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ส�รบัญ

พระบรมร�โชว�ท	 ๒

บทคว�มพิเศษ

 สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กับภ�รกิจจิตอ�ส�พระร�ชท�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ๖
 ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ๑๕

ส�รน�ยกรัฐมนตรี	 ๑๘

คณะรัฐมนตรี	 ๑๙

ส่วนร�ชก�ร	รัฐวิส�หกิจ	และหน่วยง�นในกำ�กับสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 ๔๕

รวมบทคว�มสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 ๑๑๗

 • สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีกับภ�รกิจสนับสนุนก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน ๑๑๘ 

  ของน�ยกรัฐมนตรี

 • สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีกับก�รสนับสนุนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ๑๓๒

 • พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ : ปีแห่งก�รปรับตัวเพื่อรองรับภ�รกิจข่�วกรองในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ๑๔๒

 • พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔๙

 • ภ�รกิจก�รจัดก�รคว�มมั่นคงแห่งช�ติ ในรอบปี ๒๕๖๒ ๑๕๗

 • หลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยของหน่วยง�นของรัฐ เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติ ๑๖๗

  หลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยและก�รประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหม�ย พ.ศ. ๒๕๖๒

 • สำ�นักง�น ก.พ. กับภ�รกิจก�รสร้�งระบบก�รบริห�รบุคคลในร�ชก�รให้เข้มแข็ง ๑๗๙

 • ๒ ปี ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ ๑๘๙

 • ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รกับก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ๒๐๐

 • บีโอไอกับก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) ๒๑๐

 • ก�รบูรณ�ก�รเพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในท้องถิ่นตนอย่�งยั่งยืน : กรณีโครงก�รเพชรในตม ๒๑๘

 • สทนช. ก้�วสู่ปีที่ ๓ กับคว�มท้�ท�ยบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ของประเทศสู่คว�มยั่งยืน ๒๒๘

 • ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล กับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ๒๓๖

 • ก�รประช�สัมพันธ์พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ๒๔๓
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 • ก�รขับเคลื่อนง�นคุ้มครองผู้บริโภคภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ ๒๕๒

 • “อสมท” กับก�รพัฒน�สู่ “องค์กรที่ยั่งยืน” ๒๖๒

 • สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติกับก�รพัฒน�สุขภ�พประช�ชน ๒๗๑

 • พระปณิธ�นของ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์  ๒๘๓

  อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี องค์น�ยกสภ�ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์

 • สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ “ที่นี่ มืออ�ชีพ” ๒๙๗

 • ก�รบริห�รจัดก�รที่ดินอย่�งยั่งยืน ๓๐๔

 • สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ๓๑๓

 • สพร. มุ่งสร้�ง เชื่อม เปิด ผส�นทุกภ�คส่วนรุดหน้�สู่รัฐบ�ลดิจิทัลอย่�งยั่งยืน ๓๒๗

 • ส่งเสริมก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน ผนึกพันธมิตร ลดก�รใช้พล�สติก ๓๓๖

 • พัฒน�ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ๓๔๑

ประมวลภ�พกิจกรรมสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 ๓๔๙

ภ�คผนวก	 ๔๒๓

 • ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รในสังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ๔๒๔

 • คำ�ขอบคุณ ๔๒๕

 • ร�ยชื่อคณะทำ�ง�น ๔๒๖
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 ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินโดยแบ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ได้เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล�้เจ้�อยู่หัว แต่เดิมในช่วงที่พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล�้เจ้�อยู่หัวเสด็จขึ้นครองร�ชสมบัตินั้น 
ก�รปกครองประเทศแบ่งเสน�บดเีป็น ๖ ตำ�แหน่ง ยกเป็นอคัรมห�เสน�บด ี๒ ตำ�แหน่ง คอื สมหุน�ยกบงัคบับญัช�
หัวเมืองฝ่�ยเหนือทั้งปวง และสมุหพระกล�โหมบังคับบัญช�หัวเมืองฝ่�ยใต้ทั้งปวง ส่วนเสน�บดีอีก ๔ ตำ�แหน่ง 
เรียกว่� จตุสดมภ์ ๔ คือ เสน�บดีพระคลังได้บังคับบัญช�ก�รต่�งประเทศและกรมพระคลัง เสน�บดีกรมก�รเมือง
ได้บังคับบัญช�ก�รรักษ�พระนครและกรมนครบ�ล เสน�บดีกรมวังได้บังคับบัญช�พระบรมมห�ร�ชวัง และ
เสน�บดกีรมน�ทีเ่กษตร�ธบิดไีด้บงัคบับญัช�ก�รไร่น� ซึง่ต่อม� พระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้�เจ้�อยูห่วัได้ทรงม ี
พระร�ชวินิจฉัยว่� “...การซึ่งจะให้ราชการทั้งปวงเรียบร้อยเป็นแบบอย่างสะดวกได้ตามสมควรที่จะปกครอง 
บ้านเมืองในเวลานี้ จ�าจะต้องแบ่งราชการให้มีอยู่เป็นหน้าที่รับผิดชอบเป็นส่วน ๆ ไป...”
 ดงันัน้ ในสมยัพระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้�เจ้�อยูห่วัจงึทรงปรบัปรงุก�รปกครองใหม่ โดยเริม่ดำ�เนนิก�ร 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ และส�ม�รถดำ�เนินก�รได้สำ�เร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยแบ่งส่วนร�ชก�รออกเป็น 
๑๒ กระทรวง ได้แก่
 ๑. กระทรวงมห�ดไทย สำ�หรับบังคับบัญช�หัวเมืองฝ่�ยเหนือ และเมืองล�วประเทศร�ช
 ๒. กระทรวงกล�โหม สำ�หรับบังคับบัญช�หัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่�ยตะวันตก ตะวันออก และเมืองมล�ยู
ประเทศร�ช
 ๓. กระทรวงก�รต่�งประเทศ ว่�ก�รเฉพ�ะก�รต่�งประเทศอย่�งเดียว
 ๔. กระทรวงวัง ว่�ก�รในพระร�ชวังและกรมซึ่งใกล้เคียงกับร�ชก�รในพระองค์ของพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว
 ๕. กระทรวงเมือง ว่�ก�รโปลิศและก�รบัญชีคน คือ กรมสุรัสวดีและรักษ�คนโทษ
 ๖. กระทรวงเกษตร�ธิก�ร ว่�ก�รเพ�ะปลูก และก�รค้�ข�ยกรมป่�ไม้ และก�รบ่อแร่
 ๗. กระทรวงพระคลังมห�สมบัติ ว่�ก�รบรรด�ภ�ษีอ�กร และเงินที่จะรับจะจ่�ยในแผ่นดินทั้งสิ้น
 ๘. กระทรวงยุติธรรม บังคับศ�ลที่จะชำ�ระคว�มรวมกันทั้งแพ่ง อ�ญ� นครบ�ล อุทธรณ์ทั้งแผ่นดิน
 ๙. กรมยุทธน�ธิก�ร เป็นพนักง�นสำ�หรับที่จะได้ตรวจตร�จัดก�รในกรมทห�รบกทห�รเรือ ซึ่งจะมี 
ผู้บัญช�ก�รทห�รบก ทห�รเรือ ต่�งห�กอีกตำ�แหน่งหนึ่ง
 ๑๐. กระทรวงธรรมก�ร เป็นพนักง�นที่จะบังคับบัญช�ก�รเกี่ยวข้องในพระสงฆ์ ตำ�แหน่งที่พระย� 
พระเสด็จ และเป็นผู้บัญช�ก�รโรงเรียนและโรงพย�บ�ลทั่วทั้งร�ชอ�ณ�เขต
 ๑๑. กระทรวงโยธ�ธิก�ร เป็นพนักง�นที่จะตรวจก�รก่อสร้�งทำ�ถนน ขุดคลอง และก�รช่�งทั่วไป 
ทั้งก�รไปรษณีย์และโทรเลข หรือรถไฟ ซึ่งจะมีสืบไปในภ�ยหน้�

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

กับภำรกิจจิตอำสำพระรำชทำน เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
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 ๑๒. กระทรวงมรุธ�ธกิ�ร เป็นพนกัง�นทีร่กัษ�พระร�ชลญัจกร รกัษ�พระร�ชกำ�หนดกฎหม�ยและหนงัสอื
ร�ชก�รทั้งปวง
 ต่อม� ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ยังทรงพบว่� ง�นบ�งอย่�งยังซำ้�ซ้อนกัน 
จึงทรงแบ่งหน้�ที่ระหว่�งกระทรวงมห�ดไทย และกระทรวงกล�โหมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้กระทรวงมห�ดไทย 
มีหน้�ที่ในก�รปกครองทั่วร�ชอ�ณ�จักร ยกเว้นในเขตกรุงเทพมห�นคร ยังคงอยู่ในคว�มปกครองของกระทรวง
นครบ�ล ส่วนกระทรวงกล�โหม มีหน้�ที่ในก�รรักษ�คว�มมั่นคงแห่งร�ชอ�ณ�จักร กับทรงตั้งสภ�รัฐมนตรีและ 
สภ�น�ยกรัฐมนตรีขึ้นเพื่อเป็นที่ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย ออกกฎหม�ย และแก้ไขกฎหม�ย ก่อนที่จะนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ 
เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธย นอกจ�กนัน้ ยงัทรงปรบัปรงุกระทรวงอืน่ ๆ  อกีบ�งกระทรวง คอื ยบุกระทรวงมรุธ�ธกิ�ร 
เมื่อ ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) และให้โอนร�ชก�รในหน้�ที่ของกระทรวงมุรธ�ธิก�รไปขึ้นอยู่ในกรมร�ชเลข�ธิก�ร 
ส่วนร�ชก�รที่เป็นแผนกในกระทรวงมุรธ�ธิก�ร ให้เรียกว่� “กรมพระอ�ลักษณ์” ขึ้นอยู่ในสภ�น�ยกรัฐมนตรี
 ต่อม� ในรัชก�ลพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู ่หัวได้ทรงพระร�ชดำ�ริว่� ร�ชก�รในกรม 
พระอ�ลักษณ์ซึ่งมีร�ชก�รบ�งอย่�งจุกจิกอยู่ม�ก เช่น ก�รทำ�ทะเบียนยศ บรรด�ศักดิ์ข้�ร�ชก�ร ก�รทำ�ทะเบียน
เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ อันเป็นภ�ระหนักที่กรมพระอ�ลักษณ์และกรมร�ชเลข�ธิก�รได้รวมทำ�กันอยู่นั้น มีแต่จะ
ทวีม�กขึ้นทุกวัน เกินกำ�ลังเจ้�หน้�ที่จะทำ�ให้เรียบร้อยได้ และร�ชก�รในหน้�ที่ร�ชเลข�ธิก�รก็มีม�กขึ้นเสมอ 
จึงได้โปรดเกล้�ฯ ให้เอ�ร�ชก�รเหล่�นี้ม�รวมทำ�ในกระทรวงหนึ่งต่�งห�ก คือ กระทรวงมุรธ�ธร
 ก�ลล่วงม�จนถึงสมัยพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว เกิดวิกฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ ร�ยได้ของ
ประเทศไม่พอกับร�ยจ่�ย โปรดให้มีก�รดุลยภ�พข้�ร�ชก�รคงเหลือไว้แต่เฉพ�ะที่จำ�เป็น สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์
เธอกรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ เสน�บดีกระทรวงมุรธ�ธร ทรงแนะให้ยุบกระทรวงมุรธ�ธรเสีย เพร�ะมีง�นน้อย 
จงึได้มพีระบรมร�ชโองก�รเมือ่วนัที ่๒๓ มนี�คม พ.ศ. ๒๔๖๘ ให้เลกิกระทรวงมรุธ�ธรและให้ยกง�นไปรวมกบักรม
ร�ชเลข�ธิก�ร โดยให้มีฐ�นะเสมอด้วยกระทรวงอยู่ต�มเดิม คือ ร�ชเลข�ธิก�ร มีเกียรติ ฐ�นะ และอ�วุโส ลำ�ดับ
เดียวกับเสน�บดี
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 ครัน้ต่อม� เมือ่วนัที ่๗ เมษ�ยน ๒๔๗๕ ได้มปีระก�ศพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ ยกกรมร�ชเลข�ธกิ�ร
ขึ้นเป็นกระทรวงมุรธ�ธรอีก ทั้งนี้ เพร�ะทรงพระร�ชดำ�ริว่� กรมร�ชเลข�ธิก�รและตำ�แหน่งร�ชเลข�ธิก�ร 
เป็นทบวงก�รและตำ�แหน่งที่สำ�คัญอันหนึ่งในร�ชก�ร ซึ่งเคยนิยมเทียบชั้นเสมอด้วยกระทรวงเสน�บดีม�แต่ก่อน 
ครั้นเมื่อรวมกระทรวงมุรธ�ธรเข้�กับกรมร�ชเลข�ธิก�รแล้ว กรมร�ชเลข�ธิก�รคงมีฐ�นะเสมอด้วยกระทรวง 
อยู่ต�มเดิม และร�ชเลข�ธิก�ร มีเกียรติ ฐ�นะ และอ�วุโสอย่�งเดียวกับเสน�บดีทุกอย่�ง ห�กแต่ไม่ได้เรียกว่� 
เสน�บดเีท่�นัน้ ส่วนผูช่้วยร�ชเลข�ธกิ�รกล็ำ�ดบัเสมอด้วยปลดัทลูฉลองเช่นเดยีวกนั แต่ยงัมผีูฉ้งนและสงสยัในฐ�นะ
หรือลำ�ดับศักดิ์ของทบวงก�รและตำ�แหน่งนี้อยู่ จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้เปลี่ยนน�มกรมร�ชเลข�ธิก�ร
เป็นกระทรวงมุรธ�ธร เรียกน�มตำ�แหน่งร�ชเลข�ธิก�รว่� เสน�บดีกระทรวงมุรธ�ธร เรียกน�มตำ�แหน่งผู้ช่วย 
ร�ชเลข�ธิก�รว่� ปลัดมุรธ�ธร
 ต่อม� เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุน�ยน ๒๕๗๕ พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัวได้ทรงรับรองต�มคำ�ขอร้อง
ของคณะร�ษฎรให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคร�วขึ้นชั้นหนึ่งก่อน เมื่อได้ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติธรรมนูญก�รปกครอง
แผ่นดินสย�มชั่วคร�ว ในวันที่ ๒๗ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ก็ได้มีก�รประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎรในวันรุ่งขึ้น คือ 
วันที่ ๒๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสม�คม ที่ประชุมได้พิจ�รณ�เลือกตั้งประธ�นคณะกรรมก�ร
ร�ษฎร ซึ่งได้แก่ พระย�มโนปกรณ์นิติธ�ด� และกรรมก�รร�ษฎรอีก ๑๔ น�ย
 เมือ่ได้มพีระร�ชบญัญตัธิรรมนญูก�รปกครองแผ่นดนิสย�มชัว่คร�ว พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ในวนัที ่๒๙ มถินุ�ยน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีพระบรมร�ชโองก�รเปลี่ยนน�มตำ�แหน่งเสน�บดีกระทรวงมุรธ�ธรเป็นร�ชเลข�ธิก�ร และม ี
กรมร�ชเลข�ธิก�รทำ�หน้�ที่ติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรมต่�ง ๆ ในเรื่องที่จะต้องนำ�คว�มกร�บบังคมทูล 
พระกรุณ�เรียนพระร�ชปฏิบัติหรือขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตในเรื่องที่นอกเหนืออำ�น�จเสน�บดี เมื่อมี
พระร�ชกระแสประก�รใด เจ้�หน้�ที่กรมร�ชเลข�ธิก�รก็อัญเชิญพระกระแสพระบรมร�ชโองก�รไปยังกระทรวง 
ทบวง กรม นั้น ๆ แต่โดยที่พระร�ชบัญญัติธรรมนูญก�รปกครองแผ่นดินสย�มชั่วคร�ว พ.ศ. ๒๔๗๕ กำ�หนดให้มี
บคุคลและคณะบคุคลทีจ่ะเป็นผูใ้ช้อำ�น�จแทนร�ษฎร ซึง่ได้แก่ พระมห�กษตัรย์ิ สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร คณะกรรมก�ร
ร�ษฎร และศ�ล เป็นผลให้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รร�ษฎรขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๔๗๕ และต่อม� 
ในวันที่ ๑๔ กันย�ยน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ยุบเลิกกรมร�ชเลข�ธิก�ร และตั้ง
กรมเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รร�ษฎรขึ้น โดยมีเลข�ธิก�รเป็นหัวหน้� กรมนี้ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์ก�รบริห�รของ 
คณะกรรมก�รร�ษฎร
 ดงันัน้ ง�นบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิทัง้ปวง จงึแยกม�ปฏบิตัทิ�งกรมเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รร�ษฎร สำ�หรบั
ง�นส่วนพระองค์ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวโดยแท้ ก็แยกไปปฏิบัติท�งกรมร�ชเลข�นุก�รในพระองค ์
ซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นสำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร
 ต่อม� เมื่อได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรสย�ม เมื่อวันที ่
๑๐ ธนัว�คม พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว โดยทีร่ฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ม่ใช้คำ�ว่� “คณะกรรมก�รร�ษฎร” แต่ใช้คำ�ว่� “คณะรฐัมนตร”ี 
แทนกรมเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รร�ษฎร จึงอนุโลมเปลี่ยนชื่อเป็นกรมเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีด้วย
 ต่อม� เมื่อวันที่ ๙ ธันว�คม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ตั้งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีขึ้น โดยพระร�ชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ ทั้งนี้ โดยน�ยกรัฐมนตรีได้ให้หลวงประดิษฐมนูธรรม (น�ยปรีดี พนมยงค์) 
เป็นผูแ้ถลงต่อสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร เมือ่วนัที ่๒๓ พฤศจกิ�ยน พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึง่มข้ีอคว�มเกีย่วกบัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรี
ว่� “...คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลในปัจจุบันนี้มีความเห็นพ้องกันว่า ควรมีกระทรวงเพียง ๘ กระทรวง และ 
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มีทบวงอีก ๑ แห่ง คือ “ส�านักนายกรัฐมนตรี” ... สำ�หรับสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่เป็นอยู่แต่ก่อนได้มีกรมต่�ง ๆ ขึ้น
ต่อคณะรัฐมนตรีในต่�งประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ที่เรียกกันว่� เปรสิดอง เดอคองเซ สำ�หรับตัวน�ยกรัฐมนตรี 
มสีำ�นกัง�นบรหิ�รต่�งห�ก และมกีรมหรอืทบวงต่�ง ๆ  ม�ขึน้อยูด้่วย เมือ่สรปุใจคว�มสำ�คญัของร่�งพระร�ชบญัญตัิ
ฉบับนี้ที่มีของแปลกอยู่อย่�งหนึ่งคือ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี”
 ก�รที่พระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ตั้งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีขึ้น เนื่องจ�ก
ถอืว่� อำ�น�จ ๓ อำ�น�จ คอื อำ�น�จบรหิ�ร อำ�น�จนติบิญัญตั ิและอำ�น�จตลุ�ก�ร เป็นอำ�น�จของปวงชนมอบถว�ย
แด่พระมห�กษัตริย์ผู้เป็นประมุขของช�ติ และพระมห�กษัตริย์ไม่ทรงใช้อำ�น�จดังกล่�วนี้ด้วยพระองค์เอง แต่ทรง
ใช้อำ�น�จบริห�รโดยท�งคณะรัฐมนตรี ทรงใช้อำ�น�จนิติบัญญัติท�งสภ�ผู้แทนร�ษฎร และทรงใช้อำ�น�จตุล�ก�ร 
ท�งศ�ล ในด้�นอำ�น�จบริห�รซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ และมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้�นั้น จำ�เป็นจะต้อง
มีสำ�นักง�นของน�ยกรัฐมนตรี มีเจ้�หน้�ที่สำ�หรับรับคำ�สั่งของน�ยกรัฐมนตรีและของคณะรัฐมนตรีที่สั่ง 
ในท�งบริห�รร�ชก�รแผ่นดินไปดำ�เนินก�ร จึงต้องจัดตั้งสำ�นักง�นของน�ยกรัฐมนตรีดังกล่�วนี้ขึ้น เรียกว่� 
“สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร”ี และได้มกี�รจดัว�งระเบยีบร�ชก�รสำ�นกัง�นและกรมในสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรตี�มพระร�ช
กฤษฎีก� พ.ศ. ๒๔๗๖ ดังต่อไปนี้
 ๑. สำ�นักง�นเลข�นุก�รน�ยกรัฐมนตรี
 ๒. กรมเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
 ๓. คณะกรรมก�รกฤษฎีก�
 ๔. คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน
 ๕. คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน
 ๖. สำ�นักง�นโฆษณ�ก�ร
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 ต่อม� ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงรัฐบ�ลอีกหล�ยครั้ง จนเมื่อวันที่ ๘ มีน�คม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ประก�ศใช้ 
พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
จัดระเบียบบริห�รร�ชก�รส่วนกล�งเป็นดังนี้
 ๑. สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
 ๒. กระทรวงหรือทบวง
 ๓. ทบวงก�รเมืองที่มีฐ�นะเทียบกรม
 ก�รจัดระเบียบบริห�รร�ชก�รภ�ยในสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ได้แบ่งดังนี้
 ๑. สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี
 ๒. กรมเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร ีซึง่ทำ�หน้�ทีเ่ป็นสำ�นกัง�นปลดักระทรวง และมเีลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรี 
ทำ�หน้�ที่ปลัดกระทรวง
 ๓. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
 ๔. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน
 ๕. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน
 ๖. กรมประช�สัมพันธ์
 ๗. กรมโยธ�ธิก�ร
 สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีได้เคยเปลี่ยนชื่อเรียกว่� “สำ�นักคณะรัฐมนตรี” อยู่ระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกร�คม 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ (พระร�ชบัญญัติ
ระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๔๙๖) และแยกส่วนร�ชก�รในสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีออกเป็น ๒ ทบวง คือ
 ๑. ทบวงคณะรฐัมนตรฝ่ี�ยก�รเมอืง มอีำ�น�จและหน้�ทีเ่กีย่วกบัร�ชก�รท�งก�รเมอืงของคณะรฐัมนตรี
 ๒. ทบวงคณะรฐัมนตรฝ่ี�ยบรหิ�ร มอีำ�น�จและหน้�ทีเ่กีย่วกบัร�ชก�รท�งก�รบรหิ�รของคณะรฐัมนตรี 
และร�ชก�รอื่นที่มิได้อยู่ภ�ยในวงอำ�น�จและหน้�ที่ของกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดโดยเฉพ�ะ
 ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่� ร�ชก�รฝ่�ยก�รเมืองกับร�ชก�รฝ่�ยบริห�ร มีลักษณะแตกต่�งกัน จึงสมควร 
ให้มีทบวงที่รับผิดชอบต่�งกัน เพื่อให้แต่ละทบวงรับผิดชอบในร�ชก�รเป็นสัดส่วนและให้มีก�รประส�นง�นกัน
โดยใกล้ชิด 
 อย่�งไรก็ดี ภ�ยหลังปร�กฏว่� ง�นของทั้งสองทบวงซำ้�ซ้อนกันอยู่เสมอ เนื่องจ�กเรื่องก�รเมืองและ 
ก�รบรหิ�รนัน้แยกกนัไม่ใคร่ออก รฐับ�ลจงึได้พจิ�รณ�เหน็สมควรจดัระเบยีบร�ชก�รสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรเีสยีใหม่
ให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตร�พระร�ชบัญญัติจัดระเบียบร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ เปลี่ยนชื่อจ�ก
สำ�นักคณะรัฐมนตรีกลับม�เป็นสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีต�มเดิม และจัดส่วนร�ชก�รในสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเสียใหม่
โดยไม่แยกส่วนร�ชก�รออกเป็นฝ่�ยก�รเมืองและฝ่�ยบริห�รอีก
 หลังจ�กนั้น ได้มีก�รปรับปรุงก�รจัดระเบียบร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีต่อ ๆ ม�อีกหล�ยครั้ง ซึ่งเป็น 
ก�รจัดตั้งโอน ย้�ย ส่วนร�ชก�รระดับกรมในสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
 สำ�หรับวันซึ่งถือว่� เป็นวันสถ�ปน�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีหรือวันเกิดของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีนั้น แม้ว่�จะ
มีพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้จัดตั้งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ ธันว�คม 
พ.ศ. ๒๔๗๖ แต่ก็มิได้ถือว่� วันที่ ๙ ธันว�คม เป็นวันสถ�ปน�หรือวันเกิดของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี แต่กลับกำ�หนด
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ให้วันที่ ๒๘ มิถุน�ยน เป็นวันสถ�ปน�หรือวันเกิดของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่เป็นเช่นนี้ไม่พบหลักฐ�นที่แสดง 
เหตุผลไว้ จึงได้แต่เพียงสันนิษฐ�นเอ�ว่� น�ยกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยได้เข้�รับตำ�แหน่ง เมื่อวันที ่
๒๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงถือเอ�วันที่ ๒๘ มิถุน�ยน เป็นวันเริ่มต้นก�รบริห�รง�นของน�ยกรัฐมนตรี และ
เป็นวันเริ่มปฏิบัติง�นของหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับกิจก�รของน�ยกรัฐมนตรี แม้ว่�จะมีก�รจัดตั้งหน่วยง�น 
อย่�งเป็นท�งก�รในอีก ๑ ปีต่อม�ก็ต�ม ดังนั้น จึงถือว่�วันที่ ๒๘ มิถุน�ยนของทุกปี เป็นวันคล้�ยวันสถ�ปน�หรือ
วันเกิดของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีสืบต่อม�จนถึงปัจจุบัน
 ในปัจจบุนั สำ�นกัน�ยกรฐัมนตรเีป็นส่วนร�ชก�รทีม่บีทบ�ทสำ�คญัในก�รอำ�นวยก�รเกีย่วกบัร�ชก�รของ
น�ยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และก�รบริห�รง�นทั่วไป จึงเป็นหน่วยง�นสำ�คัญที่มีส่วนสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 
ในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยของรัฐบ�ล และก�รปฏิบัติภ�รกิจพิเศษที่ไม่อยู่ในอำ�น�จหน้�ที่ของ
กระทรวงและหน่วยง�นอืน่ เพือ่พฒัน�คณุภ�พชวีติของประช�ชนให้มคีว�มกนิดอียูด่ ีและประเทศช�ตมิคีว�มเจรญิ
อย่�งมั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ โดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล และน้อมนำ�พระปฐมบรมร�ชโองก�รในพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยูห่วั ในก�ร “สบืส�น รกัษ� และต่อยอดศ�สตร์พระร�ช�” ม�เป็นแนวท�งในก�รปฏบิตัริ�ชก�รด้วยคว�ม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมสนองพระร�ชปณิธ�น เร�ทำ�คว�ม ดี ด้วยหัวใจ โดยน้อมนำ� 
ม�เป็นแนวท�งขับเคลื่อนก�รปฏิบัติง�นในคว�มรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประช�ชน นอกจ�กนี้ 
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี โดย สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ได้รับมอบหม�ยภ�รกิจเกี่ยวกับง�นจิตอ�ส�
พระร�ชท�น ซึ่งได้ดำ�เนินกิจกรรมจิตอ�ส�ม�อย่�งต่อเนื่อง อ�ทิเช่น จิตอ�ส�เฉพ�ะกิจด้�นประช�สัมพันธ ์
อำ�นวยคว�มสะดวกผู้เข้�ร่วมง�นพระร�ชพิธี หรือกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น
 สำ�หรับคว�มเป็นม�ของ “โครงก�รจิตอ�ส�พระร�ชท�น” นั้น สืบเนื่องม�จ�กพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำ�นึงถึงคว�มอยู่ดีมีสุขของประช�ชนเป็นสำ�คัญ และพระองค์ทรงมีพระร�ช
ปณิธ�นแน่วแน่ที่จะทำ�ให้ประเทศช�ติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีคว�มรักคว�มส�มัคคีและประช�ชนมีชีวิตคว�มเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระร�ชปณิธ�นที่จะสืบส�น รักษ� ต่อยอด โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ และ 
แนวพระร�ชดำ�ริต่�ง ๆ ในก�รบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขให้ประช�ชนและพัฒน�ประเทศให้เจริญก้�วหน้� และ 
ทรงพระกรณุ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้จดัโครงก�รจติอ�ส�ขึน้ ในครัง้แรกเมือ่วนัพธุที ่๒๑ มถินุ�ยน พทุธศกัร�ช 
๒๕๖๐ ณ โรงเรยีนสโุขทยั เขตดสุติ กรงุเทพฯ โดยมพีระร�โชบ�ยให้เริม่ทำ�จ�กจดุเลก็ไปใหญ่ โดยเริม่จ�กก�รดแูลรกัษ�
บ้�นและบรเิวณรอบบ้�นของตนเองให้สะอ�ดก่อน จงึเกดิโครงก�รจติอ�ส� เราท�าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นม� โดยจิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๑. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่  กิจกรรมจิตอ�ส�พระร�ชท�นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ท้องถิ่นของแต่ละ
ชมุชนให้มคีณุภ�พชวีติและคว�มเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ไม่ว่�จะเป็นกจิกรรมบำ�เพญ็ส�ธ�รณประโยชน์ ก�รอนรุกัษ์ธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและคว�มปลอดภัยในก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน ก�รประกอบอ�ชีพ 
รวมทั้งก�รส�ธ�รณสุข ฯลฯ
 ๒. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอ�ส�พระร�ชท�นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้�ตรวจและเตรียม
ก�รรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจ�กธรรมช�ติ และที่เกิดจ�กส�เหตุอื่น ที่ส่งผลกระทบต่อประช�ชนในพื้นที่โดยรวม 
และก�รช่วยเหลือบรรเท�ก�รเดือดร้อนของประช�ชนจ�กภัยพิบัติดังกล่�ว เช่น อุทกภัย ว�ตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
 ๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอ�ส�พระร�ชท�นที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในง�นพิธี หรือ 
ก�รรับเสด็จในโอก�สต่�ง ๆ เป็นก�รใช้กำ�ลังพลจิตอ�ส�ปฏิบัติกับส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องในก�รช่วยเหลือ 
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หรืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนที่ม�ร่วมง�น รวมทั้งก�รเตรียมก�ร ก�รเตรียมสถ�นที่ และก�รฟื้นฟ ู
สถ�นที่ภ�ยหลังก�รปฏิบัติในพระร�ชพิธี และก�รเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย
 ทัง้นี ้ศนูย์อำ�นวยก�รใหญ่จติอ�ส�พระร�ชท�น (ศอญ.จอส.พระร�ชท�น) เป็นหน่วยดำ�เนนิง�นต�มโครงก�ร 
จิตอ�ส�พระร�ชท�นมีภ�รกิจและหน้�ที่สำ�คัญในก�รติดต�มส่งเสริมและสนับสนุน
 ก�รดำ�เนนิง�นในด้�นเศรษฐกจิ สงัคมจติวทิย� ก�รพฒัน�ประเทศอย่�งยัง่ยนื รวมทัง้ก�รป้องกนั บรรเท� 
และช่วยเหลือประช�ชนจ�กภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดคว�มรัก คว�มส�มัคคี ประช�ชนมีสุขต�มแนวท�งโครงก�ร 
จิตอ�ส�พระร�ชท�น ตลอดจนกิจก�รอื่น ๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย มีผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รใหญ่จิตอ�ส�
พระร�ชท�น (ผอ.ศอญ.จอส.พระร�ชท�น) เป็นผูบ้งัคบับญัช�รบัผดิชอบ โดยมโีครงสร้�งฯ ประกอบด้วย สำ�นกัง�น
ผู้บังคับบัญช� ศอญ.จอส.พระร�ชท�น และส่วนง�นจำ�นวน ๓ หน่วย คือ
 ฝ่ายอ�านวยการจติอาสา มหีน้�ที ่ว�งแผน อำ�นวยก�ร ประส�นง�น และกำ�กบัดแูลก�รปฏบิตังิ�นโครงก�ร
จิตอ�ส�พระร�ชท�น ตลอดจนกิจก�รอื่น ๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย
 โรงเรยีนจติอาสา มหีน้�ทีใ่ห้ก�รฝึกและศกึษ�รวมถงึก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถให้กบัผูท้ีเ่ข้�ร่วมโครงก�ร
จิตอ�ส�พระร�ชท�น เพื่อให้เป็นกำ�ลังหลักในก�รดำ�เนินกิจกรรมจิตอ�ส�ในพื้นที่
 กองก�าลงัจติอาสา มหีน้�ที ่ควบคมุ บงัคบับญัช� อำ�นวยก�รและกำ�กบัดแูลก�รปฏบิตังิ�นของข้�ร�ชก�ร
และประช�ชนจิตอ�ส�ที่เข�้ร่วมโครงก�รจิตอ�ส�พระร�ชท�น ตลอดจนกิจก�รอื่น ๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย
 สำ�หรับกิจกรรมจิตอ�ส� ที่สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง คือ
 ๑. ก�รจัดกิจกรรม“จิตอ�ส� Big Cleaning สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี” เพื่อถว�ยพระร�ชกุศล 
เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ประจำ�ปีพุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่  
๑๒ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดยรอบอ�ค�รสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล
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 ๒. ก�รจดักจิกรรม “จติอ�ส�พฒัน�สิง่แวดล้อม” เนือ่งในโอก�สวนัเฉลมิพระชนมพรรษ� พระบ�ทสมเดจ็
พระเจ้�อยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ เวล� ๑๐.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 ๓. ก�รจดักจิกรรมจติอ�ส�พฒัน�ปรบัภมูทิศัน์ ทำ�คว�มสะอ�ดคคูลอง ถว�ยพระร�ชกศุลและน้อมรำ�ลกึ
ในพระมห�กรณุ�ธคิณุเนือ่งในโอก�สวนัคล้�ยวนัสวรรคต พระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธเิบศร มห�ภมูพิลอดลุยเดช 
มห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ในวันอ�ทิตย์ที่ ๑๓ ตุล�คม ๒๕๖๒ เวล� ๑๐.๓๐ น. ณ วัดธรรม�ภิรต�ร�ม (สะพ�นสูง) 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 ๔. ก�รจัดกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�ปรับภูมิทัศน์ ทำ�คว�มสะอ�ดศ�สนสถ�น ถว�ยพระร�ชกุศลและ
น้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณเนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันพระบรมร�ชสมภพ พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้� 
เจ้�อยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๖๒ เวล� ๐๙.๓๐ น. ณ วัดโสมนัสวิห�ร เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 
กรุงเทพฯ
 ๕. ก�รจัดกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�ปรับภูมิทัศน์ ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณเส้นท�งรถไฟถว�ยพระร�ช
กุศลและน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณเนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันสวรรคต พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้� 
เจ้�อยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุล�คม ๒๕๖๒ เวล� ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง กรุงเทพฯ
 ๖. ก�รจัดกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�สิ่งแวดล้อมและบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งช�ต ิ
๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ เวล� ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณท้องสน�มหลวง กรุงเทพฯ
 ในช่วงระยะเวล�หล�ยปีที่ผ่�นม� กิจกรรมจิตอ�ส�ได้มีส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�ภ�คส่วนต่�ง ๆ ของ 
สังคมไทย โดยภ�พก�รบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์ของจิตอ�ส�แสดงถึงพลังคว�มรักคว�มส�มัคคีของกลุ่มคน 
ที่มุ ่งมั่นในก�รทำ�คว�มดี เอื้อเฟื ้อ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อย่�งไรก็ต�ม ก�รเป็นจิตอ�ส� ไม่จำ�เป็นต้อง 
แต่งเครื่องแบบ ห�กเร�ทุกคนส�ม�รถทำ�ได้ตลอดเวล� ดังเช่น ก�รช่วยเหลือคนอื่นเท่�ที่เร�ส�ม�รถทำ�ได้  
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แสดงคว�มมีนำ้�ใจ คว�มเสียสละ รู้จักให้ รู้จักช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน มีรอยยิ้มให้กันและกัน และ
สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็เพื่อรวมใจของคนในช�ติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน มีคว�มตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ 
ก้�วต่อไปของก�รดำ�เนินกิจกรรมจิตอ�ส�ที่เกิดขึ้นจ�กคว�มร่วมมือร่วมใจ แสดงให้เห็นถึงคว�มเป็นนำ้�หนึ่ง 
ใจเดียวกัน ในก�รร่วมปฏิบัติก�รจิตอ�ส�อย่�งพร้อมเพรียงกันของภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชนนับว่�
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนในช�ติที่ร่วมกันสร้�งสรรค์สังคมไทยให้น่�อยู่ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข 

อย่�งยั่งยืน (ตลอดไป) ❖
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 ต�มทีไ่ด้ปร�กฏเหตกุ�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 2019 (โควดิ-19) องค์ก�รอน�มยัโลก 
ได้ประก�ศเมื่อวันที่ ๓๐ มกร�คม ๒๕๖๓ ว่�ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) 
เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ และระบ�ดอยู่ในหล�ยประเทศตั้งแต่ปล�ยปี ๒๕๖๒ เป็นภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข
ระหว่�งประเทศ และต่อม�เมื่อวันที่ ๑๑ มีน�คม ๒๕๖๓ องค์ก�รอน�มัยโลกได้ประก�ศให้ก�รแพร่ระบ�ดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) เป็นก�รระบ�ดใหญ่ โดยในประเทศไทยได้ปร�กฏก�รระบ�ด
ของโรคภ�ยในประเทศอันเนื่องม�จ�กผู้ป่วยที่เดินท�งม�จ�กประเทศที่มีก�รระบ�ดของโรค ซึ่งกระทรวง
ส�ธ�รณสุขได้อ�ศัยอำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประก�ศว่� เป็นโรคติดต่ออันตร�ย
และประก�ศให้ท้องที่นอกร�ชอ�ณ�จักรบ�งประเทศที่มีก�รแพร่ระบ�ดของโรคและมีผู้ป่วยเสียชีวิต ตลอดจน 
มีคว�มเสี่ยงเป็นอันม�กเป็นเขตติดต่อของโรคดังกล�่ว 
 ดงันัน้ เพือ่เป็นก�รบรหิ�รจดัก�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 2019 (โควดิ-19) 
ในประเทศไทยให้อยูใ่นวงจำ�กดั ลดผลกระทบต่อภ�วะสขุภ�พของประช�ชน เศรษฐกจิ สงัคม และคว�มมัน่คงของ
ประเทศ สร้�งคว�มตระหนกัรูเ้ท่�ทนั และเตรยีมคว�มพร้อมในก�รรบัมอืกบัก�รระบ�ดของโรคอย่�งมปีระสทิธภิ�พ
ต�มม�ตรฐ�นส�กล ตลอดจนประเมินสถ�นก�รณ์เพื่อก�รบังคับใช้กฎหม�ยให้ตรงกับคว�มรุนแรงของปัญห�
และว�งม�ตรก�รป้องกันควบคุมและช่วยเหลือเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบอย่�งเหม�ะสม น�ยกรัฐมนตรีจึงได้ม ี
คำ�สั่งให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลม�ตรก�รแก้ไขปัญห�จ�กโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) โดยมีรัฐมนตรีประจำ� 
สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีเป็นผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ข้อมลูโควดิ-19 และปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีเป็นหวัหน้�ฝ่�ยอำ�นวยก�ร 
ต่อจ�กนั้น รัฐบ�ลได้ยกระดับก�รจัดก�รเพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดไปทั่วประเทศไทย โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์บริห�ร 
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 2019 (โควดิ-19)” เรยีกโดยย่อว่� “ศนูย์บรหิ�รสถ�นก�รณ์
โควิด-19” (ศบค.) โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฯ เพื่อบูรณ�ก�รคว�มช่วยเหลือผู้ได้รับคว�มเดือด
ร้อนจ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วทุกมิติ ได้แก่ มิติด้�นข้อมูลข่�วส�ร มิติด้�นส�ธ�รณสุข มิติด�้นเศรษฐกิจ มิติด้�น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

16

สังคมและก�รสงเคร�ะห์อย่�งทันท่วงที รวมทั้งสร้�งคว�มรับรู้และคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องแก่ส�ธ�รณชนเพื่อให้เกิด 
คว�มตระหนักรู้เท่�ทัน และเตรียมคว�มพร้อมโดยไม่ตื่นตระหนกในข�่วส�รอันไม่เป็นคว�มจริง โดยให้คณะกรรมก�ร 
อำ�นวยก�รเตรยีมคว�มพร้อม ป้องกนั และแก้ไขปัญห�โรคอบุตัใิหม่แห่งช�ต ิและศนูย์ข้อมลูม�ตรก�รแก้ไขปัญห�
จ�กโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 ปฏิบัติหน้�ที่ภ�ยใต้ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน� 2019 (โควิด-19) และรัฐบ�ลได้มีประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วร�ชอ�ณ�จักร ตั้งแต ่
วันที่ ๒๖ มีน�คม ๒๕๖๓ ในส่วนของสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเป็นหน่วยง�นหลักที่รับผิดชอบในก�ร 
ปฏิบัติง�นของศูนย์ปฏิบัติก�รด้�นข้อมูลม�ตรก�รแก้ไขปัญห�จ�กโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีปลัดสำ�นัก- 
น�ยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน�้ศูนย์ฯ มีโครงสร้�งและภ�รกิจ ดังนี้ 
 - ฝ่�ยอำ�นวยก�ร มหีน้�ทีป่ระส�นง�นกบัส่วนร�ชก�ร และหน่วยง�นของรฐัในก�รรวบรวม และนำ�เสนอ
ข้อมลูสำ�คญัทีเ่กีย่วข้อง ประส�นง�นก�รรบับรจิ�คเงนิ สิง่ของ เวชภณัฑ์ เพือ่สนบัสนนุก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�
จ�กโรคติดเชื้อโควิด-19  
 - ฝ่�ยรับเรื่องร�วร้องทุกข์ มีหน้�ที่รับเรื่องร�วร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องทุกช่องท�ง ประส�นหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญห�ได้ทันที 
 - ฝ่�ยประส�นง�นสร้�งก�รรับรู้ มีหน้�ที่ติดต�มสถ�นก�รณ์ข้อมูลข่�วส�ร จัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมลูทีถ่กูต้องในทกุช่องท�ง สนบัสนนุก�รแถลงข่�วและก�รปฏบิตังิ�นของโฆษกศนูย์บรหิ�รสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) 
 - ฝ่�ยยุทธศ�สตร์สร้�งก�รรับรู้ มีหน้�ที่บริห�รจัดก�รข้อมูลและข�่วส�รเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย และ
สนับสนุนก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ สร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห� ประส�นง�นกับสื่อมวลชน 
ทุกส�ข� และภ�คประช�ชนเพื่อสร้�งเครือข่�ยก�รรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข�่วส�รที่เกี่ยวข้อง
 สถ�นก�รณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ณ วันที่ ๒๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๓ พบว่�  
มียอดผู้ติดเชื้อรวม ๙,๑๘๗,๘๖๑ ร�ย อ�ก�รรุนแรง ๕๗,๘๘๘ ร�ย รักษ�ห�ยแล้ว ๔,๙๓๗,๒๕๑ ร�ย เสียชีวิต 
๔๗๔,๓๓๙ ร�ย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับที่ ๑ สหรัฐอเมริก� จำ�นวน ๒,๓๘๘,๑๓๕ ร�ย 
อันดับที่ ๒ บร�ซิล จำ�นวน ๑,๑๑๑,๓๔๘ ร�ย อันดับที่ ๓ รัสเซีย จำ�นวน ๕๙๒,๒๘๐ ร�ย อันดับที่ ๔ อินเดีย 
จำ�นวน ๔๔๐,๔๕๐ ร�ย อันดับที่ ๕ สหร�ชอ�ณ�จักร จำ�นวน ๓๐๕,๒๘๙ ร�ย ซึ่งประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ ๙๒ 
จำ�นวน ๓,๑๕๖ ร�ย ปัจจบุนัมผีูต้ดิเชือ้ในประเทศไทยสะสม จำ�นวน ๓,๑๕๖ ร�ย โดยมผีูท้ีห่�ยป่วยแล้ว ๓,๐๒๓ ร�ย 
ผู้เสียชีวิต ๕๘ ร�ย 
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 ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี  
ได ้ ให ้คว�มสำ�คัญกับก�รแก ้ไขป ัญห�สถ�นก�รณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) โดยเมื่อวันที่ 
๑๗ มิถุน�ยน ๒๕๖๓ ได้แถลงก�รณ์ เรื่อง “วิธีก�รทำ�ง�น 
แบบ New Normal ของน�ยกรัฐมนตรี” ผ่�นโทรทัศน์
รวมก�รเฉพ�ะกิจแห่งประเทศไทย สรุปส�ระสำ�คัญดังนี้ 
วกิฤตโควดิครัง้นีท้ำ�ให้เหน็คว�มแขง็แกร่งของประเทศไทย
ที่ เป ็นสุดยอดไม่แพ้ประเทศใดในโลก ๒ เรื่อง คือ 
คว�มเต็มใจที่จะร่วมมือกันอย่�งเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย 
ทุกคน และก�รที่ประเทศไทยมีคนเก ่งที่มีคว�มรู  ้
คว�มส�ม�รถอยูเ่ป็นจำ�นวนม�ก และในทกุระดบัของสงัคม 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ประเทศไทย
ของเร�ส�ม�รถรับมือกับสถ�นก�รณ์โควิดได้เป็นอย่�งดี 
และได้รับก�รยอมรับในระดับโลก ดังนั้น ถ้�ห�กคนไทย 
ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศแบบนี้ไปตลอด เร�จะ
ส�ม�รถช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปข้�งหน้�ได้เร็วขึ้น 
และไปไกลม�กขึน้ ซึง่ก�รจะทำ�ให้สิง่เหล่�นีจ้ะเกดิขึน้จรงิได้นัน้ ในยคุหลงัจ�กโควดิ-19 น�ยกรฐัมนตรแีละรฐับ�ล 
จะปรับเปลี่ยนวิธีก�รทำ�ง�นเป็นรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่� New Normal ด้วย ได้แก่
 ๑.  “ผนึกทุกภ�คส่วนร่วมว�งอน�คตประเทศไทย” รัฐบ�ลจะดึงทุกภ�คส่วน และทุกระดับในสังคม 
เข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น มีบทบ�ทม�กขึ้น ในก�รกำ�หนดอน�คตของประเทศ โดยที่น�ยกรัฐมนตรีจะรับฟัง 
วิสัยทัศน์จ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ ด้วยตัวเอง
 ๒.  “ประเมินผลง�นภ�ครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง” เปิดโอก�สให้ประช�ชนได้มีบทบ�ทในก�ร
ประเมินผล และแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับโครงก�รต่�ง ๆ ของภ�ครัฐ ให้ผู้บริห�รระดับสูงในรัฐบ�ลได้รับทร�บ
โดยตรงได้ด้วย
 ๓.  “ทำ�ง�นเชิงรุก” น�ยกรัฐมนตรีจะมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยสำ�คัญเร่งด่วนที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์  
ที่จะสร้�งประโยชน์ให้กับประช�ชนได้อย่�งเป็นรูปธรรมให้กับกระทรวงต่�ง ๆ ด้วย โดยน�ยกรัฐมนตรีจะติดต�ม
กำ�กับดูแลอย่�งใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลจริง อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 น�ยกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจอย่�งแน่วแน่ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีก�รทำ�ง�นเป็นรูปแบบใหม่ พร้อมกับเชิญชวน 
ประช�ชนคนไทยร่วมเดินหน้�ภ�รกิจที่สำ�คัญไปด้วยกัน คือ ภ�รกิจ “รวมไทยสร้�งช�ติ” โดยคนไทยทุกคน 
ซึ่งในตอนท้�ยของแถลงก�รณ์ น�ยกรัฐมนตรีได้กล่�วค�ดหวังว่� วิกฤตโควิดในครั้งนี้ จะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้�
ประเทศ ให้ประเทศไทยก้�วเดนิออกจ�กห�ยนะโควดิ ไปเป็นประเทศทีแ่ขง็แกร่งขึน้กว่�เดมิ ได้รบัก�รยอมรบัจ�ก 
น�น�ประเทศม�กขึ้น และมีคว�มแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันม�กขึ้นกว่�เดิม วันนี้เป็นโอก�สสำ�คัญ 
ที่ต้องเริ่มว�งร�กฐ�นสำ�หรับคว�มรุ ่งเรืองงอกง�มที่ยั่งยืนของประเทศ และเปิดท�งให้คนไทยได้มีโอก�ส 

ค้นพบตัวตนที่ดี และมีคว�มแข็งแกร่งของตัวเองอีกครั้ง ❖





คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖๓

๘๗ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

คณะรฐัมนตร ีคณะท่ี ๖๒
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
น�ยกรัฐมนตรี
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองน�ยกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองน�ยกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองน�ยกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม
รองน�ยกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองน�ยกรัฐมนตรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

22

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

23

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงกล�โหม



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

24

นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

25

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

26

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

27

นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

28

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ�

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

29

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

30

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงคมน�คม

นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงคมน�คม



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

31

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

32

นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

33

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลังง�น



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

34

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

35

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

36

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

37

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

38

นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

39

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

40

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข

นายสาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

41

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม





ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

และหน่วยงานในกำากับสำานักนายกรัฐมนตรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

44

วิสัยทัศน์

 เปน็หนว่ยง�นตน้แบบด�้นก�รบรูณ�ก�รเพือ่ขบัเคลือ่นง�นของรฐับ�ลในมติดิ�้นนโยบ�ยและก�รบรหิ�ร
ร�ชก�ร

พันธกิจ

 ๑. ก�รเทิดทูนสถ�บันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของช�ติ
 ๒. ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐและติดต�มตรวจสอบก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน และก�รบริก�รประช�ชน
 ๓. ก�รบริก�รประช�ชน

กรอบแนวทาง

 กรอบแนวทางที่ ๑ เทิดทูนสถ�บันพระมห�กษัตริย์และเสริมสร้�งเอกลักษณ์ของช�ติ
 กรอบแนวทางที่ ๒ พัฒน�กระบวนก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยภ�ครัฐและก�รกำ�กับก�รบริห�รร�ชก�ร
แผ่นดินให้มีประสิทธิภ�พต�มหลักธรรม�ภิบ�ล
 กรอบแนวทางที่ ๓ ปฏริปูโครงสร�้งองคก์รใหเ้ปน็รปูแบบใหมท่ีม่คีว�มยดืหยุน่ เพือ่สนบัสนนุก�รพฒัน�
ประเทศต�มยุทธศ�สตร์ช�ติแผนปฏิรูปประเทศและนโยบ�ยรัฐบ�ล
 กรอบแนวทางที่ ๔ ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่คว�มเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

๑ ทำ�เนียบรัฐบ�ล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๔๙
www.opm.go.th



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

45

ผู้บริหารสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

รองปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นางสาวหิรัญญา บุญจำารูญ

ผู้ช่วยปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นางสาวอรนุช ศรีนนท์

รองปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นายเจริญ ชื้อตระกูล

ผู้ช่วยปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

ผู้ช่วยปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

46

นายพีระ ทองโพธิ์

ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑ ๔ และ ๑๘

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เขตตรวจร�ชก�รที่ ๖ และ ๑๖

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย

ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เขตตรวจร�ชก�รที่ ๓ ๙ และ ๑๒

พลเอกชัยวัฒน์ โฆสิตาภา

ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เขตตรวจร�ชก�รส่วนกล�ง

นางสุมิตรา อติศัพท์

ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เขตตรวจร�ชก�รที่ ๒ ๑๔ และ ๑๗

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เขตตรวจร�ชก�รที่ ๕ ๗ และ ๑๐

นายจิรายุ นันท์ธราธร

ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
เขตตรวจร�ชก�รที่ ๘ และ ๑๓



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

47

พลตำารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร

ผู้ตรวจร�ชก�รพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ที่ปรึกษ�พิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์

ที่ปรึกษ�พิเศษ
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

พลตำารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล

ที่ปรึกษ�พิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นายจิตติ สุวรรณิก

ผู้ตรวจร�ชก�รพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นายมงคลชัย สมอุดร

นักวิช�ก�รทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

48

พันตำารวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา

ผู้ตรวจร�ชก�รพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

พันตำารวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์

ผู้ตรวจร�ชก�รพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

นายสมเกียรติ ธงศรี

ผู้ตรวจร�ชก�รพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

พันตำารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว

ผู้ตรวจร�ชก�รพิเศษ
ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

49

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๒๓
http://spm.thaigov.go.th

วิสัยทัศน์ 

           อำ�นวยก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของน�ยกรัฐมนตรีเพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

พันธกิจ

 ๑. อำ�นวยก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยก�รบริห�รประเทศของน�ยกรัฐมนตรี ให้เป็นไป 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
 ๒. เสรมิสร�้งภ�พลกัษณข์องน�ยกรฐัมนตรเีพือ่สร�้งคว�มเชือ่มัน่และเข�้ใจอนัดรีะหว�่งประช�ชนและ
รัฐบ�ล
 ๓. ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รองค์กรสู่คว�มเป็นเลิศอย่�งต่อเนื่องและบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือจ�ก 
ทุกภ�คส่วนอย่�งเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของน�ยกรัฐมนตรีเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ
    อย่�งยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีของน�ยกรัฐมนตรีและสื่อส�รสร้�งก�รรับรู้แก่ประช�ชน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์กล�งข้อมูลส�รสนเทศสำ�หรับก�รตัดสินใจสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร 

ค่านิยม

 SPM ร่วมแรงร่วมใจ มืออ�ชีพ มีคุณธรรม
 S =  Synergy   - ร่วมแรงร่วมใจ   
 P =  Professional  - มืออ�ชีพ   
 M = Moral   - มีคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์การ

 มุ่งมั่นทำ�ง�นให้เป็นแบบอย่�งที่ดี สร้�งองค์ก�รที่มีศักดิ์ศรี



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

50

ผู้บริหารสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายดิสทัต โหตระกิตย์

เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี

นายประทีป กีรติเรขา

รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยก�รเมือง

นายบรรสาน บุนนาค

รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยก�รเมือง

นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ

รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยบริห�ร

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยบริห�ร

นางวิสุนี บุนนาค

รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยบริห�ร
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นางนันทวรรณ ชื่นศิริ

ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยข้�ร�ชก�รประจำ�

ด้�นยุทธศ�สตร์

นายปสันน์ เทพรักษ์

ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยข้�ร�ชก�รประจำ�

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี
ฝ่�ยข้�ร�ชก�รประจำ�

ด้�นยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผน
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สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำ�เนียบรัฐบ�ล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐
www.soc.go.th

วิสัยทัศน์

 สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรเีปน็กลไกหลกั ในก�รสนบัสนนุก�รบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิของคณะรฐัมนตรี

ค่านิยม

 ค่�นิยมหลักของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีม�จ�กคำ�ว่� “CABINET” ซึ่งมีคว�มหม�ยเพื่อสื่อถึง
ก�รทำ�ง�นของบุคล�กรในสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี คือ
 Confidential ก�รรักษ�คว�มลับของร�ชก�ร ก�รไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นคว�มลับ หรือ
ข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รให้บุคคลภ�ยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอำ�น�จหน้�ที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
 Accuracy คว�มแม่นยำ� ก�รทำ�ง�นที่ต้องมีคว�มแม่นยำ� และคว�มถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในก�รอ้�งอิง
และวิเคร�ะห์
 Best Expertise คว�มเชี่ยวช�ญอย่�งดีเยี่ยม คว�มเชี่ยวช�ญในหน้�ที่ ง�นที่รับผิดชอบอย่�งดีเยี่ยม
ที่ได้จ�กก�รฝึกฝน และสั่งสมประสบก�รณ์
 Integrity ก�รยนืหยดัในคว�มถกูตอ้ง คว�มสำ�นกึในคว�มถกูตอ้งของก�รปฏบิตังิ�นทีต่อ้งอยูบ่นพืน้ฐ�น
ของคว�มเป็นกล�ง เที่ยงตรง รักษ�คำ�มั่นสัญญ� รักษ�หลักก�ร ยึดมั่นในอุดมก�รณ์ มีจริยธรรม มีคว�มซื่อสัตย์
ต่อหน้�ที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่�ง ๆ อย่�งเท่�เทียมกันไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่แสวงห�ผลประโยชน์
 Networking and Teamwork ก�รสร้�งเครือข่�ยและก�รทำ�ง�นเป็นทีม คว�มส�ม�รถในก�รสร้�ง
เครือข่�ย ประส�นง�น สื่อส�รข้อมูลให้บริก�รแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติง�นร่วมกับ 
ผู้อื่น ยอมรับในคุณค่�ของผู้อื่น เค�รพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ใจ มีเจตน�ดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนข้อมูลคว�มรู้ อดทนต่อก�รโต้แย้ง ยอมรับคว�มแตกต่�ง ให้อภัยต่อคว�มผิดพล�ด แก้ปัญห�ด้วย 
ก�รเจรจ�อย่�งเปิดเผย จริงใจในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัน
 Express คว�มรวดเรว็ ทนัตอ่เหตกุ�รณ ์คว�มส�ม�รถในก�รปฏบิตังิ�นใหส้ำ�เรจ็ลลุว่งต�มเวล�ทีก่ำ�หนด 
และทันสถ�นก�รณ์
 Transparency คว�มโปร่งใสตรวจสอบได้ ก�รทำ�ง�นบนหลักก�รและกระบวนก�รที่พร้อมจะได้รับ
ก�รตรวจสอบจ�กส�ธ�รณชน

พันธกิจ

 ๑. ใช้องค์คว�มรู้เพื่อสนับสนุนก�รตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ
 ๒. ติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศช�ติและ
ประช�ชน
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ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก�รเสริมสร้�งประสิทธิภ�พในก�รวิเคร�ะห์และนำ�เสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ก�รพฒัน�ระบบตดิต�มผลก�รดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยและมตคิณะรฐัมนตร ีและพฒัน�
    ฐ�นข้อมูลสำ�หรับก�รเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นเกี่ยวกับร�ชก�รในพระองค์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก�รพัฒน�กระบวนก�รเผยแพร่ข้อมูลสำ�คัญในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นในภ�รกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
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ผู้บริหารสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร เอกเอี่ยม

รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

นางสาวสาวิตรี ชำานาญกิจ 

รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

นางวรรณวิมล สินุธก

ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักเลข�ธิก�ร
คณะรัฐมนตรี

นางสาวกรุณา จุฑานนท์

ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักเลข�ธิก�ร
คณะรัฐมนตรี

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
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สำานักข่าวกรองแห่งชาติ

๓๒๑ ถนนร�ชดำ�เนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๓๙๙
www.nia.go.th

วิสัยทัศน์

 เป็นหน่วยข่�วกรองที่ทันสมัย เพื่อคว�มมั่นคงของช�ติและประช�ชน

ค่านิยม

 มุ่งมั่น ทุ่มเท มีวินัย เสียสละ เพื่อช�ติและประช�ชน 
 (3D1S : Determination, Devotion, Discipline and Sacrifice)

พันธกิจ

 ๑. เป็นหน่วยง�นหลักในก�รปฏิบัติง�นข่�วกรอง ต่อต้�นข่�วกรองในประเทศและต่�งประเทศ 
ข่�วกรองท�งก�รสื่อส�ร
 ๒. พัฒน�และส่งเสริมม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยหน่วยง�นรัฐฝ่�ยพลเรือน
 ๓. เป็นศูนย์กล�งบูรณ�ก�รง�นข่�วกรองของช�ติ
 ๔. เสริมสร้�งศักยภ�พขององค์กรให้ทันสมัย และบุคล�กรเป็นมืออ�ชีพ
 ๕. ก�รบริห�รง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและธรรม�ภิบ�ล

ยุทธศาสตร์

 ๑. พัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบง�นข่�วกรอง
 ๒. ยกระดับง�นข่�วกรองเพื่อก�รป้องกันและสนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�ภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคง
 ๓. เสริมสร้�งเอกภ�พในประช�คมข่�วกรอง
 ๔. เสริมสร้�งคว�มร่วมมือท�งด้�นก�รข่�วและก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในภ�คเอกชน และ 
ภ�คประช�ชน
 ๕. พัฒน�ระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยหน่วยง�นของรัฐฝ่�ยพลเรือนและเครือข่�ย
 ๖. ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภ�พของบุคล�กรโดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

56

ผู้บริหารสำานักข่าวกรองแห่งชาติ

นายธนากร บัวรัษฏ์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

นายปิยะ คงขำา

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

นายฤทธี ศรีสวัสดิ์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

นายนำาพร บุญปราบ

ที่ปรึกษ�สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

 นายสาโรจย์ ธรรมรักษ์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

นายศรายุธ ทองกูล

ที่ปรึกษ�สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

นายอนุกูล เจิมมงคล

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ
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วิสัยทัศน์

      สำ�นักงบประม�ณเป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ลที่ทันสมัย  และเชื่อถือได้

พันธกิจ

      ๑. เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ในด้�นก�รงบประม�ณแก่รัฐบ�ลและหน่วยง�นภ�ครัฐ
      ๒. จัดทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยที่สนองต่อนโยบ�ยและเป้�หม�ยนโยบ�ยของรัฐบ�ล โดยคำ�นึงถึงวินัย 
ท�งก�รคลัง และเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ
      ๓. บริห�รจัดก�รงบประม�ณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่� ให้บรรลุเป้�หม�ย ผลสัมฤทธิ์ของง�น
ต�มแผนที่กำ�หนดไว้
      ๔. ติดต�มประเมินผลและร�ยง�นผลคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นจ�กก�รใช้จ่�ยงบประม�ณของ 
หน่วยรับงบประม�ณ

สำานักงบประมาณ

ถนนพระร�มที่ ๖ แขวงพญ�ไท เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๐๐ 
www.bb.go.th
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ผู้บริหารสำานักงบประมาณ

นายภูมิรักษ์ ชมแสง

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

นางวิยดา โชติรัตนะศิริ

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

นางเยาวลักษณ์ จำาปีรัตน์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ 

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

นายประยงค์ ตั้งเจริญ

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

นางสาวชวนชม กิจพันธ์ 

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

59

นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ

นายอนันต์ แก้วกำาเนิด

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ

นายสมมิตร โตรักตระกูล

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร 

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ

หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ 

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ

นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์ 

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ 

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย 

ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ
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สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑ ทำ�เนียบรัฐบ�ล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ โทรส�ร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๕๖
www.nsc.go.th

วิสัยทัศน์

 องค์กรมีคว�มส�ม�รถพร้อมเป็นผู้นำ�ด้�นก�รจัดก�รคว�มมั่นคงของช�ติให้มีคว�มสมดุลระหว่�ง 
คว�มมั่นคงและก�รพัฒน�

ค่านิยม: “NSC”

 N = National Interest   ก�รมุ่งรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ
 S = Strategic Thinking   ก�รคิดวิเคร�ะห์เชิงยุทธศ�สตร์
 C = Competency   ก�รมีสมรรถนะในอ�ชีพ

พันธกิจ

 ๑. ให้คำ�ปรึกษ� และเสนอแนะนโยบ�ยยุทธศ�สตร์ แนวท�งและแผนด้�นคว�มมั่นคงแห่งช�ติ  
เป็นทิศท�งด้�นคว�มมั่นคงของประเทศ
 ๒. อำ�นวยก�ร ประส�น และติดต�มประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ แนวท�ง 
ด้�นคว�มมั่นคง ไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม
 ๓. ประเมนิสถ�นก�รณด์�้นคว�มมัน่คง และก�รเตรยีมคว�มพรอ้มแหง่ช�ตแิละบรหิ�รวกิฤตคิว�มมัน่คง
ในก�รรับมือภัยคุกค�มด้�นคว�มมั่นคง
 ๔. พัฒน�องค์คว�มรู้คว�มมั่นคงและเสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วน
 ๕. พฒัน�ประสทิธภิ�พและเสรมิสร�้งสมรรถนะองคก์รและบคุล�กร เพือ่เปน็องคก์รหลกัด�้นคว�มมัน่คง

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านความมั่นคงของประเทศ
 กลยุทธ์
 ๑. กำ�หนดทิศท�ง เสริมสร้�งศักยภ�พในก�รเป็นที่ปรึกษ�และเสนอแนะนโยบ�ย/ยุทธศ�สตร์ 
ด้�นคว�มมั่นคง
 ๒. กำ�หนดท่�ทีที่เหม�ะสมในก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงกับต่�งประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
 กลยุทธ์
 ๑. เสริมสร้�งและพัฒน�คว�มสัมพันธ์เครือข่�ยด้�นคว�มมั่นคง/ประช�คมข่�วกรองด้�นคว�มมั่นคง 
ทั้งในและต่�งประเทศ
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 ๒. เสริมสร้�งและพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลคว�มมั่นคง องค์คว�มรู้ด้�นคว�มมั่นคง และประส�น 
คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นและสถ�บันวิช�ก�รทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ
 ๓. พฒัน�ศกัยภ�พก�รประเมนิสถ�นก�รณด์�้นคว�มมัน่คงและก�รแจง้เตอืนสถ�นก�รณแ์ละภยัคกุค�ม
ด้�นคว�มมั่นคง
 ๔. เสรมิสร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�งฝ่�ยก�รเมอืง หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งและก�รมสีว่นรว่มจ�กทกุภ�คสว่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ
 กลยุทธ์
 ๑. บูรณ�ก�รและขับเคลื่อนนโยบ�ย/ยุทธศ�สตร์และแผนด้�นคว�มมั่นคงไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็น 
รูปธรรม
 ๒. ปรบัปรงุและพฒัน�กฎหม�ยด�้นคว�มมัน่คงใหส้อดคลอ้งกบัภ�รกจิและก�รปฏบิตังิ�นของสำ�นกัง�น
สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
 ๓. ขับเคลื่อนก�รแก้ไขปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองค์กร
 กลยุทธ์
 ๑. สร้�งและพัฒน�บุคล�กรให้เป็นนักยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงมืออ�ชีพ
 ๒. สง่เสรมิและพฒัน�ระบบส�รสนเทศและเทคโนโลยเีพือ่จดัทำ�และเชือ่มโยงฐ�นขอ้มลูด�้นคว�มมัน่คง
เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของ สมช.
 ๓. พัฒน�รูปแบบและก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กรให้มีคว�มคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ 
เพื่อตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ด้�นคว�มมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
 ๔. เสริมสร้�งระบบคุณธรรมคว�มโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภ�พระบบง�นและสร้�งกลไกก�รป้องกัน 
ก�รทุจริต
 ๕. บริห�รจัดก�รสถ�นที่ปฏิบัติง�นพร้อมจัดให้มีระบบสนับสนุนก�รทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสมเพื่อรองรับ 
ก�รขย�ยตัวขององค์กรในอน�คต
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ผู้บริหารสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายดนัย มู่สา

รองเลข�ธิก�ร
สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

นางศิริวรรณ สุคนธมาน

รองเลข�ธิก�ร
สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและ
ยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคง

นายฉัตรชัย บางชวด

รองเลข�ธิก�ร
สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
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วิสัยทัศน ์
 ดำ�รงไว้ซึ่งคว�มเป็นองค์กรกล�งท�งกฎหม�ยของประเทศมีอิสระท�งวิช�ก�ร และได้รับก�รยอมรับ 
เชื่อถือในก�รจัดทำ�กฎหม�ย ก�รให้คำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย 

ค่านิยมองค์การ

 มุ่งมั่น สร้�งสรรค์ กฎหม�ยไทยให้มีคุณภ�พ

พันธกิจ 

 ๑. จัดทำ�กฎหม�ยและให้คว�มเห็นท�งกฎหม�ยที่มีคุณภ�พ และกฎหม�ยที่ใช้บังคับต้องไม่สร้�งภ�ระ 
แก่ประช�ชน 
 ๒. จัดทำ�กฎหม�ยเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 ๓. พัฒน�กฎหม�ยของประเทศให้ทันสมัย 
 ๔. พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถนักกฎหม�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
 ๕. เป็นศูนย์กล�งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท�งกฎหม�ยและคำ�แปลกฎหม�ยของประเทศ 
 ๖. ประส�นง�นด้�นนิติบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  มีกลไกเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�กฎหม�ยและก�รให้คว�มเห็นท�งกฎหม�ย
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ปฏิรูปก�รจัดทำ�กฎหม�ยต�มรัฐธรรมนูญ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒน�นักกฎหม�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อรองรับก�รปฏิรูปกฎหม�ย
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒน�ขีดสมรรถนะองค์ก�รและทรัพย�กรบุคคล

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑ ถนนพระอ�ทิตย์ แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙   โทรส�ร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th
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ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
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 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน หรือ สำ�นักง�น ก.พ. เป็นองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลในร�ชก�รพลเรือน ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รและบุคล�กรภ�ครัฐให้มีคุณภ�พชีวิต
และก�รทำ�ง�นที่ดี และพัฒน�ระบบก�รบริห�รกำ�ลังคนในร�ชก�รให้เป็นกลไกก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ 
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในร�ชก�รพลเรือน

วิสัยทัศน์

 ปฏิรูปก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล พัฒน�คุณภ�พ คุณธรรม ของข้�ร�ชก�รและบุคล�กรภ�ครัฐ 
เพื่อสร้�งให้เกิดคว�มเชื่อมั่น คว�มไว้ว�งใจ และแรงสนับสนุนในก�รปฏิบัติง�นร�ชก�รเพื่อประเทศช�ติและ
ประช�ชนจ�กทุกฝ่�ย (To Restore Trust in Thai Public Servants)

พันธกิจ

 • ปรับขน�ด ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคคลของภ�ครัฐ ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม เป็นประโยชน์ 
คุ้มค่� เพื่อให้ผู้บริห�รภ�ครัฐส�ม�รถจัดสรรทรัพย�กรเพื่อก�รพัฒน�อย่�งมีประสิทธิภ�พ (Optimizing Size 
and Costs of HR in Thai Public Service)
 • ปรับปรุงกลไกก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพื่อให้หน่วยง�นภ�ครัฐ
ส�ม�รถสนองตอบต่อคว�มต้องก�รในก�รบริก�รภ�ครัฐ ก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับและ 
เชื่อมั่นในระดับส�กล (Innovating Agile HRM in Thai Public Service)
 • พัฒน�ข้�ร�ชก�รและบุคล�กรภ�ครัฐให้ปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รอย่�งมีคุณธรรม มีคว�มเป็น 
มอือ�ชพี ควบคูก่บัก�รสร�้งสมดลุของคณุภ�พง�นและคณุภ�พชวีติทีเ่หม�ะสมกบัคว�มจำ�เปน็ คว�มตอ้งก�รและ 
คว�มค�ดหวงัของผูป้ฏบิตังิ�นทกุฝ่�ยทกุระดบั (Improving Quality of Work & Life of Thai Public Servants) 

ยุทธศาสตร์ สำานักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศ�สตร์ช�ติ ด้วยก�รผลักดันและพัฒน�ให้ภ�คร�ชก�รของประเทศ 
มีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นร�ชก�รที่สร้�งและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถตอบสนองต่อ 
คว�มตอ้งก�รของประช�ชนและเปน็ทีเ่ชือ่ถอืของน�น�ช�ต ิโดยก�รปรบัเปลีย่นระบบและวธิกี�รบรหิ�รทรพัย�กร
บุคคล รวมทั้งกฎหม�ย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนร�ชก�รได้ม�และรักษ�ไว้ซึ่งคนดีคนเก่ง 
ที่มีจิตส�ธ�รณะอย่�งเหม�ะสม

สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (สำานกังาน ก.พ.)

๔๗/๑๑๑ ถนนติว�นนท์ ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๕๔๗ ๑๑๐๘ 
www.ocsc.go.th
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 • ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ มีประสิทธิภ�พ คล่องตัว เอื้อต่อก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของส่วนร�ชก�รและจังหวัด
 • บุคล�กรภ�ครัฐส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมืออ�ชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับคว�มเป็นธรรม
ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร

กลยุทธ์

 • พัฒน�และปรับปรุงกฎระเบยีบเกีย่วกบัก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในทกุกลไก ทัง้ก�รสรรห� พัฒน� 
รักษ�ไว้ และใช้ประโยชน์ ให้มีคว�มยืดหยุ่น คล่องตัว ง่�ยต่อก�รนำ�ไปปฏิบัติ 
 • ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� และเผยแพร่องค์คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ
 • สร้�งคว�มเข้�ใจและก�รมีส่วนร่วมของข้�ร�ชก�รและบุคล�กรภ�ครัฐ ในก�รบริห�รและพัฒน�
ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ
 • สนับสนุนให้ข้�ร�ชก�รและบุคล�กรภ�ครัฐในทุกระดับพัฒน�ตนเองต�มขีดสมรรถนะที่กำ�หนดไว้
 • สนับสนุนให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ระหว่�งหน่วยง�นกล�งก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล และ
รักษ�ม�ตรฐ�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในภ�ครัฐ 
 • สร้�งจิตสำ�นึกและค่�นิยมในก�รปฏิบัติร�ชก�รด้วยคว�มประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกล�ง  
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมเป็นหลักในก�รทำ�ง�น
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นที่มีคว�มหล�กหล�ยอย่�งเป็นระบบ
 • ติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินกลไกก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐอย่�งต่อเนื่อง 
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ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

นางศรีสมร กสิศิลป์

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน
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นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์ 

ที่ปรึกษ�ระบบร�ชก�ร
นายพิรุฬ เพียรลำ้าเลิศ 

ที่ปรึกษ�ระบบร�ชก�ร

นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี

ที่ปรึกษ�ระบบร�ชก�ร
นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร

ที่ปรึกษ�ระบบร�ชก�ร
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วิสัยทัศน์

 หน่วยง�นหลักในก�รว�งแผนและจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศ สู่คว�มสมดุลและยั่งยืน 
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภ�พสูง

ค่านิยมองค์กร

 มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒน�ประเทศ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม ต�มหลักวิช�ก�รอย่�งมืออ�ชีพ

วัฒนธรรมองค์การ

 เป็นองค์กรที่มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศท�งด้�นวิช�ก�ร 
 เป็นองค์กรที่มีคว�มรับผิดชอบต่อส�ธ�รณะและสังคม 
 มีระบบธรรม�ภิบ�ล 
 บุคล�กรของสำ�นักง�นฯ เป็นทรัพย�กรอันมีค่�ที่สุดขององค์กร

พันธกิจ

 เพือ่ใหส้�ม�รถบรรลวุสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์และเป้�หม�ยของสำ�นกัง�นฯ และสอดคลอ้งกบับทบ�ทหน�้ที่
ต�มพระร�ชบัญญัติสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหม�ยสำ�คัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ จึงได้กำ�หนดพันธกิจหลักไว้ ๓ ประก�ร ดังนี้
 พันธกิจที่ ๑ หน่วยง�นยุทธศ�สตร์ (Strategic Unit) จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระดับช�ติ และ
ก�รพัฒน�ในระดับต่�ง ๆ ที่มีคุณภ�พและรวดเร็ว รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�รัฐบ�ล ประส�นก�รแปลงนโยบ�ยและ
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศไปสู่ก�รปฏิบัติ ตลอดจนติดต�มประเมินผลนโยบ�ยของรัฐบ�ลและประเด็น 
ก�รพัฒน�สำ�คัญของประเทศ
 พันธกิจที่ ๒ หน่วยง�นข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) โดยเป็นหน่วยง�น
วเิคร�ะหข์อ้มลูและเฝ้�ระวงัภยัเศรษฐกจิและสงัคมของรฐับ�ล (Warning Center) ทีถ่กูตอ้งแมน่ยำ�และเชือ่ถอืได้ 
ตลอดจนเป็นหน่วยเจ�ะข้อมูลเชิงลึกต่�งประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในก�รว�งแผน
เชิงยุทธศ�สตร์ บริห�รเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 พันธกิจที่ ๓ หน่วยง�นคว�มรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงห�และพัฒน�องค์คว�มรู้
ใหม่ ๆ สำ�หรับก�รพัฒน�ประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่หล�กหล�ย 
เป็นสหวิทย�ก�ร (Multi-Disciplinary) เพื่อใช้ในก�รว�งแผนและยุทธศ�สตร์ ก�รวิเคร�ะห์เชิงลึก และ 
ก�รประส�นง�น เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศอย่�งมีประสิทธิผลและประสิทธิภ�พ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕  โทรส�ร ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๓๘
www.nesdc.go.th



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

70

ผู้บริหารสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 

เลข�ธิก�รสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

นายวิชญายุทธ บุญชิต

รองเลข�ธิก�รฯ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล 

รองเลข�ธิก�รฯ
นายดนุชา พิชยนันท์

รองเลข�ธิก�รฯ

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์    

รองเลข�ธิก�รฯ
นายวิโรจน์ นรารักษ์

รองเลข�ธิก�รฯ
นายเอนก มีมงคล       

รองเลข�ธิก�รฯ
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นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นางนภัสชล ทองสมจิตร

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น
นางธิดา พัทธธรรม

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น
นางสาววรวรรณ พลิคามิน

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น
นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร
รักษ�ก�รในตำ�แหน่งที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙  โทรส�ร ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๘๒
www.opdc.go.th

วิสัยทัศน์ 

 ขับเคลื่อนก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รให้เป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ลของก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี 
อย่�งต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันก�รพัฒน�ประเทศ

ค่านิยม 
 คิดริเริ่มและเรียนรู้
 มองไปข้�งหน้�และส�ม�รถปรับตัวทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง
 ทำ�ง�นแบบเครือข่�ย
 มีขีดสมรรถนะสูง
 ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม

พันธกิจ

 ๑. ง�นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) คณะกรรมก�รพัฒน�และส่งเสริม
องค์ก�รมห�ชน (กพม.) คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รบริห�รง�นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร (ก.น.จ.) 
คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร (ค.ต.ป.)
 ๒.  ปฏิบัติหน้�ที่อื่นต�มที่กฎหม�ย (พระร�ชบัญญัติ พระร�ชกฤษฎีก� ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี) 
กำ�หนด 
  ๒.๑ ง�นวิเคร�ะห์  วิจัยและเสนอคว�มเห็น
   ๒.๑.๑ ศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบ�ย ม�ตรก�ร หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับก�รพัฒน�
ระบบร�ชก�ร ในก�รจัดโครงสร้�งระบบร�ชก�ร ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร ก�รพัฒน�องค์ก�รมห�ชน และหน่วยง�น
ของรัฐรูปแบบอื่น ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชน ก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ก�รตีคว�ม
และวนิจิฉยัปญัห�ต�่ง ๆ  ตอ่คณะกรรมก�รพฒัน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) คณะกรรมก�รพฒัน�และสง่เสรมิองคก์�ร
มห�ชน (กพม.) และคณะรัฐมนตรี 
   ๒.๑.๒ ศกึษ� วเิคร�ะห ์วจิยั เสนอแนะ นโยบ�ย ม�ตรก�ร หลกัเกณฑ ์เกีย่วกบัก�รบรหิ�รง�น
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร ก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร ต่อคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�ร
บริห�รง�นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร (ก.น.จ.) คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร 
(ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี
   ๒.๑.๓ ก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี เกี่ยวกับก�รพัฒน�และจัดระบบร�ชก�ร และง�นของรัฐ
อย่�งอื่นเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎรและวุฒิสภ�  
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  ๒.๒ ก�รใหค้ำ�ปรกึษ�แนะนำ�เพือ่ใหค้ว�มชว่ยเหลอืแกห่นว่ยง�นต�่ง ๆ  อนัจะนำ�ไปสูก่�รปรบัเปลีย่น
กระบวนก�ร และวิธีก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินต�มเจตน�รมณ์ของก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร
  ๒.๓  ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ เผยแพร่ และประช�สัมพันธ์แก่กลุ่มเป้�หม�ยต่�ง ๆ
  ๒.๔ ก�รฝึกอบรมและสัมมน�ผู้บริห�รของส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นของรัฐ เพื่อขับเคลื่อน 
ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
 ส่งเสริมและพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นภ�ครัฐไทยให้มีคว�มเป็นเลิศ 
ยกระดับประสิทธิภ�พง�นบริก�ร พัฒน�นวัตกรรม ให้เข้�ถึงง่�ย สะดวก หล�กหล�ยรูปแบบ ส�ม�รถตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของประช�ชน ตลอดจนสนับสนุนให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รให้บริก�รประช�ชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
 ปรบัปรงุบทบ�ท ภ�รกจิ และโครงสร�้งของหนว่ยง�นภ�ครฐัใหส้อดคลอ้งกบันโยบ�ยและยทุธศ�สตรข์อง
ประเทศ โดยดำ�เนินก�รเฉพ�ะภ�รกิจที่สำ�คัญ จำ�เป็น และคุ้มค่� มีโครงสร้�งที่เหม�ะสม ตลอดจนพัฒน�ระบบ
ก�รบริห�รจัดก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
 พัฒน�ระบบบริห�รง�นแบบบูรณ�ก�รระหว่�งส่วนกล�ง ส่วนภูมิภ�ค และส่วนท้องถิ่น โดยยึดพื้นที่ 
อย่�งเป็นองค์รวมกับทุกภ�คส่วน โดยใช้กลไกประช�รัฐ ออกแบบโครงสร้�งและระบบบริห�รง�นที่รองรับ 
ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์สำ�คัญของประเทศ พร้อมทั้งบูรณ�ก�รระบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
เพื่อเพิ่มศักยภ�พของหน่วยง�นภ�ครัฐในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 พัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงให้เป็นผู้นำ�ที่มีขีดสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล รวมทั้งสรรห�และ
พัฒน�คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้�สู่ระบบร�ชก�ร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ส่งเสริม สนับสนุนในก�รเสริมสร้�งคว�มซื่อสัตย์สุจริตในระบบร�ชก�ร ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นของ
ภ�ครฐัใหโ้ปรง่ใส ลดก�รใชด้ลุพนิจิของเจ�้หน�้ที ่เพือ่สร�้งภ�พลกัษณท์ีด่แีละคว�มเชือ่มัน่ใหแ้กร่ะบบร�ชก�รไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน
 ทบทวนและปรับปรุงกฎหม�ย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย เป็นธรรม เอื้อต่อก�รบริห�รร�ชก�ร
แผ่นดินและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน

รองเลข�ธิก�ร ก.พ.ร.
นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข

รองเลข�ธิก�ร ก.พ.ร.

นางนันทนา  ธรรมสโรช

รองเลข�ธิก�ร ก.พ.ร.
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำานวยชัย

รองเลข�ธิก�ร ก.พ.ร.

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

เลข�ธิก�ร ก.พ.ร.
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นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย

ที่ปรึกษ�ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร
นางศิริพร วัยวัฒนะ

ที่ปรึกษ�ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน

ผู้ช่วยเลข�ธิก�ร ก.พ.ร.

นางสาววิริยา เนตรน้อย

ที่ปรึกษ�ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร
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วิสัยทัศน์

 ส่งเสริมก�รลงทุนที่มีคุณค�่ ทั้งในประเทศและก�รลงทุนของไทยในต่�งประเทศ เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน ก้�วพ้นก�รเป็นประเทศที่มีร�ยได้ระดับป�นกล�ง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่�งยั่งยืน
ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน 
 ๑. ส่งเสริมก�รลงทุนเพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ โดยก�รส่งเสริมก�รวิจัยและ
พัฒน�ก�รสร้�งนวัตกรรม ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มของภ�คเกษตร ภ�คอุตส�หกรรม ภ�คบริก�ร และก�รส่งเสริม
วสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ตลอดจนส่งเสรมิก�รแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม และก�รลดคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งเศรษฐกจิ
และสังคม
 ๒. ส่งเสริมกิจก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีก�รประหยัดพลังง�นหรือใช้พลังง�นทดแทน 
เพื่อก�รเติบโตอย่�งสมดุลและยั่งยืน
 ๓. ส่งเสริมให้เกิดก�รรวมกลุ่มของก�รลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภ�พของพื้นที่ และ 
สร้�งคว�มเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่�
 ๔. ส่งเสริมก�รลงทุนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เพื่อเสริมสร้�งเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อ 
ก�รสร้�งคว�มมั่นคงในพื้นที่
 ๕. ส่งเสริมก�รลงทุนในเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพ�ะพื้นที่ช�ยแดนทั้งในและนอกนิคม
อุตส�หกรรม เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยงท�งเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น และรองรับก�รรวมกลุ่มประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียน
 ๖. ส่งเสริมก�รลงทุนของไทยในต่�งประเทศ เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของธุรกิจไทย และ
เพิ่มบทบ�ทของประเทศไทยในเวทีโลก

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๕๕๕ ถนนวิภ�วดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร ๐ ๒๕๕๓ ๘๑๑๑ โทรส�ร ๐ ๒๕๕๓ ๘๓๑๕
www.boi.go.th 
e-mail : head@boi.go.th
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นายโชคดี แก้วแสง

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

นายชนินทร์ ขาวจันทร์

ที่ปรึกษ�ด้�นก�รลงทุน
(นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนทรงคุณวุฒิ)

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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กองอำานวยการรกัษาความความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

สวนรื่นฤดี ถนนนครร�ชสีม� แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๒๐๕๑ - ๕๖  โทรส�ร ๐ ๒๒๔๑ ๒๗๑๑, ๐ ๒๒๔๑ ๒๗๔๓
www.isoc.go.th

เครื่องหมายหน่วยงาน กอ.รมน. (LOGO)

 ๑. ภ�ยในกรอบส�มเหลี่ยม พื้นเป็นเครื่องหม�ยของธงช�ติไทย
 ๒. ตร�ภ�ยในประกอบด้วยเครือ่งหม�ยอนัแสดงถงึก�รปฏบิตัหิน้�ทีร่่วมกนัระหว่�ง พลเรอืน ตำ�รวจ ทห�ร
   ครุฑ    หม�ยถึง  พลเรือน ซึ่งรวมทั้ง ข้�ร�ชก�ร พ่อค้� ประช�ชน
   โล่    หม�ยถึง  ตำ�รวจ ผู้พิทักษ์สันติร�ษฎร์
   วงจักร   หม�ยถึง  ทห�รบก
   สมอ    หม�ยถึง  ทห�รเรือ
   ปีก    หม�ยถึง  ทห�รอ�ก�ศ
 ๓. สีพื้นภ�ยในวงกลม
                สีเหลือง   หม�ยถึง  พลเรือน
                สีเลือดหมู   หม�ยถึง  ตำ�รวจ
          สีแดง   หม�ยถึง  ทห�รทั้งส�มเหล่�ทัพ

วิสัยทัศน์

 กองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร เป็นองค์กรหลกัในก�รบรูณ�ก�ร อำ�นวยก�ร และ
ประส�นก�รปฏิบัติในก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรเพื่อให้เกิดคว�มมั่นคงของรัฐ และคว�มสงบสุข
ของประช�ชน

ค่านิยม

 มุ่งมั่น บูรณ�ก�ร ประส�นง�นเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ�คว�มมั่นคง ดำ�รงคว�มส�มัคคี

พันธกิจ

 ๑. ว�งแผน อำ�นวยก�ร ประส�นง�น และเสริมก�รปฏิบัติต�มแผนง�นและแนวท�งก�รป้องกัน 
ปร�บปร�ม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเท�เหตุก�รณ์ที่เป็นภัยหรืออ�จเป็นภัยต่อคว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร
ทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติ
 ๒. ปกป้องสถ�บันหลักของช�ติและสร้�งคว�มรักส�มัคคีของคนในช�ติด้วยพลังประช�รัฐ ภ�ยใต้ 
ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๓. ปกป้องดูแลคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชน รวมทั้งดำ�เนินก�รอื่นต�มที่กฎหม�ย
บัญญัติหรือต�มที่คณะรัฐมนตรี สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติหรือน�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ยเพื่อเป็นหลักประกัน 
คว�มเชื่อมั่นภ�ยในประเทศและจ�กนอกประเทศ
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 ๔. พัฒน�และเสริมสร้�งระบบก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร และกลไกก�รขับเคลื่อน 
ก�รปฏิบัติที่ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงทั้งภ�ยในประเทศและจ�กนอกประเทศ

  
โครงสร้างของ กอ.รมน.

อ้�งอิงจ�ก :  ยุทธศ�สตร์ช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
   www.isoc.go.th/?page_id=70
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ผู้บริหารกองอำานวยการรักษาความความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้อำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

รองผู้อำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง
ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง
ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

เลข�ธิก�รกองอำ�นวยก�รรักษ�
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์

จเรกองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง
ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท สิริพจน์ รำาไพกุล

รองเลข�ธิก�รกองอำ�นวยก�รรักษ�
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท อัครเดช บุญเทียม

รองเลข�ธิก�รกองอำ�นวยก�รรักษ�
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร
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พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์

รองเลข�ธิก�รกองอำ�นวยก�รรักษ�
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

นางศรีวัลลภา อนันทวรรณ

ผู้ช่วยเลข�ธิก�รกองอำ�นวยก�รรักษ�
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท วิรัตน์ แป้นพงษ์

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รบุคคล
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท วัชระ พิทยานรเศรษฐ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รข่�ว
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท วัชรปราณี มณีวรรณ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งกำ�ลังบำ�รุง
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท ปัณณทัต กาญจนะวสิต

ผู้อำ�นวยก�รกิจก�รมวลชนและ
ส�รนิเทศ กองอำ�นวยก�รรักษ�
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท ฉมาวิทย์ สารทรอด

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณและ
ก�รเงิน กองอำ�นวยก�รรักษ�

คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท บรรพต พูลเพียร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบูรณ�ก�รและ
ขับเคลื่อนก�รปฏิบัติง�น กองอำ�นวยก�ร
รักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�รอ�ณ�จักร
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พลโท พิชัย เข็มทอง

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ประส�นก�รปฏิบัติที่ ๑
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท ธนาณัฐ ยังเฟื่องมนต์

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ประส�นก�รปฏิบัติที่ ๒
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท วุฒิชัย นาควาณิช

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ประส�นก�รปฏิบัติที่ ๓
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรกานนท์

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ประส�นก�รปฏิบัติที่ ๔
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ประส�นก�รปฏิบัติที่ ๕
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลตรี พัลลภ รัตนอุดม

ผู้อำ�นวยสำ�นักพัฒน�ระบบบริห�ร
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลตรี สุพจน์ สุขุมะ

ผู้อำ�นวยสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลตรี นภดล แก้วกำาเนิด

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ดิจิตัลเพื่อคว�มมั่นคง
กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

พลตรี กฤตวริษฐ์ คชวารี

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�และ
วิทย�ก�รด้�นคว�มมั่นคง

กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง
ภ�ยในร�ชกอ�ณ�จักร
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พลตรี เอกธนา เสนานนท์

เลข�นุก�รกองอำ�นวยก�ร
รักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน

ร�ชอ�ณ�จักร
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วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรหลักในก�รกำ�กับดูแลและขับเคลื่อนแผนแม่บทก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ของประเทศ 
เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงด้�นนำ้�และเป็นที่ยอมรับในระดับน�น�ช�ติ

พันธกิจ

 ๑. กำ�หนดนโยบ�ย แผนแม่บท และม�ตรก�รบรหิ�รทรพัย�กรนำ�้ในระดบัประเทศจนถงึระดบัลุม่นำ�้ และ   
ขับเคลื่อนสู่ก�รปฏิบัติของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องแบบบูรณ�ก�รอย่�งเป็นระบบ
 ๒. บริห�รจัดก�ร พัฒน�และบูรณ�ก�รระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศและระบบสนับสนุนก�รตัดสินใจ 
ด้�นทรัพย�กรนำ้�ทั้งในภ�วะปกติและภ�วะวิกฤติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีเอกภ�พ
 ๓. พัฒน� ส่งเสริม เพิ่มศักยภ�พกลไกบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ทั้งในประเทศและระหว่�งประเทศ
 ๔. กำ�กบั ตดิต�ม และประเมนิผลก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ�้ต�มนโยบ�ย แผนแม่บท และม�ตรก�ร
ที่ได้กำ�หนดไว้

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก�รจัดทำ�และผลักดันกฎหม�ยก�รบริห�รทรัพย�กรนำ้�สู่ก�รปฏิบัติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก�รจัดทำ�และขับเคลื่อนนโยบ�ยและแผนแม่บทก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� 
    ในระดับประเทศและระดับลุ่มนำ้�
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลและระบบสนับสนุนก�รตัดสินใจแบบบูรณ�ก�ร
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก�รพัฒน�กลไกคว�มร่วมมือในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ทั้งในประเทศและ 
    ระหว่�งประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก�รส่งเสริม พัฒน�องค์กร และนวัตกรรมด้�นทรัพย�กรนำ้�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ

อ�ค�รจุฑ�ม�ศ เลขที่ ๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงตล�ดบ�งเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์  ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐ - ๗  โทรส�ร  ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐ – ๗ ต่อ ๑๔๘๗
www.onwr.go.th
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นายสำาเริง แสงภู่วงค์

รองเลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ

นายประดับ กลัดเข็มเพชร 

รองเลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ

นายปรีชา สุขกลำ่า

ที่ปรึกษ�ด้�นบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ

ที่ปรึกษ�ด้�นยุทธศ�สตร์นำ้�

นายสมเกียรติ ประจำาวงษ์ 

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ

ผู้บริหารสำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ
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ศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

(อ�ค�รกองบัญช�ก�รกรมอู่ทห�รเรือ พื้นที่กรุงเทพ ชั้น ๔)
เลขที่ ๒ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริร�ช เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ - ๘๗๗๑  ๐ ๒๔๗๕ - ๘๗๗๐
www.misc.go.th

วิสัยทัศน์

 ศนูยอ์ำ�นวยก�รรกัษ�ผลประโยชนข์องช�ตทิ�งทะเล หรอื ศรชล. เปน็หนว่ยง�นทีเ่ปน็เลศิในก�รบรูณ�ก�ร 
รักษ�คว�มมั่นคงและผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล เพื่อคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศช�ติและ
ประช�ชน

พันธกิจ

 ๑. บูรณ�ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�ผลประโยชน์และคว�มมั่นคงของช�ติท�งทะเล 
เข้�ด้วยกัน
 ๒. คุ้มครองก�รใช้ประโยชน์จ�กทะเล สนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศและช่วยเหลือประช�ชน
 ๓. สร้�งคว�มสมดุลยั่งยืนของทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมท�งทะเล

ค่านิยม

 ๑. คว�มร่วมมือร่วมใจ (Cooperation)
 ๒. คว�มซื่อสัตย์และคว�มจงรักภักดี (Allegiance)
 ๓. คว�มเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีง�ม (Elhics)
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ผู้บริหารศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

รองผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์

ของช�ติท�งทะเล

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์

ของช�ติท�งทะเล

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม

เลข�ธิก�ร 
ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์

ของช�ติท�งทะเล

พลเรือโท ภราดร พวงแก้ว

รองเลข�ธิก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์

ของช�ติท�งทะเล

พลเรือโท ชนินทร์ ผดุงเกียรติ

ผู้ช่วยเลข�ธิก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์

ของช�ติท�งทะเล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล
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กรมประชาสัมพันธ์

๙ ซอยพระร�ม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระร�ม ๖ แขวงพญ�ไท เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓  โทรส�ร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๖๔ และ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๙๙
www.prd.go.th

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์ก�รที่ได้รับคว�มเชื่อถือด้�นข้อมูลข่�วส�ร เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน และ 
สร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ค่านิยม

 ๑. จิตสำ�นึกในก�รให้บริก�ร  (Service Mind)
 ๒. ทำ�ง�นเป็นทีม  (Teamwork)
 ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม  (Ethic)
 ๔. ทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพ  (Professional)
 ๕. เป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้  (Learning Organization)

พันธกิจ

 ๑. มีบทบ�ทนำ�ในก�รกำ�หนดประเด็นคว�มคิดสำ�คัญในก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศช�ติและประช�ชน
 ๒. ประช�สัมพันธ์นโยบ�ยภ�ครัฐสู่กลุ่มเป้�หม�ยทั้งในและต่�งประเทศ และสะท้อนคว�มคิดเห็นจ�ก
ประช�ชนสูร่ฐั อกีทัง้สร้�งและพฒัน�เครอืข่�ย เพือ่ก�รสือ่ส�รประช�สมัพนัธ์ประเดน็คว�มคดิสำ�คญัอย่�งต่อเนือ่ง 
ตลอดจนบริห�รจัดก�รสื่อเครือข่�ย และอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติภ�รกิจ
 ๓. เป็นองค์ก�รหลักในก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลและข่�วส�รทั้งปวงในง�นสื่อส�รประช�สัมพันธ์อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ถูกต้อง และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�ช�ติและพัฒน�สังคมได้
 ๔. เป็นทีป่รกึษ�หลกัด้�นก�รสือ่ส�รประช�สมัพนัธ์ให้แก่หน่วยง�นภ�ครฐั เพือ่ประโยชน์ของประเทศช�ต ิ
และประช�ชน 

ยุทธศาสตร์

 ๑. ก�รรบัฟังเสยีงประช�ชนทกุภ�คส่วนและชีน้ำ�ประเดน็สำ�คญั เพือ่นำ�ม�ประกอบก�รพจิ�รณ�กำ�หนด
นโยบ�ยภ�ครัฐ
 ๒. ก�รสร้�งสงัคมทีป่ระช�ชนมภีูมริูใ้นก�รดำ�รงชพีเพื่อก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติ และส่งเสริมภ�พลกัษณ์
ที่ดีของประเทศ
 ๓. ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นข้อมูลดิจิทัลและเครือข่�ยข้อมูล
 ๔. ก�รเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภ�พสูง
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นางพิชญา เมืองเนาว์

รองอธิบดี
กรมประช�สัมพันธ์

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองอธิบดี
กรมประช�สัมพันธ์

นางสุดฤทัย เลิศเกษม

รองอธิบดี
กรมประช�สัมพันธ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำาเนิด

อธิบดีกรมประช�สัมพันธ์

ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์
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สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

๑๒๐ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ� ๕ ธันว�คม ๒๕๕๐ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี  
ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๑๑๖๖  โทรส�ร ๐ ๒๑๔๓ ๙๗๗๗
www.ocpb.go.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

 ยกระดับก�รคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคว�มเป็นธรรม และยั่งยืน

ค่านิยม (Value)

 ใฝ่รู้ เสมอภ�ค สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส�มัคคี

พันธกิจ (Mission)

 ๑. พัฒน�ม�ตรฐ�น ม�ตรก�ร กฎหม�ย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต�่ง ๆ ด�้นก�รคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้ทันต่อสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน     
 ๒. พัฒน�ระบบและกลไกก�รคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำ�กับดูแลสินค้�และบริก�รให้มี
คว�มปลอดภัย รวมถึงก�รแก้ไขปัญห�ให้กับผู้บริโภคได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
 ๓. พฒัน�นวตักรรมและเชือ่มโยงระบบฐ�นข้อมลูก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคให้มปีระสทิธภิ�พเพือ่ให้ประช�ชน
ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งสะดวกรวดเร็ว
 ๔. เสรมิสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นก�รคุม้ครองผู้บรโิภคให้แก่ประช�ชนอย่�งทัว่ถึง เพือ่สร้�งคว�มตระหนกัรู้
และส�ม�รถปกป้องสิทธิของตนได้
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภคให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นคุ้มครอง 
ผู้บริโภคได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
 ๖. ส่งเสรมิคว�มร่วมมอืทกุภ�คส่วนให้มกี�รบรูณ�ก�รง�นคุม้ครองผูบ้รโิภคในทกุระดบัอย่�งเป็นรปูธรรม

ยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก�รพัฒน�กลไก ม�ตรก�ร หรือแนวท�งก�รคุ้มครองผู้บริโภค
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศ ก�รสื่อส�ร และนวัตกรรมเพื่อก�รคุ้มครองผู้บริโภค
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒัน�ศกัยภ�พเครอืข่�ยและส่งเสรมิก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคในส่วนภมูภิ�คและท้องถิน่
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรและเพิ่มศักยภ�พบุคล�กรให้มีประสิทธิภ�พ
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พลตำ�รวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค

น�ยพิฆเนศ ต๊ะปวง

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้บริห�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค

น�ยสุวิทย์ วิจิตรโสภ�

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค
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บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)

๖๓/๑ ถนนพระร�ม ๙ ห้วยขว�ง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๖๐๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๒๔๕ ๑๔๓๕
www.mcot.net

วิสัยทัศน์

 สร้�งก�รเข้�ถึงข้อมูลอย่�งเท่�เทียม เที่ยงตรง สร้�งสรรค์ ทันสถ�นก�รณ์ อย่�งช�ญฉล�ด
 
พันธกิจ

 ผู้ชม  นำ�เสนอเนือ้ห�ทีเ่ป็นประโยชน์ผ่�นทกุช่องท�งทีต่อบสนองคว�มต้องก�รกลุม่เป้�หม�ย  
    และรับผิดชอบต่อสังคม
 ลูกค้า/คู่ค้า ส่งมอบคณุค่�และสร้�งคว�มผูกพันผ่�นก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พ โดยใช้เทคโนโลย ี
    และนวัตกรรม
 พนักงาน  พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มส�ม�รถอย่�งต่อเนื่อง พร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง
 ผู้ถือหุ้น  สร้�งผลตอบแทนอย่�งยั่งยืน ด้วยก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล
 สังคม ชุมชน ส่งเสริมเนื้อห�ส�ระคว�มรู้ เพื่อสร้�งสังคมตื่นรู้
 ประเทศ  สื่อส�รเนื้อห�ส�ระที่น่�เชื่อถือ เพื่อเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่น และภ�พลักษณ์ที่ดีของ 
    ประเทศช�ติ

ยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒน�และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   บริห�รจัดก�รเสถียรภ�พระบบก�รเงิน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สร้�งมูลค่�และร�ยได้จ�กธุรกิจใหม่
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นายเขมทัตต์ พลเดช

กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๖๓๖๘

ผู้บริหารบริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์

 ระบบสุขภ�พไทยพัฒน�จ�กกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐ�นท�งปัญญ� 
(Participatory Public Policy Process based on Wisdom: 4PW)

พันธกิจ

 ส�นพลังคว�มรู้ พลังนโยบ�ยและพลังสังคม เพื่อสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับรูปธรรมคว�มสำ�เร็จของกระบวนก�รนโยบ�ยสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้�งพลังข้อมูล คว�มรู้ และปัญญ�
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสรมิพลงัเครอืข่�ยขบัเคลือ่นกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะเพือ่สขุภ�พแบบมส่ีวนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้�งสรรค์ก�รสือ่ส�รกระบวนก�รพฒัน�และขบัเคลือ่นนโยบ�ยส�ธ�รณะเพือ่สขุภ�พ
แบบมีส่วนร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้�งองค์กรต้นแบบก�รขับเคลื่อนกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พ 
แบบมีส่วนร่วม

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ เลขที่ ๘๘/๓๙ หมู่ที่ ๔ ซอยติว�นนท์ ๑๔
ถนนติว�นนท์ ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑-๒
https://infocenter.nationalhealth.or.th
www.nationalhealth.or.th
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ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

นายปรีดา แต้อารักษ์

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

นายประทีป ธนกิจเจริญ

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์

รองเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
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 เครื่องหม�ยของร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ ได้อัญเชิญพระน�ม�ภิไธยย่อของ 
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี 
กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ซึ่งเป็นตัวอักษร ‘จภ’ ในรูปทรงหัวใจภ�ยใต้ 
พระเกี้ยว ม�เป็นตร�สัญลักษณ์ขององค์กร ลักษณะตัวอักษรสื่อถึงคว�มเป็นองค์กร 
ทันสมัย ใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่�นง่�ย มีหัวต�มรูปแบบอักขระภ�ษ�ไทย และมี 
คว�มพเิศษทีป่ล�ยตวัอกัษร มกี�รตวดัต�มแบบอกัษรไทยดัง้เดมิสอดรบักบัรปูลกัษณ์และ
ล�ยเส้นของพระเกี้ยว
 สีประจำ�องค์กร สีส้มและสีนำ้�เงิน สีส้มเป็นสีพระจำ�พระองค์ฯ ซึ่งเป็นที่ถ่�ยทอด
ถึงเทคโนโลยีและวิทย�ก�รท�งก�รแพทย์ที่ทันสมัยและเป็นสีที่ให้คว�มรู้สึกเป็นมิตร สีนำ้�เงิน เป็นตัวแทนของ 
องค์คว�มรู้ คว�มน่�เชื่อถือ และคว�มเป็นมืออ�ชีพ

วิสัยทัศน์ 

 “ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ จะเป็นสถ�บันระดับโลกในด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รค้นคว้�วิจัย ก�รศึกษ� และ 
ก�รบริก�รท�งสุขภ�พ” 
 “Chulabhorn Royal Academy will be the World Class Institution in Sciences, Research, 
Education and Health Care Services.”

ค่านิยม 
 อัญเชิญพระน�ม�ภิไธยภ�ษ�อังกฤษของ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ-
วลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ม�เป็นค่�นิยมขององค์กร คือ
 C  - Commitment มุ่งมั่น พ�กเพียร ไม่เลือกง�น  
 H  - Honesty ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
 U  - Unity ส�มัคคีมีวินัย เปิดใจกว้�ง 
 L  - Loyalty มีศรัทธ� จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน
 A  - Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้  
 B  - Benevolence เมตต� กรุณ� กตัญญูรู้คุณ
 H  - Happiness นำ�พ�คว�มสุข พอเพียง พอใจ 
 O  - Opportunity แสวงห�โอก�ส แสวงห�เวล� แสวงห�จังหวะในก�รทำ�ประโยชน์
    ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๙๐๖ ถนนกำ�แพงเพชร ๖ แขวงตล�ดบ�งเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ 
www.cra.ac.th
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 R  - Research Excellence สู่คว�มเป็นเลิศด้�นก�รวิจัย สร้�งองค์คว�มรู้ สร้�งนวัตกรรม
   and Innovation อันเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�สังคม
 N - Networking สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือคว�มเป็นเลิศสู่ระดับส�กล

พันธกิจ

 ๑. จัดก�รศึกษ�เพื่อสร้�งบัณฑิตที่เป็นผู้นำ�และนักวิจัยท�งวิช�ชีพด้�นสุขภ�พ วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี
ก�รแพทย์ ก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ๒. วิจัย สร้�งองค์คว�มรู้และนวัตกรรมด้�นสุขภ�พ วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีก�รแพทย์ ก�รส�ธ�รณสุข
และสิ่งแวดล้อม ที่ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงส�ม�รถชี้นำ�และขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศและสังคม
 ๓. ให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพด้�นสุขภ�พที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยคว�มเสมอภ�คและ
ไม่เหลื่อมลำ้�
 ๔. บรหิ�รจดัก�รให้เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิ�พ และมกี�รพฒัน�ต่อเนือ่งยัง่ยนื ให้เป็นสถ�บนัทีเ่ป็นเลศิ
ในระดับส�กล
 ๕. สืบส�นและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศ�สน� ศีลธรรม และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
 ๖. สืบส�นพระปณิธ�นในก�รช่วยเหลือประช�ชนด้วยคว�มเพียรและจิตเมตต�

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคว�มเป็นเลิศ ทั้งด้�นวิช�ก�ร ก�รวิจัย คว�มเป็นผู้นำ�และคว�ม 
เป็นมนุษย์ (Producing Graduates with Excellent Academic, Research, Leadership and Humanity)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมที่มีศักยภ�พสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง (Transformative 
Research & Innovation)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก�รให้บริก�รท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักคว�มเสมอภ�ค 
ไม่เหลื่อมลำ้� (Excellent & Inclusive Academic and Professional Services) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์และระบบง�นสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วม 
อย่�งยั่งยืน (Human Resource and Organization Development for High Performance and 
Sustainable Organization)
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ศาสตราจารย์ นิธิ มหานนท์

เลข�ธิก�รร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด

รองเลข�ธิก�รร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์
ด้�นก�รศึกษ�

นายวลฺลภ ยุติธรรมดำารง

รองเลข�ธิก�รร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์
ด้�นบริห�ร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

รักษ�ก�รอธิก�รบดี
วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

อธิก�รบดี
สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์
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วิสัยทัศน ์  
 เป็นสถ�บนัทีพ่ฒัน�และขบัเคลือ่นระบบคณุวฒุวิชิ�ชพี และม�ตรฐ�นอ�ชพีทีส่อดคล้องกบั Thailand 4.0 
เพื่อยกระดับสมรรถนะกำ�ลังคน

ค่านิยมองค์กร 

 Transparency    ยึดหลักคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น 
 Professionalism  คว�มเป็นมืออ�ชีพ เพื่อพัฒน�ตนเอง สู่ระดับส�กล
 Quality       มีคุณภ�พปฏิบัติสอดคล้องกับม�ตรฐ�น
 Integrity       มีคว�มซื่อสัตย์ สุจริต

พันธกิจ

 ๑. ส่งเสริมและสร้�งก�รรับรู ้ประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิช�ชีพและม�ตรฐ�นอ�ชีพและผลักดัน 
ให้มีก�รนำ�ระบบคุณวุฒิวิช�ชีพและม�ตรฐ�นอ�ชีพไปใช้ในคว�มก้�วหน้�ท�งอ�ชีพ
 ๒. สนับสนุนให้เกิดก�รนำ�คุณวุฒิวิช�ชีพไปใช้ในก�รพิจ�รณ�สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบอ�ชีพที่มี
น�ยจ้�งและไม่มนี�ยจ้�ง รวมทัง้สนบัสนนุก�รมส่ีวนร่วมในก�รจดัทำ�และทบทวนม�ตรฐ�นอ�ชพีและคณุวฒุวิชิ�ชพี
 ๓. ผลักดันให้มีก�รนำ�ม�ตรฐ�นอ�ชีพไปใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มหลักสูตรฐ�นสมรรถนะและ
หลกัสตูรฝึกอบรม และส่งเสรมิให้มกี�รเทยีบโอนประสบก�รณ์ผ่�นระบบคณุวฒุวิชิ�ชพีเพือ่ยกระดบัคว�มก้�วหน้�
ในอ�ชีพ
 ๔. ปรบัปรงุกระบวนก�รให้มกี�รรบัรององค์กรทีม่หีน้�ทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคลต�มม�ตรฐ�นอ�ชพี
ที่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล และบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นหลักที่เกี่ยวข้อง
 ๕. พฒัน�ระบบข้อมลูส�รสนเทศเกีย่วกบัม�ตรฐ�นอ�ชพีและคณุวฒุวิชิ�ชพีไปใช้สนบัสนนุบรกิ�รระบบ
คุณวุฒิวิช�ชีพได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ยุทธศาสตร์    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้�งก�รรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิช�ชีพและม�ตรฐ�นอ�ชีพ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทบทวนและจัดทำ�ม�ตรฐ�นอ�ชีพให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติและคว�มต้องก�ร 
    ของกลุ่มอ�ชีพในภ�คเศรษฐกิจที่สำ�คัญ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก�รสร้�งคว�มร่วมมอืกบัหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่�งประเทศในก�รพฒัน�ระบบ 
    คุณวุฒิวิช�ชีพ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสรมิให้กำ�ลงัคนได้รบัก�รรบัรองสมรรถนะของบคุคลต�มม�ตรฐ�นอ�ชพี และพฒัน� 
    ระบบก�รรับรองสมรรถนะ ของบุคคลต�มม�ตรฐ�นอ�ชีพที่สอดคล้องกับม�ตรฐ�น 
    ส�กล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒน�ระบบส�รสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิช�ชีพให้สนับสนุนก�รบริก�รระบบคุณวุฒิ 
    วิช�ชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

๑๑๗๗ อ�ค�ร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น ๑๔ ถนนพหลโยธิน แขวงพญ�ไท เขตพญ�ไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๕ ๔๙๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๐๓๕ ๔๙๒๘
www.tpqi.go.th
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ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายนพดล ปิยะตระภูมิ

ผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน)

นางสาววรชนาธิป จันทนู

รองผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน)

นางสาวจุลลดา มีจุล

รองผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน)

นายนคร ศิลปอาชา

ประธ�นกรรมก�ร
สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) 
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วิสัยทัศน์

 จัดตั้งธน�ค�รที่ดินให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกลไกในก�รช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ย�กจน โดยมีนวัตกรรม 
ในก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน ลดคว�มเหลื่อมลำ้� และสร้�งคว�มเป็นธรรมอย่�งยั่งยืน

พันธกิจ

 ๑. ผลักดันก�รจัดตั้งธน�ค�รที่ดิน
 ๒. สร้�งนวัตกรรมในก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน เพื่อสร้�งคว�มเป็นธรรม ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม
 ๓. เตรียมคว�มพร้อมด�้นบูรณ�ก�รข้อมูลที่ดิน ป้องกันก�รสูญเสียสิทธิ ก�รกระจ�ยสิทธิก�รถือครอง
ที่ดินและส่งเสริมให้เกิดก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่�งเต็มศักยภ�พ

ค่านิยม

 LANDS  
 Leader of land Management: ผู้นำ�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน (ผู้นำ�เรื่องบริห�รจัดก�รที่ดิน)
 Agricultural Advantage: สร้�งโอก�ส สร้�งคุณประโยชน์ท�งด้�นก�รเกษตร (สร้�งคุณประโยชน์ให้แก่
เกษตรกร)
 New Innovation: นวัตกรรมใหม่ (ปรับเปลี่ยน คิดริเริ่มสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนก�รทำ�ง�น
ใหม่ๆ ลดขั้นตอน รวดเร็ว ทันโลก)  
 Dynamic organization: องค์กรที่มีพลวัต (คนในองค์กรต้องใฝ่รู้ กระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น รับฟัง 
คว�มคิดเห็นปรับตัวพัฒน�ระบบง�นต�มสภ�พก�รเปลี่ยนแปลง) 
 Sustainable Development: ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (เป็นองค์กรที่อยู่ได้อย่�งยั่งยืน และเกษตรกรและ
ผู้ย�กจน ส�ม�รถมีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน)

ยุทธศาสตร์

 เรื่องที่ ๑ ก�รสร้�งนวัตกรรมเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รที่ดินและก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่�งเต็ม
ศักยภ�พ
   เป้าหมาย ดำ�เนินก�รเพื่อให้เกิดก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และ 
มีก�รใช้้ประโยชน์ในที่ดินอย่�งเหม�ะสม
 เรื่องที่ ๒ ก�รสื่อส�ร เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลในก�รบริห�รจัดก�รที่ดินอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

๒๑๐ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ�ค�รเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน 
เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๑๒๔๔ และ ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๔๘ ต่อ ๖๑๐  โทรส�ร ๐ ๒๒๗๘ ๑๑๔๘
www.labai.or.th
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   เป้าหมาย
   ๒.๑ ประช�ชน เกษตรกรและผู้ย�กจน หน่วยง�นรัฐ องค์กรภ�คประช�สังคมและภ�คส่วน 
ต่�งๆ มีคว�มรับรู้คว�มเข้�ใจต่อบทบ�ท อำ�น�จหน้�ที่ และภ�รกิจของสถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน 
(องค์ก�รมห�ชน) ม�กขึ้น
   ๒.๒ ดำ�เนินก�รเพื่อให้มีฐ�นข้อมูลด้�นที่ดินที่มีพร้อมนำ�ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�น
 เรื่องที่ ๓ ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รองค์กร ทรัพย�กรบุคคล อย่�งมีประสิทธิภ�พ และ 
มีธรรม�ภิบ�ล
   เป้าหมาย
   ๓.๑ มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดีมีประสิทธิภ�พ มีธรรม�ภิบ�ล และเป็นองค์กรที่มีคว�มเข้มแข็ง
และยั่งยืน
   ๓.๒ บุคล�กรมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถปฏิบัติง�นอย่�งมีคว�มสุขและมีประสิทธิภ�พ
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ผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

นายเอก วรรณประทีป

รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�ร

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด

รองผู้อำ�นวยก�ร ส�ยง�นบริห�ร ปฏิบัติหน้�ที่แทน 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน
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สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

๖๙ อ�ค�รมิว บิลดิ้ง ชั้น ๑๘ - ๑๙
ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๖๕๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๑๐๕ ๖๕๕๖
www.okmd.or.th

วิสัยทัศน์  

 ขย�ยโอก�สก�รเข้�ถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์คว�มรู้ต�มแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ  
 ๑. จัดให้มีระบบก�รเรียนรู้ส�ธ�รณะ ผ่�นแหล่งเรียนรู้และกระบวนก�รเรียนรู้ส�ธ�รณะ ที่ประช�ชน
ส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ในก�รเพิ่มทักษะ คว�มรู้ และคว�มส�ม�รถได้อย่�งทั่วถึง
 ๒. เป็นต้นแบบแหล่งบริก�รองค์คว�มรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีว� และอุดมไปด้วยคว�มรู้ 
ที่หล�กหล�ยและสร้�งสรรค์
 ๓. เสริมสร้�งองค์คว�มรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน
และเศรษฐกิจของประเทศ
 ๔. ส่งเสริมเครือข่�ยเพื่อพัฒน�และขับเคลื่อนองค์คว�มรู้ด้�นต่�ง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่�งประเทศ

ยุทธศาสตร์

 ๑. พัฒน�ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้
 ๒. พัฒน�ก�รเครือข่�ยก�รเรียนรู้
 ๓. พัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้
 ๔. พัฒน�ประสิทธิภ�พภ�ยในองค์กร
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ผู้บริหารสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

นายราเมศ พรหมเย็น

รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้

และผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้แห่งช�ติ

 นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช

รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้

และผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันอุทย�นก�รเรียนรู้

นายอธิปัตย์ บำารุง

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้
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สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ชั้น ๑๗ อ�ค�รบ�งกอกไทยท�วเวอร์ ๑๐๘ ถนนร�งนำ้� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๑ และ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒
www.dga.or.th

วิสัยทัศน์

 รัฐบ�ลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้�งบริก�รที่มีคุณค่�ให้ประช�ชน

ค่านิยม

 I-CONNECT  ค่านิยมองค์กรที่มีเพื่อเธอ 
 Integrator    นักบูรณ�ก�รง�นทุกฝ่�ย 
 Collaboration    คว�มร่วมมือร่วมใจ ทำ�ง�นเป็นทีม 
 Openness    เปิดใจ ปรับตัวได้กับทุกสถ�นก�รณ์ 
 Innovation    ริ่เริ่ม สร้�งสรรค์นวัตกรรม 
 Integrity    ซื่อสัตย์มีธรรม�ภิบ�ล 
 Expertise    มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ 
 Customer Excellence  บริก�รลูกค้�ด้วยหัวใจ 
 It savvy     ใฝ่เรียนรู้และรอบรู้ด้�นไอที

พันธกิจ 

 เป็นหน่วยง�นกล�งของระบบรัฐบ�ลดิจิทัล ทำ�หน้�ที่ให้บริก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของ
หน่วยง�นของรัฐและหน่วยง�นอื่นเกี่ยวกับก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 ๑. พัฒน� บริห�รจัดก�ร และให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบก�รให้บริก�ร
หรือแอปพลิเคชันพื้นฐ�นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบ�ลดิจิทัล
 ๒. จัดทำ�ม�ตรฐ�น แนวท�ง ม�ตรก�ร หลักเกณฑ์ และวิธีก�รท�งเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนก�ร 
ดำ�เนินง�นเพื่อให้ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบก�รทำ�ง�นระหว่�งกันของหน่วยง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
และมีคว�มสอดคล้องกัน
 ๓. ส่งเสรมิและสนบัสนนุก�รบรูณ�ก�รและแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่�งหน่วยง�นของรฐัก�รเปิดเผยข้อมลู
ภ�ครฐัผ่�นเทคโนโลยดีจิทิลั และเป็นศนูย์กล�งก�รแลกเปลีย่นทะเบยีนข้อมลูดจิทิลัภ�ครฐัเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวก
ในก�รให้บริก�รประช�ชนและในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นของรัฐ
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยง�นของรัฐให้บริก�รดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 ๕. พฒัน�บรกิ�รดจิทิลัภ�ครฐัแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีวทีป่ระช�ชนส�ม�รถเข้�ถงึบรกิ�รได้อย่�งสะดวก 
รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย
 ๖. ให้คำ�ปรึกษ�และสนับสนุนหน่วยง�นของรัฐในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริก�รวิช�ก�ร และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถของเจ้�หน้�ที่
ของรัฐด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล
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 ๗. ศึกษ� วิจัย สร้�งนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนง�นวิช�ก�ร ง�นวิจัยและนวัตกรรมในก�ร
พัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล
 ๘. สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นของรัฐที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�กรอบก�รจัดสรรงบประม�ณ
บูรณ�ก�รประจำ�ปีที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นด้�นรัฐบ�ลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนก�รติดต�มและประเมินผล 
ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นและแผนระดับช�ติที่เกี่ยวกับรัฐบ�ลดิจิทัล
 ๙. ดำ�เนินก�รอื่นเพื่อพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล
 สร้�งกลไกและสนับสนุนก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รจัดทำ�ข้อมูลของภ�ครัฐให้เป็นรูปแบบไฟล์เอกส�ร
ดิจิทัล (Digitization) พร้อมทั้งส�ม�รถนำ�ไปใช้ต่อยอดทั้งในก�รบริห�รจัดก�รหน่วยง�นภ�ครัฐเองและ 
ก�รเปิดข้อมูลสู่ส�ธ�รณะอย่�งมีประสิทธิภ�พในอน�คต ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นและหลักธรรม�ภิบ�ลเดียวกัน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
 พฒัน�และส่งเสรมิแพลตฟอร์มดจิทิลัภ�ครฐัให้เกดิก�รทำ�ง�นในรปูแบบของก�รเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่�งกัน รวมถึงบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันในรูปแบบดิจิทัลภ�ยในหน่วยง�นของรัฐอย่�งเป็นเอกภ�พ 
ก่อให้เกิดก�รบริห�รจัดก�รและรองรับบริก�รดิจิทัลที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงอย่�งเท่�เทียม ทั่วถึง ภ�ยใต้หลัก
คว�มมั่นคงและปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
 ขบัเคลือ่นและสนบัสนนุให้เกดิก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมลูภ�ครฐั เพือ่ต่อยอดในก�รสร้�งข้อมลูให้เกดิมลูค่� 
รวมทัง้ สร้�งช่องท�งให้ทกุภ�คส่วนส�ม�รถเข้�ถงึข้อมลูส�ธ�รณะได้อย่�งสะดวก ถกูต้อง รวดเรว็ และเป็นปัจจบุนั 
อันจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมบริก�ร เพื่อประโยชน์และก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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ผู้บริหารสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นางไอรดา เหลืองวิไล

รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์

รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล

รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล

นางณพิชญา เทพรอด

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล
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สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อ�ค�รสย�มพิวรรธน์ท�วเวอร์ ชั้นที่ ๒๕, ๒๖ ยูนิต เอ ๒, บี ๑ และ บี ๒
เลขที่ ๙๘๙ ถนนพระร�ม ๑ แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๔ ๖๐๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๖๕๘ ๑๔๑๑
www.tceb.or.th หรือ www.businesseventsthailand.com 

วิสัยทัศน์

 องค์กรหลักในก�รผลักดันอุตส�หกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม 
เพื่อสร้�งคว�มเจริญและกระจ�ยร�ยได้ไปสู่ทุกภ�คส่วนอย่�งยั่งยืน

พันธกิจ

 ๑. สนับสนุนก�รจัดง�นไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชน
 ๒. ส่งเสริมภ�พลักษณ์อุตส�หกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริก�รชั้นเลิศ และอัตลักษณ์คว�มเป็นไทย
 ๓. พัฒน�อุตส�หกรรมไมซ์ด้วยองค์คว�มรู้ ม�ตรฐ�น รวมถึงก�รพัฒน�บุคล�กรและผู้ประกอบก�ร
 ๔. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้�นคว�มยั่งยืน เพื่อสร้�งคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน

 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นระยะ ๕ ป ี
ต�มแผนแม่บทอุตส�หกรรมก�รจัดประชุมและง�นแสดงสินค้�น�น�ช�ติ (อุตส�หกรรมไมซ์) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ซึง่ได้มกี�รทบทวนให้สอดคล้องกบับรบิทปัจจบุนั โดยมเีป้�ประสงค์หลกั ๓ ด้�น คอื ด้�นก�รสร้�งร�ยได้และพฒัน�เศรษฐกจิ 
ด้�นก�รพัฒน�ประเทศด้วยนวัตกรรม และด้�นก�รกระจ�ยร�ยได้และคว�มเจริญในทุกภ�คส่วนของสังคม โดยผ่�นกลไก 
ของอุตส�หกรรมไมซ์ในทุกมิติ
 โดยกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น ๕ ข้อ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตส�หกรรมไทยผ่�นกลไกก�รจัดกิจกรรมไมซ์
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ กระจ�ยร�ยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภ�คผ่�นอุตส�หกรรมไมซ์
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่งเสริมก�รตล�ดและภ�พลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน.
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมไมซ์
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นภ�ยในขององค์กร
 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) มุ่งมั่นส�นต่อนโยบ�ยรัฐบ�ลต�มวิสัยทัศน ์
ระยะ ๒๐ ปีในก�รสร้�งคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในก�รพัฒน�ประเทศ โดยกำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์อุตส�หกรรมไมซ ์
๒๐ ปี ด้วยก�รผลักดันอุตส�หกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อกระจ�ยคว�มเจริญและ 
ร�ยได้ไปสู่ทุกภูมิภ�คอย่�งยั่งยืน ต�ม ๓ ยุทธศ�สตร์หลักระยะย�ว คือ ๑) ก�รสร้�งร�ยได้เพื่อคว�มมั่งคั่ง ๒) ก�รพัฒน� 
ประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อคว�มมั่นคง และ ๓) ก�รสร้�งคว�มเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภ�คส่วนของสังคม 
เพื่อคว�มยั่งยืน



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

110

ผู้บริหารสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล

รองผู้อำ�นวยก�ร
ส�ยง�นบริห�ร

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำ�นวยก�ร สสปน.

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์

รองผู้อำ�นวยก�ร 
ส�ยง�นพัฒน�และนวัตกรรม

นางนิชาภา ยศวีร์

รองผู้อำ�นวยก�ร
ส�ยง�นธุรกิจ
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สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

อ�ค�รไปรษณีย์กล�ง เลขที่ ๑๑๖๐ ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๗๔๐๐  โทรส�ร ๐ ๒๑๐๕ ๗๔๕๐
www.cea.or.th

วิสัยทัศน์ ภารกิจ

 พฒัน�และส่งเสรมิบคุล�กรสร้�งสรรค์และธรุกจิไทยให้นำ�นวตักรรมและคว�มคดิสร้�งสรรค์ไปใช้ยกระดบั
สินค้�และบริก�รของไทยให้ส�ม�รถแข่งขันได้ในเวทีส�กล
 ๑. ส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พของเศรษฐกิจสร้�งสรรค์และปัจจัยสนับสนุนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
สร้�งสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดก�รพัฒน�และยกระดับเศรษฐกิจ
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน ส�ธ�รณชน และ
สถ�บันก�รศึกษ�
 ๓. ส่งเสริมและพัฒน�พื้นที่ที่เอื้อต่อบรรย�ก�ศสร้�งสรรค์และก�รเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒน� 
ย่�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ให้เกิดขึ้น
 ๔. พัฒน�ผู้ประกอบก�รและส่งเสริมให้เกิดก�รนำ�กระบวนก�รคิดเชิงสร้�งสรรค์ไปใช้ในก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์และสร้�งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจของประเทศ
 ๕. เป็นศูนย์กล�งก�รรวบรวมและพัฒน�ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ เพื่อก�รตัดสินใจ
เชิงนโยบ�ย และเพื่อสนับสนุนคว�มคิดสร้�งสรรค์และก�รสร้�งนวัตกรรม
 ๖. ส่งเสริมและประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และหน่วยง�นต่�งประเทศ 
หรือระหว่�งประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่จะนำ�ไปสู่เศรษฐกิจ
สร้�งสรรค์ของประเทศ
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ผู้บริหารสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

นายพิชิต วีรังคบุตร

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจสร้�งสรรค์

รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ขอนแก่น

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รและพัฒน�องค์กร

รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ เชียงใหม่

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสื่อส�รและก�รตล�ด
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นางสาวศิริอร หริ่มปราณี

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

นายกวิน เทพปฏิพัธน์

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักพัฒน�อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์

นายพลภัทร ลีนุตพงษ์

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและนวัตกรรม

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักพัฒน�องค์คว�มรู้เศรษฐกิจสร้�งสรรค์
รักษ�ก�รหัวหน้�ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล

รักษ�ก�รหัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยใน





รวมบทความ

สำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาชน
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ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีกับภำรกิจ

สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ของนำยกรัฐมนตรี

สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี
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 สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รปฏิบัติร�ชก�ร ด้�นก�รเมือง ด้�นวิช�ก�ร  

ด้�นเลข�นุก�ร ตลอดจนเป็นศูนย์ประส�นก�รบริห�รร�ชก�รของน�ยกรัฐมนตรี รองน�ยกรัฐมนตรี และ 

รฐัมนตรปีระจำ�สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีรวมทัง้ข้�ร�ชก�รก�รเมอืงสงักดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีเพือ่ให้ก�รบรหิ�รร�ชก�ร

แผ่นดินเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี เสริมสร้�ง

ภ�พลักษณ์ผู้นำ�ประเทศ

 จ�กภ�รกิจดังกล่�ว สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีมีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญในก�รสนับสนุน 

ก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของน�ยกรัฐมนตรี ที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้

ภำรกิจกำรติดตำมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
 ๑.	 การประสานการขับเคลื่อนการด�าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑	 ข้อสัง่การในโอกาสทีเ่ดนิทางไปตรวจราชการรวมทัง้ประชมุคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการ

นอกสถานที่	

   สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ดำ�เนินก�รสนับสนุนภ�รกิจก�รตรวจติดต�มก�รดำ�เนินก�ร

และคว�มก้�วหน้�โครงก�รต่�ง ๆ  ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล ข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรีและก�รพบปะประช�ชน 

ในพื้นที่ต่�ง ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๔ ครั้ง ในพื้นที่ ๓๓ จังหวัด โดยจำ�แนกเป็นร�ยภ�ค ดังนี้

   ๑)	 ภาคเหนือ ได้แก่ ลำ�พูน พะเย� เชียงร�ย เชียงใหม่ ลำ�ป�ง แพร่ 

           ๒)		 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลร�ชธ�นี ยโสธร ชัยภูมิ บึงก�ฬ 

หนองค�ย ยโสธร มุกด�ห�ร ขอนแก่น นครร�ชสีม�

   ๓)		 ภาคตะวันออก  ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทร� สระแก้ว

           ๔)		 ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมห�นคร พิษณุโลก สุโขทัย สมุทรปร�ก�ร นนทบุรี สระบุรี 

           ๕)		 ภาคตะวันตก ได้แก่ ก�ญจนบุรี ต�ก

            ๖)		 ภาคใต้	ได้แก่ ภูเก็ต ยะล� นครร�ชสีม� สุร�ษฎร์ธ�นี กระบี่

   สำ�นกัเลข�ธกิ�รน�ยกรฐัมนตร ีได้จดัทำ�สรปุข้อสัง่ก�รในแต่ละพืน้ที ่กร�บเรยีนน�ยกรฐัมนตรทีร�บ 

และแจ้งให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร พร้อมทั้งให้มีก�รร�ยง�นผลคว�มคืบหน้� 

ก�รดำ�เนินง�นต�มข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรีในก�รตรวจร�ชก�รอย่�งต่อเนื่อง จำ�นวน ๑๗๐ ข้อสั่งก�ร  

เช่น ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถภ�คเกษตรและบริห�รจัดก�รสินค้�เกษตร ก�รส่งเสริมก�รวิจัยและนวัตกรรม 

เพือ่ลดต้นทนุก�รผลติโค ก�รช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูป�ล์มนำ�้มนัและส่งเสรมิก�รใช้นำ�้มนั B20 ก�รนำ�เทคโนโลยี

ม�ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นละอองขน�ดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ก�รส่งเสริมก�รสร้�งง�นและอ�ชีพให้แก่ผู้สูงอ�ยุ 

ในชุมชน ก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผส�น และก�รพัฒน�เส้นท�งคมน�คมขนส่งระหว่�งไทย 

และกัมพูช� เป็นต้น

  ๑.๒	 ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 และ	

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๑๙	ข้อสั่งการ ประกอบด้วย
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   ๑)		 ด้านเศรษฐกิจ อ�ทิ คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม  

(เฉพ�ะกิจ) คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (กกท.) คณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ (กพช.)   

คณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปเพื่อรองรับก�รปรับเปลี่ยนต�มนโยบ�ย THAILAND 4.0 คณะกรรมก�ร 

นโยบ�ยเขตพฒัน�พเิศษภ�คตะวนัออก (กพอ.)  คณะกรรมก�รนโยบ�ยรฐัวสิ�หกจิ (คนร.)  คณะกรรมก�รส่งเสรมิ

ก�รลงทุน (สกท.) คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (สกพอ.) คณะกรรมก�รนโยบ�ย 

เขตพัฒน�พิเศษ (กนพ.)  คณะกรรมก�รนโยบ�ยและบริห�รจัดก�รข้�ว (นบข.)

   ๒)		 ด้านสงัคม อ�ท ิคณะกรรมก�รนโยบ�ยพืน้ทีน่วตักรรมก�รศกึษ� คณะกรรมก�รนโยบ�ย

สมุนไพรแห่งช�ติ

   ๓)		 ด้านความมั่นคง อ�ทิ ก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดง�นพระร�ชพิธ ี

บรมร�ช�ภเิษก คณะกรรมก�รยทุธศ�สตร์ช�ต ิ(คยช.) คณะกรรมก�รนโยบ�ยทีด่นิแห่งช�ต ิ(คทช.) คณะกรรมก�ร

ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ (กนช.) คณะกรรมก�รประส�นง�นและสนับสนุนง�นโครงก�รหลวง (กปส.) คณะกรรมก�ร

นโยบ�ยก�รเงนิก�รคลงัของรฐั คณะกรรมก�รต่อต้�นก�รทจุรติแห่งช�ต ิ(คตช.) คณะกรรมก�รคว�มมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร์แห่งช�ติ 

ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ
 ๑.	 การเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี

  การเข้าร่วมการประชมุระหว่างประเทศของนายกรฐัมนตรี	การประชมุสหประชาชาตสิมยัสามญั								

ครั้งที่	๗๔	ณ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	ระหว่างวันที่	๒๑	–	๒๗	กันยายน	๒๕๖๒

  น�ยกรัฐมนตรีได้เข้�ร่วมก�รประชุมระดับสูงในว�ระสำ�คัญ ๆ ของโลก ได้แก่ ก�รประชุมสุดยอด 

ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (UN 2019 Climate Summit) ก�รประชุมระดับสูงเรื่องหลักประกัน

สุขภ�พถ้วนหน้� (High-level Meeting on Universal Health Coverage - UHC) ซึ่งไทยเป็นประเทศหลัก 

ที่เสนอข้อมติในก�รจัดประชุมและเป็นผู ้ประส�นง�นร่วมกับจอร์เจียในก�รยกร่�งปฏิญญ�ท�งก�รเมือง 
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ในเรื่องดังกล่�ว และก�รประชุมระดับสูงว ่�ด้วยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (High-level Political Forum  

on Sustainable Development - HLPF)  ซึ่งเป็นก�รทบทวนว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับผู้นำ�

เป็นครั้งแรกหลังจ�กที่ผู้นำ�ประเทศต่�ง ๆ ได้ร่วมรับรองว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

	 ๒.		 การต้อนรับบุคคลส�าคัญจากต่างประเทศเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก	

ของรัฐบาล	(Official	Visit)

 	 นายมุน	แช	-	อิน	ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี	และภริยา	ระหว่างวันที่	๑	-	๓	กันยายน	๒๕๖๒	

ก�รเยือนครั้งนี้เป็นก�รเยือนไทยอย่�งเป็นท�งก�รครั้งแรกนับตั้งแต่ น�ยมุน แช - อิน เข้�รับตำ�แหน่ง โดยมุ่งหวัง

กระชบัคว�มเป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศ�สตร์กบัไทยและดำ�เนนิต�มนโยบ�ยมุง่ใต้ใหม่ (New Southern Policy - NSP) 
ทั้งสองฝ่�ยได้ห�รือกันอย่�งกว้�งขว�งถึงแนวท�ง 

ก�รขย�ยคว�มร่วมมอืระหว่�งกนั สำ�หรบัคว�มร่วมมอื 

ท�งเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่�ยเห็นควรมองห�โอก�ส 

และเพิ่มก�รลงทุนระหว่�งกันในภูมิภ�คให้ม�กขึ้น  

ในก�รนี้ น�ยกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภ�คเอกชน

เก�หลีใต้เข้�ม�ลงทุนในโครงก�รเขตพัฒน�พิเศษ 

ภ�คตะวันออก (EEC) ในส�ข�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ  

โดยเฉพ�ะย�นยนต์ เทคโนโลยีชีวภ�พ และดิจิทัล 

พร้อมทั้งเสนอให้ EEC และสำ�นักง�นส่งเสริมก�รค้� 

ก�รลงทุนเก�หลี (KOTRA) พิจ�รณ�จัดทำ�กรอบ 

คว�มร่วมมือระหว่�งกันเพื่อรองรับก�รลงทุนของ

เก�หลีใต้ 

 ๓.	 การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ

  Dr.	Olumuyiwa	 Benard	Aliu	 ประธานคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ		

(International	Civil	Aviation	Organization:	ICAO)	เมื่อวันที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๖๒

  น�ยกรัฐมนตรีแจ ้ งว ่ �ไทย 

ได้ยกระดับม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยด้�น 

ก�รบนิพลเรอืนในช่วงหล�ยปีทีผ่่�นม� ทำ�ให้

ไทยส�ม�รถปลดธงแดงจ�ก ICAO ได้สำ�เร็จ

ซึ่ง Dr. Aliu ได้ชื่นชมก�รดำ�เนินก�รของ

รัฐบ�ลไทยในก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห� 

ด้�นก�รบินพลเรือนอย่�งต่อเนื่องและจริงจัง 

และ ICAO ยินดีสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของ

ไทยภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

โดยตลอด
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  นายไมก์	 ปอมเปโอ	 (H.E.	 Mr.	 Mike	 Pompeo)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา	เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๖๒	

  สหรัฐฯ ได้ชื่นชมไทยซึ่งถือเป็นมิตรประเทศเก่�แก่ที่ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี โดยเฉพ�ะ 

ด้�นคว�มมั่นคงและเศรษฐกิจ และสนับสนุนบทบ�ทอย่�งสร้�งสรรค์ของสหรัฐฯ ผ่�นกรอบคว�มร่วมมือ 

ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก ส่วนด้�นเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่�ยเห็นพ้องที่จะร่วมกันสนับสนุนก�รลงทุนในภ�คเอกชน 

ระหว่�งกนั และด้�นคว�มร่วมมอืพหภุ�คไีทยในฐ�นะประธ�นอ�เซยีน ยนิดแีละสนบัสนนุบทบ�ทอย่�งสร้�งสรรค์

ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�ค นอกจ�กนี้ ทั้งสองฝ่�ยยังยินดีที่คว�มร่วมมือในประเด็นทะเลจีนใต้มีคว�มคืบหน้�

 นางสาวเหวยีนถกิมี	เงนิ	(H.E.	Ms.	Nguyen	

Thi	 Kim	Ngan)	ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม	เมื่อวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๒	

 ทั้งสองฝ ่�ยพร ้อมร ่วมผลักดันก�รจัดทำ� 

แผนปฏิบัติก�รเพื่อคว�มเป็นหุ ้นส่วนยุทธศ�สตร์ 

ไทย –เวียดน�ม ระยะที่ ๒ เพื่อเป็นแนวท�งดำ�เนิน 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับเวียดน�มสู ่คว�มเป็น 

หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened  

Strategic Partnership) ตลอดจนพร้อมส่งเสริมคว�มร่วมมือทั้งฝ่�ยบริห�รและฝ่�ยนิติบัญญัติเพื่อยกระดับ 

คว�มสัมพันธ์ให้มีพลวัตในเชิงบวกม�กยิ่งขึ้น
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 นายตัน	 ชวน	 -	 จิน	 (H.E.	Mr.	 Tan	 Chuan	 -	 Jin)	 ประธาน	

รัฐสภาสิงคโปร์	เมื่อวันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๖๒

 ไทยกับสิงคโปร์ยืนยันคว�มมุ ่งมั่นที่จะส่งเสริมคว�มสัมพันธ ์

ในทุกมิติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะก�รกระชับคว�มสัมพันธ์อันดี 

ระหว่�งสม�ชิกรัฐสภ�ไทยกับสิงคโปร์ รวมถึงเชื่อมั่นว่�สม�ชิกรัฐสภ� 

อ�เซียนจะร่วมกันทำ�ให้อ�เซียนมีคว�มแข็งแกร่ง นอกจ�กนี้ ไทยประสงค ์

จะเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบก�รณ์ในด้�นที่สิงคโปร์มีคว�ม

เชี่ยวช�ญ เช่น ด้�นดิจิทัลและนวัตกรรม ก�รป้องกันภัยคุกค�มด้�นไซเบอร์ 

ก�รรับมือกับสังคมผู้สูงอ�ยุ และก�รจัดก�รแรงง�น เป็นต้น ซึ่งสิงคโปร์ยินดี

สนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ดังกล่�วกับไทย

ภำรกิจด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำร
 ๑.		 การด�าเนินการด้านรัฐพิธีและพิธีการภายในประเทศ

        งานด้านรัฐพิธี	

        สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีได้รับพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตจัดง�นสโมสรสันนิบ�ต

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎ�คม 

๒๕๖๒ และทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  

สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในก�รดังกล่�ว ในก�รนี้ สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตร ี

ได้กร�บบังคมทูลเชิญพระบรมวงศ�นุวงศ์เสด็จฯ กร�บเรียนเชิญประธ�นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ และเรียนเชิญ

คณะรัฐมนตรี ผู้บัญช�ก�รเหล่�ทัพ ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ ผู้แทนข้�ร�ชก�รระดับหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร  

เข ้�ร ่วมพิธีอันเป ็นมห�มงคลยิ่ ง  เพื่อแสดงคว�มจงรักภักดีและน ้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
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 งานด้านศาสนพิธี
      น�ยกรัฐมนตรีในน�มรัฐบ�ลได้ประกอบพิธีท�งศ�สน�มห�มงคล ๕ ศ�สน� เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ (เมื่อวันที ่
๒๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒) ในโอก�สนี้ สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะผู้ประส�นก�รจัดง�น ร่วมกับ 
กรมก�รศ�สน�ได้นมินต์กรรมก�รมห�เถรสม�คม ผูน้ำ�ศ�สน�อสิล�ม ครสิต์ ฮนิดพูร�หมณ์ และซกิข์ เข้�ประกอบ
พิธีเพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล โดยได้กร�บเรียนเชิญประธ�นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ เรียนเชิญรองน�ยกรัฐมนตรี
และภริย� คณะรัฐมนตรี ผู้บัญช�ก�รเหล่�ทัพ ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ และผู้แทนข้�ร�ชก�รระดับหัวหน้� 
ส่วนร�ชก�ร เข้�ร่วมพิธีอันเป็นมห�มงคลยิ่ง 

 การถวายเครือ่งสกัการะแด่กรรมการมหาเถร
สมาคม	เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	ประจ�าปี	๒๕๖๒
 สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีได้พิจ�รณ�
กลั่นกรองและจัดเตรียมลำ�ดับพิธีก�รก�รอำ�นวย 
คว�มสะดวกแด ่น�ยกรั ฐมนตรี  ในก�รถว�ย 
เครื่ อ งสั กก�ระแด ่ ก รรมก�รมห� เถรสม�คม  
เนื่องในเทศก�ลเข้�พรรษ� ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยน�ยกรัฐมนตรี เข ้�เฝ ้�ถว�ยเครื่องสักก�ระ 
แด่สมเด็จพระอริยวงศ�คตญ�ณ สมเด็จพระสังฆร�ช 

สกลมห�สังฆปริณ�ยก ณ วัดร�ชบพิธสถิตมห�สีม�ร�ม และถว�ยเครื่องสักก�ระแด่สมเด็จพระวันรัต  
ณ วัดบวรนิเวศวิห�ร สำ�หรับกรรมก�รมห�เถรสม�คมรูปอื่น สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีได้กร�บเรียน 
น�ยกรฐัมนตรกีรณุ�พจิ�รณ�มอบหม�ยรองน�ยกรฐัมนตร ีรฐัมนตรปีระจำ�สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีข้�ร�ชก�รก�รเมอืง
และข้�ร�ชก�รประจำ�ของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนในก�รไปถว�ยเครื่องสักก�ระแด่กรรมก�ร
มห�เถรสม�คม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของก�รดำ�เนินภ�รกิจดังกล่�ว 
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 ๒.		 ภารกิจพิธีการด้านการต่างประเทศ	
  ๒.๑	 การต้อนรับบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
                น�ยมุน แช - อิน ประธ�น�ธิบดีส�ธ�รณรัฐเก�หลี และน�งคิม จอง - ซุก ภริย� เดินท�งเยือน
ประเทศไทยอย่�งเป็นท�งก�รในฐ�นะแขกของรัฐบ�ล เมื่อวันที่ ๒ กันย�ยน ๒๕๖๒

 

  ๒.๒	 การด�าเนินงานด้านพิธีการในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการ	ณ	ต่างประเทศ

         ก�รประชุมสหประช�ช�ติ สมัยส�มัญ ครั้งที่ ๗๔ (74th Session of the United Nations  

General Assembly – UNGA 74) และก�รเข้�ร่วมในภ�รกิจต่�ง ๆ ระหว่�งก�รเยือนสหรัฐอเมริก� ระหว่�ง 

วันที่ ๒๑ – ๒๗ กันย�ยน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริก�

ภำรกิจด้ำนกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด
 สำ�นกัเลข�ธกิ�รน�ยกรฐัมนตรมีภี�รกจิเตรยีมก�รล่วงหน้� ก�รจดัเจ้�หน้�ทีค่ณะล่วงหน้� และประส�นง�น 

เพือ่กำ�หนดร�ยละเอยีดก�รเดนิท�ง ได้แก่ จดัทำ�ร่�งกำ�หนดก�รเดนิท�ง องค์ประกอบก�รเดนิท�ง กำ�หนดพ�หนะ

ในก�รเดินท�ง ก�รจัดที่พัก ก�รจัดขบวนรถยนต์ และก�รประชุมร่วมกับจังหวัดและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่น�ยกรัฐมนตรีและคณะในก�รปฏิบัติภ�รกิจลงพื้นที่ตรวจร�ชก�ร ดังนี้
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	 ก�าหนดการ/สถานที่	 วัตถุประสงค์

 ๑)  วันที่ ๗ สิงห�คม ๒๕๖๒ เป ็นประธ�นในพิธี เป ิดอ�ค�รศูนย ์ร�ชก�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้  และ 

  จังหวัดยะล� ศูนย์ประส�นง�น และบริก�รก�รพัฒน�แบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) และศูนย์ช่วยเหลือ 

   เยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และตรวจเยี่ยมโครงก�รทุเรียน 

   คุณภ�พและก�รบริห�รจัดก�รทุเรียนคุณภ�พของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

 ๒)  วันที่ ๑๙ สิงห�คม ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมอ่�งเก็บนำ้�ห้วยเสนงโครงก�รชลประท�นสุรินทร์ และอ่�งเก็บนำ้� 

  จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ห้วยจระเข้ม�ก โครงก�รชลประท�นบุรีรัมย์ 

 ๓)  วันที่ ๔ กันย�ยน ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อรับฟังสถ�นก�รณ์และติดต�มคว�มก้�วหน้� 

  จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 ๔)  วันที่ ๙ กันย�ยน ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อรับฟังสถ�นก�รณ์และติดต�มคว�มก้�วหน้� 

  จังหวัดยโสธร และอุบลร�ชธ�นี ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 ๕)  วันที่ ๑๓ กันย�ยน ๒๕๖๒ ตรวจตดิต�มพืน้ทีก่่อสร้�งประตรูะบ�ยนำ�้คลองท่�เรอื - หวัตรดุ กโิลเมตรที ่๙+๒๐๐ 

  จังหวัดนครศรีธรรมร�ช (โครงก�รบรรเท�อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมร�ชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ)  

  และสุร�ษฎร์ธ�นี ตรวจติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�เมืองในพื้นที่ชุมชนเฉวง และ 

   เข้�ร่วมง�น “เทศก�ลท่องเที่ยวเก�ะสมุย ครั้งที่ ๔ : Samui Festival 2019” 

 ๖)  วันที่ ๑๙ กันย�ยน ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อรับฟังสถ�นก�รณ์และติดต�มคว�มก้�วหน้� 

  จังหวัดอุบลร�ธ�นี ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 ๗)  วันที่ ๑๑ ตุล�คม ๒๕๖๒ ติดต�มก�รฟื้นฟูเยียวย�ผู้ประสบภัย 

  จังหวัดอุบลร�ธ�นี

 ๘)  วันที่ ๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ เปิดอ�ค�รโรงคลุมชุดตู ้อบข้�วเปลือก ณ กลุ ่มวิส�หกิจชุมชนศูนย์ข้�วชุมชน 

  จังหวัดศรีสะเกษ บ้�นอุ่มแสง 

 ๙)  วันที่ ๑๓ ธันว�คม ๒๕๖๒  เป็นประธ�นมอบค่�เวนคืนที่ดินและตรวจเยี่ยมโครงก�รก่อสร้�งท�งหลวงพิเศษ 

  จังหวัดนครปฐม ระหว่�งเมืองส�ยบ�งใหญ่ - ก�ญจนบุรี

 ๑๐) วันที่ ๒๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ ติดต�มสถ�นก�รณ์และก�รแก้ไขปัญห�ภัยแล้ง รวมทั้งตรวจเยี่ยมก�รใช้นวัตกรรม 

  จังหวัดชัยภูมิ บริห�รจัดก�รก�รทำ�ไร่อ้อยสมัยใหม่ 

 ๑๑)  วันที่ ๑๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒ ตรวจติดต�มก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และก�รพัฒน�หนองเล็งทร�ย จังหวัดพะเย� 

  จังหวัดพะเย� และน่�น รวมทั้งตรวจติดต�มก�รแก้ไขปัญห�หมอกควันและก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร 

   ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืนของจังหวัดน่�น

 ๑๒)  วันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒  มอบเงินช่วยเหลือเยียวย�ผู้ได้รับบ�ดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจ�กเหตุก�รณ ์

  จังหวัดนครร�ชสีม� กร�ดยิงประช�ชน
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ภำรกิจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของรัฐบำล
 ๑.		 สื่อโทรทัศน์และวิทยุ

  ๑.๑ ร�ยก�รโทรทัศน์ “เดินหน้�ประเทศไทย” เป็นร�ยก�รที่มุ ่งสร้�งคว�มรู ้คว�มเข้�ใจ 

ให้กับประช�ชนในก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล รวมถึงก�รแก้ปัญห�และก�รพัฒน�ในแต่ละพื้นที่ 

ทีน่�ยกรฐัมนตรเีดนิท�งไปตรวจร�ชก�ร รวมถงึสิง่ทีไ่ด้รบัจ�กก�รเยอืนน�น�ประเทศอนัเป็นประโยชน์ต่อประช�ชน 

โดยเผยแพร่ผ่�นสถ�นีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อประช�สัมพันธ์ที่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งกว้�งขว�ง 

และรวดเร็ว              .              

  ๑.๒ ร�ยก�รวิทยุ “ไทยคู่ฟ้�” เป็นร�ยก�รที่สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชนในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ล มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นประโยชน์กับประช�ชน รวมถึงผลก�รดำ�เนินง�น 

ของรัฐบ�ล ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถ�นีวิทยุในเครือข่�ยทั่วประเทศ  

ซึ่งเป็นสื่อประช�สัมพันธ์ที่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งกว้�งขว�ง โดยร�ยก�รวิทยุไทยคู่ฟ้�ออกอ�ก�ศ 

ทุกวัน วันละ ๒ ช่วงเวล� คือ ๐๗.๑๐ น. และ ๑๙.๒๐ น. 

  ๑.๓  ร�ยก�ร “The Insider”  เป็นร�ยก�รที่สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชนในประเด็น

ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำ�เนนิง�นของรฐับ�ล และเป็นสือ่กล�งในก�รสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มเชือ่มัน่ให้แก่ประช�ชน

ช�วไทยและช�วต่�งประเทศที่อยู ่ในประเทศไทย รวมถึงประช�คมอ�เซียนและน�น�ประเทศ ตลอดจน 

เป็นสื่อกล�งในก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนโดยก�รนำ�ข้อคิดเห็นม�นำ�เสนอในร�ยก�ร โดยมีรูปแบบ 

เป็นร�ยก�รสนทน� ภ�ษ�อังกฤษออกอ�ก�ศทุกวันอ�ทิตย์  เวล� ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ท�งสถ�นีวิทยุโทรทัศน ์

แห่งประเทศไทยและสถ�นีโทรทัศน์ด�วเทียมภ�คภ�ษ�อังกฤษ (NBT World)

 ๒.		 สื่อออนไลน์

  ๒.๑  เว็บไซต ์รัฐบ�ลไทย (www. 

thaigov.go.th) เป ็นอีกหนึ่งช ่องท�งของสำ�นัก

เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีสำ �หรับก�รเผยแพร ่

ประช�สัมพันธ์ภ�รกิจต่�ง ๆ ของรัฐบ�ล ไม่ว่�จะเป็น

ภ�รกิจของน�ยกรัฐมนตรีทั้งในและต่�งประเทศ 

ภ�รกิจของรองน�ยกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีประจำ� 

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี  

คณะโฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ผู ้บริห�ร 

ระดบัสงูของรฐับ�ล รวมทัง้ผลก�รประชมุคณะรฐัมนตรี 

และเหตุก�รณ์สำ�คัญของประเทศ โดยนำ�เสนอในรูปแบบต่�ง ๆ 

  ๒.๒ เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้�” เป็นอีกหนึ่งช่องท�งของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี เพื่อก�ร 

เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ภ�รกิจต่�ง ๆ ของรัฐบ�ล รวมถึงผลก�รประชุมคณะรัฐมนตรีและเหตุก�รณ์สำ�คัญ 

ของประเทศ โดยนำ�เสนอในรูปแบบต่�ง ๆ ได้แก่ ข่�วประช�สัมพันธ์ ภ�พถ่�ย วีดิทัศน์ อินโฟกร�ฟิก  

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รถ่�ยทอดสดภ�รกิจของน�ยกรัฐมนตรี ก�รถ่�ยทอดสดก�รแถลงข่�วของน�ยกรัฐมนตรี  

และก�รแถลงข่�วผลก�รประชุมคณะรัฐมนตรี อีกด้วย
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  ๒.๓  โมบ�ยแอปพลิเคชัน “รัฐบ�ลไทย” เป็นอีกหนึ่งช่องท�งของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี 

ที่ได้พัฒน�ระบบ e-Government เพื่อให้บริก�รข้อมูลส�รสนเทศ และบริก�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบ�ลไทย 

ให้แก่ประช�ชนผ่�นท�ง Web Portal ในรูปแบบ Mobile Application โดยก�รนำ�ข้อมูลข่�วส�ร 

ที่กำ�หนดม�แสดงผล ในลักษณะ Mobile Web Application View บน Smartphone 

  ๒.๔  ไลน์ท�งก�รรัฐบ�ล “ไทยคู่ฟ้�” (LINE Official Account) ช่องท�งใหม่ล่�สุด เพื่อตอบสนอง

วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่นิยมสื่อส�รกันผ่�นแอปพลิเคชัน LINE ในก�รประช�สัมพันธ์นโยบ�ย 

ผลก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ล และให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รของรัฐบ�ลแก่ประช�ชน ทั้งในรูปแบบข้อคว�มภ�พ 

ภ�พกร�ฟิก อินโฟกร�ฟิก หรือคลิปวีดิโอ ให้ส�ม�รถชี้แจง สื่อส�รกับกลุ่มเป้�หม�ยได้ทันต่อสถ�นก�รณ์  

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องให้กับประช�ชนได้ห�กมีก�รเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 

ที่อ�จก่อให้เกิดเข้�ใจผิด และสร้�งคว�มเสียห�ยต่อภ�พลักษณ์และคว�มเชื่อถือของรัฐบ�ล

 ๓.		 สื่อสิ่งพิมพ์

  สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

คือ ว�รส�รไทยคู่ฟ้� เป็นว�รส�รที่นำ�เสนอเกี่ยวกับนโยบ�ย 

และผลง�นสำ�คัญของรัฐบ�ล รวมทั้งภ�รกิจของน�ยกรัฐมนตรี 

รองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  

โดยได้ผลติและแจกจ่�ยไปยงัหน่วยง�นร�ชก�ร สถ�บนัก�รศกึษ� 

จังหวัด อำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ�นีวิทยุชุมชน 

สถ�บันพัฒน�ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 

และสื่อมวลชน เพื่อให ้ประช�ชนทั่วประเทศได ้รับทร�บ 

ข้อมูลข่�วส�รของรัฐบ�ล
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ภำรกิจด้ำนกำรเมืองและกำรประสำนกิจกำรรัฐสภำ
 ๑.	 งานด้านนิติบัญญัติ	    

  ๑.๑	 งานร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อรัฐสภา

              ก�รดำ�เนินง�นคณะกรรมก�รประส�นง�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร (ปสส.) สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยก

รัฐมนตรี  ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รประส�นง�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร (ปสส.) ได้มีก�รจัดประชุม ปสส. 

จำ�นวนทัง้สิน้ ๖ ครัง้ มกี�รนำ�เสนอเรือ่งให้ ปสส. พจิ�รณ�ร่�งพระร�ชบญัญตั ิจำ�นวน ๒ ฉบบั และพระร�ชกำ�หนด 

๒ ฉบับ

  ๑.๒		 งานศึกษา	วิเคราะห์	และเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

   สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ ส่งม�เพื่อน�ยกรัฐมนตรีพิจ�รณ�ให้คำ�รับรอง         

ต�มม�ตร� ๑๓๓ วรรคสอง โดยสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีจะต้องตรวจสอบ วิเคร�ะห์กลั่นกรอง พิจ�รณ�    

คว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ล และยุทธศ�สตร์ช�ติ ประมวลคว�มเห็นจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�เป็น

ข้อเสนอแนะเพือ่ประกอบก�รตดัสนิใจและวนิจิฉยัสัง่ก�รต่อน�ยกรฐัมนตร ีมร่ี�งพระร�ชบญัญตัเิกีย่วด้วยก�รเงนิ   

ซึ่งสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎรและสำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ� ปฏิบัติหน�้ที่สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�

นิติบัญญัติแห่งช�ติส่งม�เพื่อสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีดำ�เนินก�ร จำ�นวน ๑๐ ร่�ง 

 ๒.		 งานด้านประสานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาลกับรัฐสภา

  ๒.๑	 ภารกิจด้านประสานงานเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีได้ดำ�เนินง�นเกี่ยวกับคณะกรรม�ธิก�รของสภ�นิติบัญญัติ 

แห่งช�ต ิ ซึง่เป็นผลก�รพจิ�รณ�หรอืศกึษ�เรือ่งใด ๆ   ต�มอำ�น�จหน้�ทีข่องคณะกรรม�ธกิ�ร และได้ส่งข้อคดิเหน็

หรือข้อเสนอแนะม�เพื่อน�ยกรัฐมนตรีทร�บ หรือพิจ�รณ�แล้วแต่กรณี ดังนั้น เมื่อคณะกรรม�ธิก�รเสนอเรื่อง

ม�ยังน�ยกรัฐมนตรี สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีจะทำ�หน้�ที่สรุปข้อเสนอแนะ คว�มคิดเห็น และข้อพิจ�รณ�

ของคณะกรรม�ธิก�รเพื่อกร�บเรียนน�ยกรัฐมนตรีพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบในก�รมอบหม�ยให้หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องพิจ�รณ� ที่เสนอม�ยังน�ยกรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร โดยสรุปข้อเสนอแนะ คว�มคิดเห็น และ

ข้อพิจ�รณ�ของคณะกรรม�ธิก�ร จำ�นวน ๑๖ คณะ นำ�กร�บเรียนน�ยกรัฐมนตรีและแจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

พิจ�รณ� รวม ๒๕ เรื่อง

  ๒.๒	 ภารกิจด้านงานกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา

              กระทู้ถ�ม เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญประก�รหนึ่งของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติในก�รควบคุม 

ก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ โดยเป็นก�รตัง้คำ�ถ�มต่อรฐัมนตรใีนเรือ่งใดเกีย่วกบัง�นในหน้�ทีโ่ดยจะถ�มเป็นหนงัสอื

หรือโดยว�จ�ก็ได้ ซึ่งน�ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถ�มจะมีก�รตอบกระทู้ถ�มนั้นเพื่อชี้แจงประเด็น

หรือข้อคำ�ถ�มต่�ง ๆ ที่เกี่ยวกับง�นในหน้�ที่หรือก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน ซึ่งสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี  

มีภ�รกิจในก�รอำ�นวยก�รและประส�นง�นกิจก�รท�งก�รเมืองในน�มรัฐบ�ล

   ๒.๒.๑	 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

           ง�นกระทูถ้�มของสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรซึง่ถ�มน�ยกรฐัมนตรเีพือ่ตอบในทีป่ระชมุ

สภ�ผู้แทนร�ษฎร โดยนำ�กร�บเรียนน�ยกรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ� ให้คว�มเห็นชอบในก�รมอบหม�ยให้รองน�ยก-

รฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องไปตอบกระทูถ้�มแทนน�ยกรฐัมนตร ีสำ�นกัเลข�ธกิ�รน�ยกรฐัมนตรไีด้ดำ�เนนิก�ร
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เกี่ยวกับกระทู้ถ�มของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร มีกระทู้ถ�มทั่วไปจำ�นวน ๒๘ เรื่อง กระทู้ถ�มสดด้วยว�จ�  

จำ�นวน ๗ เรื่อง และกระทู้ถ�มทั่วไปตอบในร�ชกิจจ�นุเบกษ� จำ�นวน ๓๑ เรื่อง

          ๒.๒.๒		 กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา	

          ง�นกระทูถ้�มของสม�ชกิวฒุสิภ�ซึง่ถ�มน�ยกรฐัมนตรเีพือ่ตอบในทีป่ระชมุวฒุสิภ� 

โดยนำ�กร�บเรยีนน�ยกรฐัมนตรเีพือ่พจิ�รณ� ให้คว�มเหน็ชอบในก�รมอบหม�ยให้รองน�ยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี

ที่เกี่ยวข้อง ไปตอบกระทู้ถ�มแทนน�ยกรัฐมนตรี สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ได้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับ 

กระทู้ถ�มของสม�ชิกวุฒิสภ� มีกระทู้ถ�มเป็นหนังสือ จำ�นวน ๑ เรื่อง และกระทู้ถ�มด้วยว�จ� จำ�นวน  ๑  เรื่อง

  ๒.๓	 ภารกิจด้านงานญัตติของสภาผู้แทนราษฎร

   สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีได้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับญัตติของสภ�ผู้แทนร�ษฎร จำ�นวน  

๑ เรื่อง คือ ญัตติขอเปิดอภิปร�ยทั่วไปโดยไม่มีก�รลงมติต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๕๒ โดยนำ�กร�บเรียน 

น�ยกรัฐมนตรีเพื่อทร�บและประส�นง�นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  ๒.๔		ภารกิจด้านการด�าเนินการเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

     สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นก�รปรึกษ�ห�รือในก�รประชุมทุกครั้ง 

เพือ่นำ�กร�บเรยีนน�ยกรฐัมนตรไีด้รบัทร�บปัญห�ของประช�ชนผ่�นก�รปรกึษ�ห�รอืของสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร 

เพื่อนำ�ไปประกอบก�รกำ�หนดแนวท�งและนโยบ�ยหรือพิจ�รณ�แก้ไขปัญห�ให้กับประช�ชนต่อไป มีก�รปรึกษ�

ห�รือของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรก่อนเข้�สู่ระเบียบว�ระก�รประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง มีสม�ชิกสภ�ผู้แทน

ร�ษฎรปรึกษ�ห�รือในที่ประชุมรวม ทั้งสิ้น ๑,๓๙๙ ข้อ

   ในก�รนี้ข้อปรึกษ�ห�รือที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ย หรือง�นในหน้�ที่ของหน่วยง�นในกำ�กับ 

ของน�ยกรัฐมนตรี รองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี สภ�ผู้แทนร�ษฎรจะส่งเรื่องม�

เพื่อสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีได้ดำ�เนินก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ กลั่นกรอง เพื่อประส�นง�นกับหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�หรือตอบชี้แจงข้อปรึกษ�ห�รือต่�ง ๆ และนำ�กร�บเรียนน�ยกรัฐมนตรี  

เรียนรองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีทร�บ และพิจ�รณ�คำ�ตอบชี้แจงเพื่อร�ยง�นผล
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ให้สภ�ผู้แทนร�ษฎรต่อไป มีก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับข้อปรึกษ�ห�รือของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรที่เกี่ยวข้องกับ

น�ยกรัฐมนตรี รองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ทั้งสิ้น ๑๐๑ ข้อ

 ๓.	 งานด้านการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อรัฐบาลและ	

นายกรัฐมนตรี

  สำ�นกัเลข�ธกิ�รน�ยกรฐัมนตรไีด้ดำ�เนนิภ�รกจิในก�รวเิคร�ะห์และตดิต�มสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมอืง

ที่มีผลกระทบต่อรัฐบ�ลและน�ยกรัฐมนตรีอย่�งต่อเนื่อง โดยได้มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์และติดต�ม

สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง เพื่อนำ�เรียนเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีทร�บ 

 ๔.		 งานด้านการสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา

  อีกหนึ่งภ�รกิจสำ�คัญของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี คือก�รสนับสนุนข้อมูลในก�รอภิปร�ย 

ของสม�ชิกรัฐสภ�ในว�ระสำ�คัญต่�ง ๆ ซึ่งน�ยกรัฐมนตรีและรัฐบ�ลจะต้องตอบชี้แจง โดยก�รทำ�หน้�ที่ 

ในก�รจดสรุปประเด็นก�รอภิปร�ยเป็นร�ยบุคคล พร้อมทั้งวิเคร�ะห์ กลั่นกรองในร�ยละเอียด เพื่อประส�น 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลในประเด็นที่ถูกอภิปร�ยเพื่อนำ�กร�บเรียนน�ยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตร ี

ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตอบชี้แจงในสภ� ได้มีก�รจดประเด็นเพื่อสนับสนุนข้อมูลดังกล่�วแล้ว  

๒ ครั้ง คือ ก�รแถลงนโยบ�ยของรัฐบ�ลต่อรัฐสภ� ระหว่�งวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ และก�รอภิปร�ย

ทั่วไปโดยไม่มีก�รลงมติต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๕๒ วันที่ ๑๘ กันย�ยน ๒๕๖๒ ❖
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ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีกับกำรสนับสนุน

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
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 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี มีภ�รกิจสำ�คัญเกี่ยวกับร�ชก�รของคณะรัฐมนตรี ก�รประส�นร�ชก�ร 

กับสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู ้แทนร�ษฎรและสำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ� เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รเสนอ 

และพิจ�รณ�ร ่�งกฎหม�ย และเรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให ้ขอรับคว�มยินยอมหรือคว�มเห็นชอบ 

จ�กสภ�ผู้แทนร�ษฎร วุฒิสภ� และรัฐสภ� ตลอดจนเรื่องที่สภ�ผู้แทนร�ษฎร วุฒิสภ� และรัฐสภ� เสนอม�ยัง 

คณะรฐัมนตร ีก�รประส�นร�ชก�รกบัส่วนร�ชก�รในพระองค์เกีย่วกบัภ�รกจิของน�ยกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี

ทีจ่ำ�ต้องขอพระร�ชท�นพระมห�กรณุ�ต�มกฎหม�ยหรอืระเบยีบประเพณ ีรวมทัง้ก�รประส�นร�ชก�รกบักระทรวง 

กรม และหน่วยง�นอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย  

ตลอดจนก�รให้บริก�รและเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รของท�งร�ชก�รเกี่ยวกับง�นในอำ�น�จหน้�ที่แก่ประช�ชน

 ก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รว�งร�กฐ�นเพื่อนำ�ไปสู่

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน โดยมีก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รและระบบง�นที่สนับสนุนก�รปฏิบัติภ�รกิจเกี่ยวกับ

ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้มีคว�มสะดวก รวดเร็ว มีม�ตรฐ�นและมีประสิทธิภ�พ สนับสนุน

ก�รลดใช้พลังง�น ลดก�รใช้กระด�ษ และลดก�รใช้ระยะเวล�ในก�รค้นห�ข้อมูล และก�รติดต่อร�ชก�ร 

ผ่�นโครงก�รสำ�คญั ๆ  นอกจ�กนี ้ยงัให้คว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�ทรพัย�กรบคุคลให้มศีกัยภ�พทัง้ทกัษะท�งวชิ�ก�ร 

ก�รมีจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและมีวินัย ดังนี้ 

	 ๑.	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบงานที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ	

การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	มีก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีม�ใช้ในก�รจัดประชุม 

คณะรัฐมนตรี และก�รให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รด้�นก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีแก่หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และประช�ชน โดยมีก�รดำ�เนินโครงก�รที่สำ�คัญ ประกอบด้วย

	 	 ๑.๑	 โครงการปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต	

(M-VARA)	 ระยะที่	๒ เพื่อปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบว�ระก�รประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต  

ให้รองรับผู้ใช้ง�นที่เกี่ยวข้องทั้งช่วงเวล�ก่อนก�รประชุม ระหว�่งก�รประชุม และหลังก�รประชุมคณะรัฐมนตรี 

ตลอดจนก�รปรับปรุงระบบคว�มมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับระเบียบว�ระก�รประชุมดังกล่�วซึ่งจะช่วยให้ 

คณะรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีภ�รกิจสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของคณะรัฐมนตรีส�ม�รถใช้ระบบ 

เรียกดูระเบียบว�ระก�รประชุมด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) เป็นข้อมูลหลัก ในก�รประชุมคณะรัฐมนตรี  

และสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ส�ม�รถจัดก�รประชุมและสนับสนุนข้อมูลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้ง 

มีระบบดูแลคว�มมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสำ�คัญต่�ง ๆ 

	 	 ๑.๒	 โครงการจัดหาระบบส�าหรับให้บริการข้อมูลของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี

รูปแบบใหม่ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีให้ใช้ง�นได้ง ่�ย ทันสมัย รองรับ 

ก�รแสดงผลบนสม�ร์ตโฟนและแท็บเล็ต รวมทั้งส�ม�รถรับสมัครสม�ชิกเพื่อขอรับข้อมูลแบบอัตโนมัติ  

ซึ่งถือเป็นช่องท�งในก�รบริก�รข้อมูลข่�วส�รของก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ 

ไปสู่ส�ธ�รณะโดยนำ�ระบบก�รจัดก�รเนื้อห�ของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) ม�ใช้  

ซึง่ระบบดงักล่�วส�ม�รถแสดงผลบนอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์รปูแบบต่�ง ๆ  ได้จ�กทกุสถ�นที ่เช่น โทรศพัท์เคลือ่นที่ 
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คอมพิวเตอร์ชนิดพกพ� และแท็บเล็ต นอกจ�กนี้ยังรองรับข้อมูลมัลติมีเดีย รวมทั้งเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์  

เช่น Facebook Twitter และ Line เป็นต้น ซึ่งทำ�ให้มีคว�มทันสมัยและสะดวกต่อก�รใช้ง�นของผู้รับบริก�ร 

ม�กยิ่งขึ้น	

	 	 ๑.๓	 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้ 

รองรบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนั ส�ม�รถให้บรกิ�รแก่หน่วยง�นของรฐั หน่วยง�นภ�คธรุกจิเอกชนและประช�ชนทัว่ไป

ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหม�ย และเรื่องสำ�คัญที่ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ได้รวดเร็วม�กยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังรองรับก�รให้บริก�รสืบค้นบนอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่�ง ๆ ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพ� 

และแท็บเล็ต โดยในรอบปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีส�ม�รถดำ�เนินก�รประก�ศ

กฎหม�ยที่สำ�คัญในร�ชกิจจ�นุเบกษ� รวมทั้งสิ้น ๔๓๑ เรื่อง จำ�แนกต�มประเภทกฎหม�ย ได้แก่ พระร�ชบัญญัติ 

จำ�นวน ๑๔๙ เรือ่ง พระร�ชกำ�หนด จำ�นวน ๔ เรือ่ง พระร�ชกฤษฎกี� จำ�นวน ๑๑๘ เรือ่ง และกฎกระทรวง จำ�นวน 

๑๖๐ เรื่อง ในจำ�นวนนี้ได้ลงประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ�เรื่องระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดยแก้ไขเพิม่เตมิองค์ประกอบของคณะกรรมก�รเพือ่ก�รพฒัน�

ที่ยั่งยืน (กพย.) ให้มีเลข�ธิก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติเป็นกรรมก�ร เนื่องจ�กสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้� 

แห่งช�ติเป็นหน่วยง�นหลักด้�นนโยบ�ยในก�รประส�นง�นก�รบริห�รจัดก�รนำ้�กับองค์ก�รน�น�ช�ติ องค์กร

ระหว่�งประเทศ คว�มร่วมมือทวิภ�คี พหุภ�คี ซึ่งจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นของ กพย. ครอบคลุมในมิติส�ข� 

ก�รจัดก�รนำ้�และเพื่อประโยชน์ในก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เป้�หม�ยที่ ๖ สร้�งหลักประกันว่�

จะมีก�รจัดให้มีนำ้�และสุขอน�มัยสำ�หรับทุกคน และมีก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มปลัดกระทรวง

ยุติธรรม เป็นกรรมก�ร เพื่อให้ดำ�เนินก�รของ กพย. มีคว�มต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพ�ะ 

มิติด้�นกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม ก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมอย่�งเท่�เทียมกันในเป้�หม�ยที่ ๑๖  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

  นอกจ�กนี้ ยังได้แก้ไขเพิ่มเติมอำ�น�จหน้�ที่ของ กพย. ให้รวมถึงก�รเสนอแนะให้มีก�รกำ�หนดหรือ

แก้ไขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุม�ตรก�รด้�นเศรษฐศ�สตร์ สงัคม สิง่แวดล้อม และกฎหม�ยเพือ่ส่งเสรมิด้�นก�รพฒัน�

ที่ยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รกำ�หนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงม�ตรก�ร 

ด้�นสิ่งแวดล้อมได้ด้วย อันจะทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนบรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยและ 

เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 ๑.๔	 การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-mail)	สืบเนื่องจ�กภ�ยหลัง 

ก�รประชมุคณะรฐัมนตรใีนทกุ ๆ  ครัง้ สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรจีะต้องแจ้งมตคิณะรฐัมนตรเีพือ่ให้หน่วยง�น

ของรฐัทีเ่สนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตร ีและหน่วยง�นอืน่ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทร�บและนำ�มตคิณะรฐัมนตรไีปสูก่�รปฏบิตัิ 

เพือ่ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของรฐับ�ล และเพือ่ให้ก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิของคณะรฐัมนตรเีกดิผลดต่ีอประเทศช�ติ 

และประช�ชนต่อไป ซึ่งเดิมสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีโดยจัดทำ�เป็นหนังสือแจ้ง 

มติคณะรัฐมนตรี (ในรูปแบบที่เป็นเอกส�ร) ไปยังหน่วยง�นต่�ง ๆ ต่อม�เมื่อรัฐบ�ล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ได้มีนโยบ�ย Thailand 4.0 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันย�ยน ๒๕๖๐ (เรื่อง  
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คอมพิวเตอร์ชนิดพกพ� และแท็บเล็ต นอกจ�กนี้ยังรองรับข้อมูลมัลติมีเดีย รวมทั้งเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์  

เช่น Facebook Twitter และ Line เป็นต้น ซึ่งทำ�ให้มีคว�มทันสมัยและสะดวกต่อก�รใช้ง�นของผู้รับบริก�ร 

ม�กยิ่งขึ้น	

	 	 ๑.๓	 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้ 

รองรบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนั ส�ม�รถให้บรกิ�รแก่หน่วยง�นของรฐั หน่วยง�นภ�คธรุกจิเอกชนและประช�ชนทัว่ไป

ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหม�ย และเรื่องสำ�คัญที่ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ได้รวดเร็วม�กยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังรองรับก�รให้บริก�รสืบค้นบนอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่�ง ๆ ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพ� 

และแท็บเล็ต โดยในรอบปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีส�ม�รถดำ�เนินก�รประก�ศ

กฎหม�ยที่สำ�คัญในร�ชกิจจ�นุเบกษ� รวมทั้งสิ้น ๔๓๑ เรื่อง จำ�แนกต�มประเภทกฎหม�ย ได้แก่ พระร�ชบัญญัติ 

จำ�นวน ๑๔๙ เรือ่ง พระร�ชกำ�หนด จำ�นวน ๔ เรือ่ง พระร�ชกฤษฎกี� จำ�นวน ๑๑๘ เรือ่ง และกฎกระทรวง จำ�นวน 

๑๖๐ เรื่อง ในจำ�นวนนี้ได้ลงประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ�เรื่องระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดยแก้ไขเพิม่เตมิองค์ประกอบของคณะกรรมก�รเพือ่ก�รพฒัน�

ที่ยั่งยืน (กพย.) ให้มีเลข�ธิก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติเป็นกรรมก�ร เนื่องจ�กสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้� 

แห่งช�ติเป็นหน่วยง�นหลักด้�นนโยบ�ยในก�รประส�นง�นก�รบริห�รจัดก�รนำ้�กับองค์ก�รน�น�ช�ติ องค์กร

ระหว่�งประเทศ คว�มร่วมมือทวิภ�คี พหุภ�คี ซึ่งจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นของ กพย. ครอบคลุมในมิติส�ข� 

ก�รจัดก�รนำ้�และเพื่อประโยชน์ในก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เป้�หม�ยที่ ๖ สร้�งหลักประกันว่�

จะมีก�รจัดให้มีนำ้�และสุขอน�มัยสำ�หรับทุกคน และมีก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มปลัดกระทรวง

ยุติธรรม เป็นกรรมก�ร เพื่อให้ดำ�เนินก�รของ กพย. มีคว�มต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพ�ะ 

มิติด้�นกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม ก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมอย่�งเท่�เทียมกันในเป้�หม�ยที่ ๑๖  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

  นอกจ�กนี้ ยังได้แก้ไขเพิ่มเติมอำ�น�จหน้�ที่ของ กพย. ให้รวมถึงก�รเสนอแนะให้มีก�รกำ�หนดหรือ

แก้ไขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุม�ตรก�รด้�นเศรษฐศ�สตร์ สงัคม สิง่แวดล้อม และกฎหม�ยเพือ่ส่งเสรมิด้�นก�รพฒัน�

ที่ยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รกำ�หนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงม�ตรก�ร 

ด้�นสิ่งแวดล้อมได้ด้วย อันจะทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนบรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยและ 

เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 ๑.๔	 การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-mail)	สืบเนื่องจ�กภ�ยหลัง 

ก�รประชมุคณะรฐัมนตรใีนทกุ ๆ  ครัง้ สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรจีะต้องแจ้งมตคิณะรฐัมนตรเีพือ่ให้หน่วยง�น

ของรฐัทีเ่สนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตร ีและหน่วยง�นอืน่ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทร�บและนำ�มตคิณะรฐัมนตรไีปสูก่�รปฏบิตัิ 

เพือ่ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของรฐับ�ล และเพือ่ให้ก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิของคณะรฐัมนตรเีกดิผลดต่ีอประเทศช�ติ 

และประช�ชนต่อไป ซึ่งเดิมสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีโดยจัดทำ�เป็นหนังสือแจ้ง 

มติคณะรัฐมนตรี (ในรูปแบบที่เป็นเอกส�ร) ไปยังหน่วยง�นต่�ง ๆ ต่อม�เมื่อรัฐบ�ล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ได้มีนโยบ�ย Thailand 4.0 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันย�ยน ๒๕๖๐ (เรื่อง  

ร่�งแนวท�งก�รพฒัน�ทกัษะด้�นดจิทิลัของข้�ร�ชก�รและบคุล�กรภ�ครฐัเพือ่ก�รปรบัเปลีย่นเป็นรฐับ�ลดจิทิลั) 

เห็นชอบในหลักก�รให้ทุกส่วนร�ชก�รนำ�แนวท�งก�รพัฒน�ทักษะด้�นดิจิทัลไปปรับใช้ในก�รพัฒน�และ 

เสริมสร้�งศักยภ�พกำ�ลังคนในสังกัดเพื่อสนับสนุนก�รปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบ�ลดิจิทัล และก�รพัฒน�ประเทศไปสู่

คว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มีก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รนำ�ทักษะด้�นดิจิทัลที่พัฒน�ไปใช้ใน 

ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมก�รทำ�ง�นและก�รให้บริก�รของรัฐ ก�รสร้�งองค์กรภ�ครัฐที่ทันสมัย ก�รเชื่อมโยง 

ก�รทำ�ง�นและข้อมูลข้�มหน่วยง�นและก�รสร้�งรัฐบ�ลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่�งเป็นรูปธรรม สำ�นัก

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีจึงได้ริเริ่มแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนและข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรี 

ท�งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพิ่มอีกช่องท�งหนึ่ง ซึ่งได้ดำ�เนินก�รตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุล�คม ๒๕๖๐ เป็นต้นม� 

และได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ให้รับทร�บก�รแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยง�น

ของรัฐเจ้�ของเรื่อง และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งท�งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (เฉพ�ะเรื่อง 

ที่ไม่มีชั้นคว�มลับ) คู่ขน�นกับก�รแจ้งในรูปแบบหนังสือร�ชก�รปกติเพื่อให้หน่วยง�นต่�ง ๆ ได้รับทร�บมต ิ

คณะรัฐมนตรีได้อย่�งสะดวก รวดเร็วและส�ม�รถนำ�มติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติต่อไปได้ทันต�มกำ�หนดเวล� 

เป็นประโยชน์ต่อก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน รวมทั้งเป็นก�รสนับสนุนก�รปรับเปลี่ยนสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัลด้วย 

 ๒.	 การพัฒนาทุนมนุษย ์ให ้มีศักยภาพทั้ งทักษะทางวิชาการ	 การมีจิตส�านึกสาธารณะ	

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	มีคุณธรรมและมีวินัย

  สืบเนื่องจ�กสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ได้รับมอบหม�ยให้ปฏิบัติภ�รกิจในก�รดูแลและพัฒน�

ศกัยภ�พนกัเรยีนในโครงก�รทนุก�รศกึษ� ภ�ยใต้มลูนธิทินุก�รศกึษ�พระร�ชท�น สมเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ช ฯ  

สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร (ม.ท.ศ.)	ในก�รดำ�เนนิง�นได้ให้คว�มสำ�คญักบัก�รเสรมิสร้�งทกัษะคว�มรู ้ประสบก�รณ์ และ

เสริมสร้�งทักษะชีวิตที่เกิดจ�กก�รเรียนรู ้ผ่�นก�รลงมือปฏิบัติจริง ควบคู ่กับก�รปลูกฝังคว�มจงรักภักดี 

ต่อสถ�บันช�ติ มีคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของสถ�บันพระมห�กษัตริย์ และก�รปลูกจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ 

คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ส�ม�รถนำ�ทักษะคว�มรู้กลับไปพัฒน�ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศช�ติ 

ได้อย่�งยั่งยืนต่อไป ในปีที่ผ่�นม� ได้มีก�รจัดกิจกรรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พในด้�นต่�ง ๆ ให้กับนักเรียนทุนฯ ดังนี้ 

	 	 ๒.๑	 การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม  

๑) ก�รฝ ึกปฏิบัติง�นและฝ ึกประสบก�รณ์ให ้กับนักเรียนทุนฯ ที่กำ�ลังศึกษ�ในช่วงชั้นมัธยมปล�ย 

(มธัยมศกึษ�ปีที ่๔ - ๖) ทีม่คีว�มสนใจศกึษ�ต่อระดบัปรญิญ�ตรสี�ข�วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และก�รส�ธ�รณสขุ 

ณ โรงพย�บ�ลศิริร�ช โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย และโรงพย�บ�ลร�ชวิถี และ ๒) ก�รฝึกปฏิบัติง�น 

ให้กับนักเรียนทุนฯ ที่กำ�ลังศึกษ�อยู ่ในระดับปริญญ�ตรี ในหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน มีนักเรียนทุนฯ  

ได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พฯ รวม ๕๒ คน
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	 	 ๒.๒	 การปลกูจติส�านกึความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต	ิและมคีวามส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์	ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมนำ�นักเรียนทุน ฯ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย – ระดับปริญญ�ตร ี

ศึกษ�เรียนรู ้เกี่ยวกับโบร�ณร�ชประเพณี และร่วมเฝ้�ฯ รับเสด็จ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัว และ 

พระบรมวงศ�นุวงศ์ในพระร�ชพิธีสำ�คัญต่�ง ๆ เช่น พระร�ชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถว�ยพระพุทธมห�มณี 

รตันปฏมิ�กร พระร�ชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกน�ขวญั พระร�ชพธิทีรงบำ�เพญ็พระร�ชกศุลเนือ่งในวนัสำ�คญั

ท�งพระพุทธศ�สน� และก�รลงน�มถว�ยพระพรในโอก�สสำ�คัญต่�ง ๆ เป็นต้น 

ภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ ณ โรงพยาบาล 
และการศึกษาเรียนรู้ดูงานเพิ่มทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุนฯ

ภาพกิจกรรมน�านักเรียนทุน ฯ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณี และร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพระราชพิธีส�าคัญต่าง ๆ และการลงนามถวายพระพรในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ
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  ๒.๓	 การปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนทุนฯ	มีจิตสาธารณะ	ผ่านกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

โดยนำ�นักเรียนทุนฯ ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีแล้ว ร่วมกับนักเรียนทุนฯ ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย – ระดับปริญญ�ตรี ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมในมิติต่�ง ๆ ในโรงเรียนขน�ดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ 

ห่�งไกลในจังหวัดนครน�ยก ขอนแก่น อุดรธ�นี พิษณุโลก เชียงใหม่ หนองบัวลำ�ภู และนครศรีธรรมร�ช 

กิจกรรมสำ�คัญประกอบด้วย ก�รจัดทำ�โครงก�รเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวัน ก�รฝึกทักษะวิช�ก�ร โดยใช้ระบบ 

ครูฝึกสอนที่เป็นนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ก�รจัดระบบก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน ก�รปรับสภ�พภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

ก�รลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอ�ยุในชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่�ว นอกจ�กเป็นก�รพัฒน�โรงเรียน 

และชุมชนแล้ว ยังช่วยเสริมสร�้งทักษะคว�มรู้ ทักษะชีวิตสร้�งคว�มเป็นผู้นำ�และผู้ต�มที่ดี คว�มรักส�มัคคีและ

ก�รอยู่ร่วมกัน และเสริมสร้�งปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่�งนักเรียนทุนฯ กับนักเรียนทุนฯ นักเรียนทุนฯ กับชุมชน 

รวมทั้งให้มีคว�มจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของสถ�บันพระมห�กษัตริย์ซึ่งเป็นก�รสร้�งคนดี 

คืนแผ่นดินต�มพระร�โชบ�ย

ภาพกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนที่ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

  ๒.๔	 การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ	เป็นก�รติดต�มผลก�รเรียน คว�มประพฤติ ก�รรับฟังปัญห�

อุปสรรคด้�นก�รเรียน ก�รใช้ชีวิต และก�รทำ�ง�นเครือข่�ยนักเรียนทุนฯ ได้แก่ กิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ  

ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี และกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ ที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี ทั้งนี้  

เพือ่ดแูลช่วยเหลือและแก้ไขปัญห�อปุสรรคต่�ง ๆ  ให้กบันกัเรยีนทนุฯ เพือ่ให้นกัเรยีนทนุฯ ส�ม�รถมผีลก�รเรยีน

และจบก�รศึกษ�ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

ภาพกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
และกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ ที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
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	 ๓.	 ผลงานส�าคัญอื่น	ๆ

  นอกจ�กก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

ดังกล่�วแล้ว สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรียังมีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รประส�นร�ชก�รกับส่วนร�ชก�รในพระองค์

เกี่ยวกับภ�รกิจของน�ยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จำ�ต้องขอพระร�ชท�นพระมห�กรุณ�ต�มกฎหม�ยหรือ

ระเบียบประเพณี และภ�รกิจอื่น ๆ 

	 	 ๓.๑	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก		

   (๑)	 พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ	ดวงพระบรมราชสมภพ	และแกะพระราชลัญจกร

ประจ�ารัชกาล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เวล� ๑๖.๐๐ น. และวันอังค�รที่ ๒๓ เมษ�ยน 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เวล� ๐๙.๓๙ น. ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้อ�ลักษณ์ปฏิบัติหน้�ที ่

จ�รึกพระสุพรรณบัฏในก�รพระร�ชพิธีจ�รึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมร�ชสมภพ และแกะพระร�ชลัญจกร

เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระสุพรรณบัฏ

ประจำ�รชัก�ล ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศ�สด�ร�ม 

ซึ่งในก�รพระร�ชพิธีดังกล ่�วกองอ�ลักษณ์และ 

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ได้เตรียมก�รในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งเครื่องประกอบในพระร�ชพิธีร่วมกับสำ�นัก

พระร�ชวัง และกรมศิลป�กร โดยกองอ�ลักษณ์และ

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์จัดเตรียมพระร�ชลัญจกร 

พระครุฑพ่�ห์ทองคำ�ประจำ�รัชก�ล พร้อมกล่องไม้สัก

บรรจุพระร�ชลัญจกร พระสุพรรณบัฏและเหล็กจ�ร

พระสุพรรณบัฏ

   (๒)	 การเชิญพระสุพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภพ	และพระราชลัญจกร เมื่อวันศุกร์ที ่

๓ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เวล� ๑๐.๐๐ น. ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้  

ริ้วขบวนอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ
และพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล

ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พลอ�ก�ศเอก สถิตพงษ ์  สุขวิมล เลข�ธิก�ร 

พระร�ชวงั เชญิพระสพุรรณบฏั ดวงพระบรมร�ชสมภพ

และพระร�ชลญัจกรประจำ�รชัก�ล ออกจ�กพระอโุบสถ

วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�มม�ขึ้นพระร�ชย�นกง 

ที่หน้�ประตูหลังวัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม แห่ไปยัง

หน้�พระทว�รเทเวศรรักษ�

   (๓)	 ก า ร ส ถ า ป น า ส ม เ ด็ จ	

พระราชิ นี  เมื่ อ วั นที่  ๑  พฤษภ�คม ๒๕๖๒  

เวล� ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้�อยู ่หัว เสด็จออก  

ณ ห้อง วปร. พระที่นั่งอัมพรสถ�น พระร�ชวังดุสิต 

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรม 

ร�ชกุม�รี และพลเอกหญิง สุทิด� วชิร�ลงกรณ์  

ณ อยุธย� ในก�รสถ�ปน�สมเด็จพระร�ชินี ในก�รนี้ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ 
สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทูลเกล้าฯ

ถวายพระสุพรรณบัฏและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ อ�ลักษณ์อ่�นประก�ศพระร�ชโองก�รสถ�ปน� พลเอกหญิง  

สุทิด� วชิร�ลงกรณ์ ณ อยุธย� เป็นสมเด็จพระร�ชินี

   (๔)	 ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี เมื่อวันเส�ร์ที่ ๔ พฤษภ�คม 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้อ�ลักษณ์ ปฏิบัติหน้�ที่อ ่�นประก�ศ 

พระบรมร�ชโองก�รสถ�ปน�สมเด็จพระร�ชินีให้ทรงดำ�รงร�ชฐ�นันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 

พระบรมร�ชินี พร้อมทั้งทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้อ�ลักษณ์ ปฏิบัติหน้�ที่เชิญพระสุพรรณบัฏ 

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์อันเป็นโบร�ณมงคลนพรัตน์ร�ชวร�ภรณ์ทูลเกล้�ทูลกระหม่อมถว�ยเพื่อพระร�ชท�น 

แด่สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินี

   (๕)	 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	พระนามาภิไธย	และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์

พระบรมวงศ์ เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ ๕ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม 

ให้อ�ลักษณ์อ่�นประก�ศพระบรมร�ชโองก�ร ในก�รนี้ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� 

โปรดกระหม่อมพระร�ชท�นพระสุพรรณบัฏเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์และเหรียญรัตน�ภรณ์ แก่พระบรมวงศ ์

ที่ได้รับก�รเฉลิมพระปรม�ภิไธยพระน�ม�ภิไธยและสถ�ปน�พระฐ�นันดรศักดิ์ ซึ่งอ�ลักษณ์ได้ปฏิบัติหน้�ที ่

เชิญพระสุพรรณบัฏเครื่องขัตติยร�ชอิสริย�ภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมห�จักรีบรมร�ชวงศ์ เครื่องร�ช-

อิสริย�ภรณ์อันเป็นโบร�ณมงคลนพรัตนร�ชวร�ภรณ์ และเหรียญรัตน�ภรณ์ รัชก�ลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑  

ทูลเกล้�ทูลกระหม่อมถว�ยเพื่อพระร�ชท�นแด่พระบรมวงศ์  
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  ๓.๒	 พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา	กรกฎาคม	พทุธศกัราช	๒๕๖๒ ทรงพระกรณุ�โปรดเกล้�

โปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระน�มสมเด็จพระสังฆร�ชเจ ้� สถ�ปน�สมณศักดิ์  สมเด็จพระร�ช�คณะ 

และพระร�ช�คณะเจ้�คณะรอง และเฉลิมพระน�มสมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวด ี

ซึ่งมีร�ยละเอียด ดังนี้

   (๑) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เวล� ๑๕.๓๙ น. ทรงพระกรุณ�โปรด

เกล้�โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้�ปุส�น สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในก�รพระร�ชพิธีจ�รึก 

พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และหิรัญบัฏ สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� สมเด็จพระร�ช�คณะและพระร�ช�คณะ 

เจ้�คณะรอง ในก�รนี้ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้อ�ลักษณ์ปฏิบัติหน้�ที่จ�รึกพระสุพรรณบัฏ  

สุพรรณบัฏ และหิรัญบัฏ ต�มลำ�ดับ

   (๒) เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เวล� ๑๗.๐๐ น. ณ พระที่นั่ง 

อมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้อ�ลักษณ์อ่�นประก�ศพระบรมร�ชโองก�ร  

สถ�ปน�สมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� สมเด็จพระร�ช�คณะและพระร�ช�คณะเจ้�คณะรอง และเจ้�หน้�ที ่

กองอ�ลกัษณ์และเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์ทลูเกล้�ทลูกระหม่อมถว�ยพระสพุรรณบฏัและหริญับฏั เพือ่พระร�ชท�น

ในก�รพระร�ชพิธีดังกล่�ว

   (๓) เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ หลังจ�กสถ�ปน�สมณศักดิ ์

สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้อ�ลักษณ์  

อ่�นประก�ศพระบรมร�ชโองก�รเฉลิมพระน�มสมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�กรมหลวงร�ชส�ริณีสิริพัชร 

มห�วชัรร�ชธดิ� และเจ้�หน้�ทีก่องอ�ลกัษณ์และเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์ทลูเกล้�ทลูกระหม่อมถว�ยพระสพุรรณบฏั

เพื่อพระร�ชท�นแด่สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�กรมหลวงร�ชส�ริณีสิริพัชร มห�วัชรร�ชธิด�

เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่ทูลเกล้าฯ  ถวายพระสุพรรณบัฏและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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   (๔) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เวล� ๑๖.๐๐ น. ทรงพระกรุณ� 

โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้อ�ลักษณ์อ่�นประก�ศพระบรมร�ชโองก�รถว�ยพระร�ชสมัญญ�พระบ�ทสมเด็จ-

พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว เป็นพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�มงกุฎพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว

พระสย�มเทวมห�มกฏุวทิยมห�ร�ช และเจ้�หน้�ทีก่องอ�ลกัษณ์และเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์ ทลูเกล้�ทลูกระหม่อม

ถว�ยพระสุพรรณบัฏเชิญไปประดิษฐ�นหน้�พระบรมฉ�ย�ลักษณ์พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบด ี

ศรีสินทรมห�มงกุฎ พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวพระสย�มเทวมห�มกุฏวิทยมห�ร�ช ❖
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พุทธศักรำช ๒๕๖๒ : ปีแห่งกำรปรับตัว

เพื่อรองรับภำรกิจข่ำวกรองในยุคสมัย

ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ
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 สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ ดำ�เนินภ�รกิจในบทบ�ทด้�นก�รรักษ�คว�มมั่นคงของช�ติม�แล้วกว่� ๖๕ ปี 

โดยมีบทบ�ทเพื่อรักษ�ไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่เป็นปกติสุขของประช�ชน ปกป้องรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ สนับสนุน 

ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของช�ติ และก�รแข่งขันในเวทีก�รเมืองระหว่�งประเทศ  

 ปีพุทธศักร�ช ๒๕๖๒ นับเป็นปีที่มีคว�มเปลี่ยนแปลงสำ�คัญต่อก�รทำ�ง�นก�รข่�วกรองของประเทศ  

เพื่อปรับตัวให้พร้อมรับกับภัยคุกค�มที่เปลี่ยนแปลงต�มยุคสมัย ทั้งในด้�นนโยบ�ยและกฎหม�ย ได้แก่  

ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้กฎหม�ยใหม่ คือ  

พระร�ชบัญญัติข่�วกรองแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ตร�ขึ้นทดแทนพระร�ชบัญญัติข่�วกรองแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๒๘  

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๗ เมษ�ยน ๒๕๖๒ เป็นต้นม�

กำรด�ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
 ก�รดำ�เนนิง�นภ�ยใต้ยทุธศ�สตร์ช�ต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ทีม่เีป้�หม�ยสำ�คญัคอื “ประเทศช�ตมิัน่คง 

ประช�ชนมีคว�มสุข” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศ�สตร์ ๕ ประก�รด้วยกัน คือ ๑) ก�รรักษ�คว�มสงบ 

ภ�ยในประเทศ ๒) ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่มีผลกระทบต่อคว�มมั่นคง ๓) ก�รพัฒน�ศักยภ�พของประเทศ

ให้พร้อมเผชญิภยัคกุค�มทีก่ระทบต่อคว�มมัน่คงของช�ต ิ๔) ก�รบรูณ�ก�รคว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คงกบัอ�เซยีน

และน�น�ช�ติ รวมถึงองค์กรภ�ครัฐและที่ไม่ใช่ภ�ครัฐ และ ๕) ก�รพัฒน�กลไกก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคง 

แบบองค์รวม ซึ่งสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติได้เข้�ไปมีบทบ�ทสนับสนุนรัฐบ�ล และหน่วยง�นของรัฐในประเด็น

ยุทธศ�สตร์ทุกด้�น แต่ที่เป็นประเด็นยุทธศ�สตร์สำ�คัญและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อก�รทำ�ง�นของสำ�นักข่�วกรอง 

แห่งช�ติ คือ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ประเด็น

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ศักยภ�พของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกค�มที่กระทบต่อคว�มมั่นคงของช�ติ 
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พระรำชบัญญัติข่ำวกรองแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒
	  พระร�ชบญัญตัข่ิ�วกรองแห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหม�ยทีเ่กดิขึน้จ�กแนวคว�มคดิทีต้่องก�รปรบัปรงุ

กฎหม�ยว่�ด้วยข่�วกรองแห่งช�ติ อันเนื่องจ�กพระร�ชบัญญัติข่�วกรองแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้ใช้บังคับ 

ม�เป็นเวล�ม�กกว่� ๓๐ ปี เนื้อห�และหลักเกณฑ์บ�งส่วนไม่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ภัยคุกค�มคว�มมั่นคง 

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจ�กนี้ ยังมีแนวโน้มของภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย 

ซับซ้อนขย�ยตัวม�กขึ้น เพื่อเสริมสร้�งสภ�วะแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รปฏิบัติก�รข่�วกรองของช�ติ เพิ่มขีด 

คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ และทำ�ให้ภ�รกิจของรัฐด้�นกิจก�รก�รข่�วกรองมีประสิทธิภ�พ 

ยิ่งขึ้น ส�ม�รถรองรับสถ�นก�รณ์ภัยคุกค�มคว�มมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่�งเหม�ะสมและทันท่วงที เพื่อรักษ� 

คว�มมั่นคงและผลประโยชน์แห่งช�ติ จึงได้มีแนวคิดเสนอร่�งก�รแก้ไขกฎหม�ยเพิ่มเติม ซึ่งเดิมทีนั้น  

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติต้องก�รแก้ไขเพิ่มเติมเพียงบ�งม�ตร�เพื่อที่จะคุ ้มครองก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่  

และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นเพื่อรองรับต่อสถ�นก�รณ์และภัยคุกค�มของช�ติ แต่ด้วยบริบทของ

สถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปม�กเกินกว่�ก�รที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเพียงบ�งม�ตร� ประกอบกับคว�มจำ�เป็นต้อง 

เพิ่มง�นด้�นก�รบูรณ�ก�รข่�วกรองของประเทศให้เกิดขึ้นอย่�งจริงจัง ทั้งยังส�ม�รถเชื่อมโยงเครือข่�ย 

คว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น จึงนำ�ไปสู่ก�รยกร่�งขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยปรับปรุง 

คำ�นิย�มที่มีอยู ่เดิม คือ ก�รข่�วกรอง ก�รต่อต้�นข่�วกรอง ก�รข่�วกรองท�งก�รสื่อส�ร และก�รรักษ� 

คว�มปลอดภัยฝ่�ยพลเรือน ให้ครอบคลุมภ�รกิจด้�นก�รข่�วกรอง สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจ�กนี้ ยังเพิ่มอำ�น�จของสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ และหลักคว�มคุ้มครองเจ้�หน้�ที่ข่�วกรองที่ได้กระทำ� 

ต�มอำ�น�จหน้�ทีโ่ดยสจุรติ สนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของศนูย์ประส�นข่�วกรองแห่งช�ตใินก�รทำ�หน้�ทีบ่รูณ�ก�ร

ข่�วส�ร และก�รเชื่อมโยงกับทุกภ�คส่วน รวมทั้งก�รกำ�หนดโทษของเจ�้หน้�ที่หรือผู้ปฏิบัติง�นที่เปิดเผยข้อมูล

ข่�วส�รโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย เป็นต้น

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และควำมส�ำนึกต่อส่วนรวม
 พระร�ชบัญญัติข่�วกรองแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหม�ยที่มีคว�มสำ�คัญในก�รเสริมเขี้ยวเล็บ 

ให้กบัหน่วยข่�วกรองของช�ต ิแต่อำ�น�จทีไ่ด้ม�นัน้จะต้องอยูภ่�ยใต้คว�มรบัผดิชอบ และรกัษ�คว�มเป็นมอือ�ชพี 

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติได้ตระหนักถึงข้อห่วงใย ต�มที่คณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัต ิ

ข่�วกรองแห่งช�ต ิพ.ศ. ....  ได้ตัง้ข้อสงัเกตเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุสภ�นติบิญัญตัแิห่งช�ต ิในก�รพจิ�รณ�กฎหม�ย

ฉบับนี้ ซึ่งสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติจึงได้นำ�ม�ยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติต�มกฎหม�ยฉบับนี้คือ  

 ๑. รัฐพึงตระหนักว่�ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ หรือก�รตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ 

คว�มมั่นคงแห่งช�ติ จำ�เป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลข่�วกรองเป็นพื้นฐ�น เนื่องจ�กข้อมูลดังกล่�วจะผ่�นกรรมวิธ ี

ในก�รผลิตข่�วกรอง จึงมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�ร�ยง�นข่�วส�รที่ยังไม่ผ่�นกรรมวิธีในก�รผลิตข่�วกรอง

 ๒.  ก�รใช้อำ�น�จเข้�ถึงข้อมูลหรือเอกส�รด้วยวิธีก�รใด ๆ ผู้ใช้อำ�น�จดังกล่�วควรปฏิบัติหน้�ที่ให้ตรง

ต�มเจตน�รมณ์ของร่�งพระร�ชบญัญตัฉิบบันี ้เพือ่ป้องกนัภยัคกุค�มคว�มมัน่คงของช�ตทิกุรปูแบบ และเพือ่รกัษ�

คว�มมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐเท่�นั้น



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

143

 ๓.  ก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลหรือเอกส�รด้วยวิธีก�รใด ๆ จะต้องดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์ 

วิธีก�ร และเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในระเบียบที่ผู้อำ�นวยก�รกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบของน�ยกรัฐมนตรี โดยเนื้อห�

ของระเบียบดังกล่�ว ควรคำ�นึงถึงผลกระทบต่อก�รปฏิบัติง�นด้�นข่�วกรองซึ่งมีลักษณะเป็นคว�มลับ รวมทั้ง 

คว�มสมดุลระหว่�งประโยชน์ด้�นคว�มมั่นคงของประเทศกับสิทธิหรือเสรีภ�พของบุคคลเป็นสำ�คัญ และต้อง

ระมัดระวังมิให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ส่งผลกระทบสิทธิหรือเสรีภ�พของบุคคลจนเกินสมควรแก่เหตุ โดยสมควรให้ 

กำ�หนดเป็นจรรย�บรรณหรือม�ตรฐ�นวิช�ชีพของผู้ปฏิบัติง�นข่�วกรอง

 ๔.  ควรให้คว�มสำ�คญักบัก�รมส่ีวนร่วมจ�กผูแ้ทนหน่วยง�นของรฐัทีม่�ร่วมปฏบิตังิ�นในศนูย์ประส�น

ข่�วกรองแห่งช�ติ (ศป.ข.) และศูนย์ประส�นข่�วกรองแห่งช�ติภ�ค (ศป.ข.ภ�ค) โดยสร้�งคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ

ร่วมกันและเกิดก�รบูรณ�ก�รข่�วกรองที่แท้จริง

 ๕.  สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติและศูนย์ประส�นข่�วกรองแห่งช�ติ ควรที่จะต้องสร้�งและส่งเสริม 

ในก�รให้คว�มสำ�คัญ และมีจิตสำ�นึกร่วมกันกับทุกภ�คส่วนโดยเฉพ�ะภ�คประช�ชน ในก�รร่วมมือกัน 

เพื่อก�รรักษ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ช่วยแจ้งข่�วส�รเหตุก�รณ์คว�มเคลื่อนไหวในเรื่องที่ผิดสังเกตที่พบเห็น 

ในชุมชนให้กับท�งร�ชก�ร เพื่อก�รตรวจสอบ ก�รติดต�มและป้องกันเหตุร้�ยที่จะเกิดขึ้นในบ้�นเมือง ซึ่งจะเป็น 

ก�รยกระดับคุณภ�พง�นข่�วกรองโดยอ�ศัยหูและต�ที่กว้�งขว�งขึ้น ทั้งนี้ ควรให้มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รในก�ร

ช่วยเหลอืและเยยีวย�สำ�หรบัประช�ชนผูป้ฏบิตัหิน้�ทีส่นบัสนนุภ�รกจิช่วยเหลอืร�ชก�รของสำ�นกัข่�วกรองแห่งช�ติ 

และศูนย์ประส�นข่�วกรองแห่งช�ติ ให้เหม�ะสมและครอบคลุมกรณีเสียชีวิต บ�ดเจ็บและทุพพลภ�พด้วย  

เนื่องจ�กที่ผ่�นม� ผู้สนับสนุนภ�รกิจดังกล่�วไม่ส�ม�รถแสดงตัวตนหรือไม่มีคำ�สั่งรองรับในก�รปฏิบัติง�น  

เป็นเหตุให้หน่วยง�นรัฐไม่ส�ม�รถให้ก�รช่วยเหลือเยียวย�ได้เนื่องจ�กไม่มีบทบัญญัติของกฎหม�ยรองรับ ทั้งนี้ 

ควรพิจ�รณ�แนวท�งก�รช่วยเหลือโดยอ�จกำ�หนดเป็นระเบียบภ�ยในของสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

 บุคล�กรของสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล้วนมุ่งมั่นทำ�ง�นด้วยคว�มสำ�นึกในก�รเป็น

ผู้รับใช้แผ่นดิน และพร้อมที่จะก้�วเดินไปข้�งหน้�ในก�รต่อสู้และรับมือกับภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคงของช�ติ   

ที่นับวันจะมีพัฒน�ก�ร ซับซ้อน เชื่อมโยงและกระทบต่อแทบจะทุกภ�คส่วนของสังคม โดยเฉพ�ะคว�มมั่นคง

ปลอดภัยของผู้คนในช�ติ ซึ่งต่�งจ�กก�รรับมือกับภัยคุกค�มในอดีตซึ่งเน้นในเรื่องก�รปกป้องรักษ�อธิปไตย 

ของช�ติเป็นสำ�คัญ  ซึ่งภ�ยใต้บริบทด้�นคว�มมั่นคง ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ และพระร�ชบัญญัติ 

ข่�วกรองแห่งช�ติ พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติจะมุ ่งพัฒน�หน่วยง�นให้เป็นองค์กรที่มี 

ขดีคว�มส�ม�รถสงู เป็นศนูย์กล�งของก�รประส�นง�นและเชือ่มต่อก�รดำ�เนนิง�นเพือ่รกัษ�คว�มมัน่คงของช�ติ

ในทกุมติ ิพฒัน�บคุลกรให้มสีมรรถนะม�กยิง่ขึน้ เพือ่คว�มไว้ว�งใจและเชือ่มัน่จ�กประช�ชน  เพร�ะในท้�ยทีส่ดุแล้ว 

ไม่เฉพ�ะหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงเท่�นั้นที่จะทำ�หน้�ที่รักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยของช�ติ แต่ยังหม�ยรวมถึง

ประช�ชนทกุคน และทกุภ�คส่วนทีจ่ะเข้�ม�ร่วมกนัทำ�หน้�ทีด่งักล่�วในฐ�นะพลเมอืงของช�ตใินก�รฝ่�ฟันอปุสรรค

ต่�ง ๆ ให้ประเทศไทยมีคว�มมั่นคงปลอดภัย นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และส�ม�รถผนึกกำ�ลังกันเพื่อแข่งขันกับ

ประเทศต่�ง ๆ ได้อย่�งเต็มภ�คภูมิ
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กำรบูรณำกำรงำนข่ำวกรองของประเทศ
 ก�รบูรณ�ง�นข่�วกรองของไทยมีม�น�นแล้ว ต�มพระร�ชบัญญัติข่�วกรองแห่งช�ติ ฉบับแรก  

(พ.ศ.๒๕๒๘) ที่ให้สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ เป็นศูนย์กล�งประส�นกิจก�รก�รข่�วกรอง ก�รต่อต้�นข่�วกรองและ

ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยฝ�่ยพลเรือนกับหน่วยข�่วกรองอื่นภ�ยในประเทศ ก�รประส�นง�นดังกล่�วดำ�เนินก�ร

ไปต�มหลักก�รส�กลของก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รข่�วกรองทั่วโลกในรูปแบบของประช�คมข่�วกรอง หรือชุมชน

ข่�วกรอง (Intelligence Community) ที่หม�ยถึง ก�รรวมตัวกันขององค์ก�รข่�วกรอง หรือหน่วยง�นข่�วกรอง

หล�ย ๆ  องค์ก�รเพือ่จดัระบบก�รบรหิ�รง�นข่�วกรองต�มลำ�ดบัคว�มสำ�คญัและเป้�หม�ยของก�รปฏบิตังิ�นของ

แต่ละองค์ก�ร เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบ�ลในก�รดำ�เนินง�นข่�วกรองสนองต่อผลประโยชน์แห่งช�ติ

 สำ�หรับประช�คมข่�วกรองของไทย เป็นก�รรวมตัวกันขององค์ก�รข่�วกรองต่�ง ๆ ของประเทศ  

ทั้งฝ่�ยพลเรือน ตำ�รวจ และทห�ร ที่มีคว�มร่วมมือกันดำ�เนินก�รด้�นก�รข่�วกรอง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน ์

แห่งช�ตแิละสนบัสนนุวตัถปุระสงค์ของช�ต ิซึง่ในปัจจบุนั ก�รบรูณ�ก�รข่�วกรองของไทยดำ�เนนิก�รใน  ๒ ระดบั 

คือ ระดับนโยบ�ย และระดับปฏิบัติ โดยระดับนโยบ�ยมี คณะที่ปรึกษาการข่าว ทำ�หน้�ที่ด้�นก�รประเมิน 

ภัยคุกค�ม กำ�หนดนโยบ�ยก�รข่�วกรองของช�ติ และร�ยง�นข่�วกรองเชิงยุทธศ�สตร์ต่อน�ยกรัฐมนตรี  

ส่วนในระดับปฏิบัติ มี ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ ทำ�หน้�ที่ติดต�มสถ�นก�รณ์  

และแจ้งเตือนภัยที่มีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของประเทศ โดยรวบรวมกลั่นกรองข้อมูลและข่�วกรอง 

จ�กหน่วยต่�ง ๆ และผลิตเป็นร�ยง�นให้ฝ่�ยบริห�ร รวมทั้งหน่วยง�นเกี่ยวข้องทร�บเป็นประจำ�ทุกวัน  

โดยก�รปฏิบัติง�นมีลักษณะเป็นศูนย์ข่�วร่วมมีผู้ปฏิบัติง�นประจำ�ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคงและพระร�ชบัญญัติข่�วกรองแห่งช�ติ 

ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒) ศูนย์ประส�นข่�วกรองแห่งช�ติได้ขย�ยบทบ�ทครอบคลุมก�รประส�นง�น 

ด้�นก�รข่�ว และประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน รวมทั้งประช�ชนทั้งในส่วนกล�งและ 

ส่วนภมูภิ�ค เพือ่ระดมทรพัย�กรในก�รพฒัน�เครอืข่�ยข่�ว ให้ส�ม�รถปฏบิตังิ�นอย่�งมปีระสทิธภิ�พ และส�ม�รถ

ตอบสนองคว�มต้องก�รข่�วกรองของรัฐบ�ลได้อย่�งรวดเร็ว ไปพร้อมกับก�รทำ�หน้�ที่ติดต�ม ประเมิน  

และวเิคร�ะห์สถ�นก�รณ์ปัจจบุนัทัง้ภ�ยในและต่�งประเทศ ร�ยง�นข่�ว และแจ้งเตอืนภยัล่วงหน้�ทีเ่กีย่วข้องกบั

คว�มมั่นคงต่อน�ยกรัฐมนตรี หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเฝ้�ระวังภัยคุกค�มคว�มมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภ�วะ

ปกติและช่วงที่มีสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ เพื่อสนับสนุนก�รป้องกันหรือแก้ไขสถ�นก�รณ์ในกรณีที่มีเหตุก�รณ์ฉุกเฉิน

รุนแรงเกิดขึ้น  ที่ผ่�นม�ศูนย์ประส�นข่�วกรองแห่งช�ติได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กรัฐบ�ลให้ทำ�หน้�ที่ใช้ม�ตรก�ร

ท�งก�รข่�วกรองเพื่อสนับสนุนก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในห้วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมระหว่�ง

ประเทศ ง�นพระร�ชพิธีสำ�คัญ และก�รเฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์ในห้วงเทศก�ลต่�ง ๆ ของประเทศ

 แนวคว�มคดิในก�รพฒัน�รปูแบบก�รบรูณ�ก�รข่�วกรองทีเ่ป็นก�รประส�นคว�มร่วมมอืระหว่�งภ�ครฐั 

ภ�คเอกชน รวมทัง้ประช�ชนทัง้ในส่วนกล�งและส่วนภมูภิ�ค นัน้ ม�จ�กแนวคว�มคดิในเรือ่งก�รรบัมอืภยัคกุค�ม

รูปแบบใหม่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยมุ่งคำ�นึงถึงประช�ชน ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ ก�รบูรณ�ก�ร 

ด้�นก�รข่�ว จึงเน้นก�รข่�วภ�คประช�ชนหรือก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยภ�คประช�ชน  โดยก�รบริห�ร

จัดก�รท�งก�รข่�วและคว�มมั่นคง ต้องก�รดึงประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น เพร�ะก�รป้องกันจ�กรัฐฝ่�ยเดียว 

ไม่อ�จระงับยับยั้ง หรือตอบโต้ภัยคุกค�มที่เป็นก�รก่อก�รร้�ย อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ ซึ่งเป็นภัยคุกค�มที ่
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แทรกซมึอยู่ในแทบจะทกุสงัคมโลกยคุปจัจุบนั ตลอดจนปญัห�คว�มขัดแยง้ต่�ง ๆ  ทีเ่กิดขึน้กระจ�ยทั่วไปได้อย่�ง

ทนัท่วงท ีหน่วยข่�วกรองในฐ�นะเจ้�ภ�พหลกัในด้�นง�นก�รข่�ว จงึต้องกำ�หนดยทุธศ�สตร์ก�รสร้�งพลงัประช�ชน

เข้�ม�มส่ีวนร่วมเป็นเครอืข่�ยเตอืนภยั และเครอืข่�ยป้องกนัอนัตร�ยซึง่จะนำ�ไปสูก่�รมเีครอืข่�ยข่�วภ�คประช�ชน

ในพืน้ทีท่ีม่คีว�มเสีย่งสงู หรอืพืน้ทีท่ีต้่องมกี�รเฝ้�ระวงัเป็นพเิศษทัง้ในส่วนกล�งและต่�งจงัหวดั ก�รเผชญิหน้�กบั

ภัยคุกค�มทั้งรูปแบบที่คุ้นเคยและภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ ๆ จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ประเทศช�ติปลอดภัย และ

ประช�ชนมีคว�มผ�สุก

 ตลอดห้วงปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแห่งคว�มปลื้มปีติและเป็นมห�มงคลยิ่งของปวงชนช�วไทย เนื่องในวโรก�ส

พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก อีกทั้งเป็นปีที่ประเทศไทยทำ�หน้�ที่เป็นเจ้�ภ�พก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งที่ ๓๕ 

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ และศูนย์ประส�นข่�วกรองแห่งช�ติ ได้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รใช้ม�ตรก�รท�ง 

ก�รข่�วกรอง ร่วมกับหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ยและหน่วยง�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนก�รรักษ� 

คว�มปลอดภยัของประเทศและเฝ้�ระวงัภยัคกุค�มเพือ่ให้เกดิบรรย�ก�ศคว�มสงบเรยีบร้อย ให้ภ�รกจิสำ�คญัของ

ประเทศสำ�เร็จผ่�นพ้นไปได้ด้วยดี 

ควำมท้ำทำยใหม่ : กำรรักษำควำมปลอดภัยเมือง  	
	 ประเทศไทย และหล�ยประเทศในปัจจุบันต่�งประสบปัญห�ที่ไม่แตกต่�งกัน คือ มีเหตุร้�ยที่รุนแรง 

เกดิขึน้ในชมุชนเมอืงของประเทศ ทัง้เมอืงหลวง และเมอืงขน�ดใหญ่ทีเ่ป็นศนูย์กล�งของภมูภิ�ค เหตรุ้�ยทีเ่กดิขึน้ 

เหล่�นั้นขย�ยตัวออกไปม�กยิ่งขึ้นทั้งมิติเรื่องคว�มรุนแรง และรูปแบบก�รก่อเหตุที่หล�กหล�ย แบ่งอย่�งง่�ย 

ออกเป็นเหตุร้�ยจ�กก�รประกอบอ�ชญ�กรรม และเหตุจ�กก�รก่อก�รร้�ย 

 ปัจจุบันขอบเขตของคว�มเป็นเมืองของประเทศต�่งมีสูงยิ่งขึ้น ก�ยขย�ยตัวของคว�มเป็นเมือง รวมทั้ง

ก�รขย�ยอัตร�ก�รเติบโตของประช�กรในเขตเมืองมีม�กขึ้น ทั้งจ�กก�รเคลื่อนย้�ยจ�กดินแดนต่�ง ๆ ที่ประสบ

ปัญห�คว�มเดือดร้อนเข�้ม�ในเมืองที่มีคว�มเจริญ ขณะที่คนจ�กเขตชนบทต�่งเข้�ม�อยู่อ�ศัยในเมืองม�กยิ่งขึ้น

จ�กแรงดึงดูดของคว�มเป็นเมือง สะท้อนให้เห็นทั้งโอก�สและคว�มท้�ท�ยใหม่ ๆ ผลก�รศึกษ�ของนักวิช�ก�ร

ปร�กฏตรงกันว่� เมืองได้กล�ยเป็นพื้นที่ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดอ�ชญ�กรรมม�กกว่�ในพื้นที่ชนบท ถึงแม้ว่� 

ในเมืองจะมีว�งระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยที่ดีอย่�งไร ก็ไม่อ�จสอดส่องดูแลคว�มปลอดภัยท�งด้�นชีวิต 
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และทรัพย์สินของประช�ชนได้อย่�งทั่วถึงทั้งหมด ยิ่งในปัจจุบันโลกกำ�ลังเผชิญกับปัญห�ก�รก่อก�รร้�ยซึ่งเป็น

ประเด็นที่ย�กต่อก�รรับมือ ซึ่งที่ผ่�นม�เหตุก�รณ์ก่อก�รร้�ยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ส�ธ�รณะของเมืองที่มีประช�ชน

อยู่เป็นจำ�นวนม�ก เช่น ห้�งสรรพสินค้� โรงแรม สถ�นีขนส่งมวลชน โรงเรียน เป็นต้น โดยก�รก่อก�รร้�ย 

มีเป้�หม�ยที่จะทำ�ให้เกิดคว�มสูญเสียชีวิตเป็นจำ�นวนม�ก และทำ�ให้สังคมตกอยู่ในคว�มกลัว ไม่กล้�ที่จะใช้ชีวิต

ต�มปกติ เพื่อผลท�งสังคมจิตวิทย� ก�รเมือง หรือเศรษฐกิจ ก�รก่อก�รร้�ยนั้น ป้องกันได้ย�กเพร�ะ 

ตัวผู้ก่อก�รร้�ยนั้นแฝงตัวอยู่กับประช�ชนทั่วไป จึงเป็นคว�มท้�ท�ยของหน่วยข่�วกรองทั่วโลก ที่ไม่ว่�จะมี

ประสทิธภิ�พเพยีงใด กอ็�จไม่ส�ม�รถเอ�ชนะอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จ�กก�รก่อก�รร้�ยทีผู่ก่้อก�รร้�ยนัน้อ�ศยัแฝงตวั

อยู่กับประช�ชนทั่วไปได้เสมอไป 

 หน่วยข่�วกรองในประเทศที่ประสบปัญห�ก�รก่อก�รร้�ยได้พย�ย�มปรับตัวโดยเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รทำ�ง�นของหน่วยข่�ว โดยตระหนกัถงึบรบิทคว�มเปลีย่นแปลงไปของรปูแบบชมุชนุเมอืง จงึมุง่เน้นคว�มสำ�คญั

ของก�รเฝ้�ระวงัป้องกนัในระดบัชมุชน ผ่�นก�รสร้�งเครอืข่�ยข่�วภ�คประช�ชน ส่งเสรมิก�รสร้�งคว�มตระหนกั

ถึงภัยคว�มมั่นคงให้กับประช�ชน ซึ่งก�รสร้�งเครือข่�ยข่�วภ�คประช�ชน จะต้องดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง   

ทั้งในด้�นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ถึงข้อมูลด้�นคว�มมั่นคง ก�รมีศูนย์กล�งในก�รรับแจ้งข้อมูล 

ด้�นคว�มมั่นคง ลดขั้นตอนและปัญห�คว�มยุ่งย�กในก�รค้นห�ข้อมูลของประช�ชน มีช่องท�งรับเรื่องร�ว 

จ�กประช�ชนหรือเครือข่�ยประช�ชน นอกจ�กนี้ ควรที่จะต้องมีบุคล�กรเพียงพอ ตลอดจนก�รนำ�ข่�วส�รที่ได้

รับแจ้งจ�กประช�ชนไปใช้ประโยชน์อย�่งรวดเร็ว เพื่อให้ประช�ชนเห็นว่�ข่�วส�รที่แจ้งไปนั้นเกิดประโยชน์จริง 

และภ�ครฐัไม่ได้เพกิเฉย ตลอดจนก�รสร้�งจติส�นกึของประช�ชนให้ร่วมมอืด้�นก�รข่�ว และประก�รสดุท้�ย คอื 

ก�รมีแนวท�งให้ก�รคุ้มครองประช�ชนที่ให้คว�มร่วมมือกับรัฐ 

 ความท้าทายทีส่�าคญัในระยะต่อไป การบรูณาการข่าวกรองในยคุ Disruptive Technology ทีเ่ทคโนโลยี

และสารสนเทศพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเข้ามามีบทบาทต่อทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะการเกิดชุมชน

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การเตรียมความพร้อมในงานข่าวกรองของประเทศเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคาม 

ความมั่นคงในยุคดิจิทัลจึงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น ภารกิจ 

ด้านการข่าวกรองจึงไม่อาจหยุดนิ่งและจะต้องปรับตัวไปตามบริบทของปัญหาและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละยุคสมัย เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความผาสุกอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน ❖
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พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำ�นักงบประม�ณ
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 พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ ๑๓๕   

ตอนที่  ๙๒  ก  วันที่  ๑๑  พฤศจิก�ยน  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิก�ยน  ๒๕๖๑  และเป็นก�ร

ยกเลิกพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ สำ�หรับเหตุผลในก�ร 

ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต�มหม�ยเหตุท้�ยพระร�ชบัญญัติอธิบ�ยไว้ว่� 

โดยที่กฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณได้ใช้บังคับม�เป็นเวล�น�น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 

ก�รจัดทำ�งบประม�ณ ก�รบริห�รงบประม�ณร�ยจ่�ย ก�รควบคุมงบประม�ณ รวมถึงก�รประเมินผล 

และก�รร�ยง�นก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ เพื่อให้กระบวนก�รจัดสรรงบประม�ณของประเทศมีลักษณะ 

ที่มุ ่งเป้�หม�ยและผลสัมฤทธิ์ของงบประม�ณเป็นสำ�คัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและคว�มคุ ้มค่� 

ในก�รใช ้จ ่�ยงบประม�ณยิ่งขึ้น จ�กเหตุผลในก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติดังกล่�ว ส�ระสำ�คัญ 

ของพระร�ชบัญญัติจึงเป็นก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รงบประม�ณ ตั้งแต่ก�รจัดทำ�งบประม�ณ 

ก�รบริห�รงบประม�ณและก�รควบคุม จนถึงก�รประเมินผลและก�รร�ยง�นผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ 

ซึ่งครอบคลุมกระบวนก�รงบประม�ณเกือบทั้งหมด ยกเว้นแต่เพียงขั้นตอนก�รอนุมัติงบประม�ณซึ่งเป็น 

อำ�น�จของรัฐสภ�เท่�นั้น

 ก ่อนที่จะม�เป ็นพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวคิดที่จะให ้มีก�รตร� 

พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณขึ้นใหม่ได้มีม�อยู ่ก่อนแล้ว ทั้งที่เป็นแนวคิดภ�ยในสำ�นักงบประม�ณ 

และที่ เป ็นข ้อเรียกร ้องจ�กองค์กรภ�ยนอก ซึ่งสำ�นักงบประม�ณได้มีก�รเสนอร ่�งพระร�ชบัญญัติ 

วิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ.  ....  เพื่อใช้แทนพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ต่อรัฐบ�ลม�แล้วถึงสองครั้ง  ในช่วงประม�ณปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แต่ก�รดำ�เนินก�รก็มิได้สำ�เร็จ

ลุล่วงถึงขั้นเสนอร่�งพระร�ชบัญญัติเข้�สู ่ก�รพิจ�รณ�ของรัฐสภ� สำ�หรับจุดเริ่มต้นของพระร�ชบัญญัติ 

วิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะยึดถือเป็นรูปธรรมได้ก็ควรเริ่มต้นจ�กข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรี 

ในก�รประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกร�คม ๒๕๕๙ ให้สำ�นักงบประม�ณพิจ�รณ�ปรับปรุงกฎหม�ย  

วิธีก�รงบประม�ณ ให้มีลักษณะเป็นก�รบูรณ�ก�รงบประม�ณเพื่อให้ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณไม่ซำ้�ซ้อน 

มีคว�มคุ้มค่� และเกิดประโยชน์สูงสุด๑ ซึ่งสำ�นักงบประม�ณได้เสนอแนวท�งก�รปรับปรุงแก้ไขในประเด็น 

สำ�คัญ ได้แก่ ก�รให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประม�ณ หลักคว�มรับผิด

ท�งก�รคลัง ก�รจัดทำ�งบประม�ณในลักษณะบูรณ�ก�ร ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนในพื้นที ่

สำ�หรับก�รจัดทำ�แผนในระดับพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�รโอนงบประม�ณ

ระหว่�งหน่วยง�นภ�ยใต้แผนง�นบูรณ�ก�รเดียวกันและแผนง�นบุคล�กรภ�ครัฐเดียวกัน ก�รเพิ่มคว�มคล่องตัว

ในก�รบริห�รงบประม�ณ  ก�รปรับปรุงระบบก�รติดต�มประเมินผล๒ (ต�มข้อเสนอของสำ�นักงบประม�ณ 

ที่ให้จังหวัด  กลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประม�ณนั้น  หม�ยถึงบัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนร�ชก�ร

๑ หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕ / ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มกร�คม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรี 
๒ หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด  ที่  นร  ๐๕๐๓/ว ๔๓  ลงวันที่  ๑๐  กุมภ�พันธ์  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวท�งก�รปฏิรูป 

 ก�รจัดทำ�งบประม�ณ
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ไว้ในกฎหม�ยวิธีก�รงบประม�ณโดยตรง ซึ่งในขณะนั้น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนร�ชก�รต�มกฎหม�ย 

ว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ โดยบทบัญญัติของพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔   

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม�ตร� ๕๒) จ�กนั้นสำ�นักงบประม�ณจึงได้ยกร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ 

พ.ศ. ....๓  ส่งไปยงัสำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่  ๑๙  กมุภ�พนัธ์  ๒๕๕๙  เพือ่เสนอต่อคณะรฐัมนตร๔ี 

ซึ่งเป็นช่วงเวล�เดียวกันกับที่กระทรวงก�รคลังได้เสนอร่�งพระร�ชบัญญัติก�รเงินก�รคลังของรัฐ พ.ศ. ....  

อย่�งไรก็ดี ในคร�วประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง 

และผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณได้ขอถอนร่�งพระร�ชบัญญัติก�รเงินก�รคลังของรัฐ พ.ศ. .... และ 

ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. .... เพื่อนำ�กลับไปพิจ�รณ�ทบทวนร่วมกันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

อีกครั้งหนึ่ง๕ และสำ�นักงบประม�ณได้เสนอร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. .... ที่ได้พิจ�รณ� 

ทบทวนแล้วอีกครั้งหนึ่งต่อน�ยกรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี๖  โดยคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มีน�คม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักก�รร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. .... 

ต�มที่สำ�นักงบประม�ณเสนอ และส่งให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ตรวจพิจ�รณ�๗  ซึ่งคณะรัฐมนตร ี

ได้มีมติอนุมัติหลักก�รร่�งพระร�ชบัญญัติก�รเงินก�รคลังของรัฐ พ.ศ. .... ต�มที่กระทรวงก�รคลังเสนอ 

ในคร�วเดียวกันนี้ด้วย ต่อจ�กนั้นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้ตั้งคณะกรรมก�รกฤษฎีก�คณะพิเศษ 

ขึ้นพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติทั้งสองฉบับ โดยในก�รตรวจพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้พิจ�รณ� 

ร่�งพระร�ชบัญญัติทั้งสองฉบับควบคู่กันไป เนื่องจ�กเป็นกฎหม�ยที่มีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ประกอบกับ 

ในระหว่�งพิจ�รณ�รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ได้ประก�ศใช้คณะกรรมก�ร 

กฤษฎีก�จึงได้มีก�รปรับปรุงแก้ไขร่�งให้สอดคล้องกับหลักก�รของรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กฤษฎีก�ได้ส่งร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้ตรวจพิจ�รณ�แล้ว 

ให้สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีเพื่อดำ�เนินก�รต่อไป เมื่อวันที่ ๔ พฤษภ�คม ๒๕๖๑๘ และเนื่องจ�ก 

เป็นช่วงเวล�ที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ได้ประก�ศใช้แล้ว ซึ่งต�มม�ตร� ๗๗ 

ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ก�รตร�กฎหม�ยจะต้องจัดให้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคร�ะห ์

ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย  สำ�นักงบประม�ณจึงได้นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ  พ.ศ.  ....

๓ สำ�นักงบประม�ณได้เตรียมก�รยกร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. .... ไว้ก่อนแล้ว 
๔ หนังสือสำ�นักงบประม�ณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

 งบประม�ณ พ.ศ. .... 
๕ หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๘๓๓๖ ลงวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

 งบประม�ณ พ.ศ. .... 
๖ หนังสือสำ�นักงบประม�ณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๑๔๓๔๑ ลงวันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

 งบประม�ณ พ.ศ. .... 
๗ หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๙๖๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีน�คม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

 งบประม�ณ พ.ศ. .... และร่�งพระร�ชบัญญัติก�รเงินก�รคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
๘ หนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� ที่ นร ๐๙๐๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภ�คม ๒๕๖๐ เรื่อง ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

 งบประม�ณ พ.ศ. ....
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ที่คณะกรรมก�รกฤษฏีก�ตรวจพิจ�รณ�แล้ว ม�รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและจัดทำ�ร�ยง�นวิเคร�ะห์

ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ 

พ.ศ. .... เสนอต่อประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๐๙ และสภ�นิติบัญญัต ิ

แห่งช�ติได้มีมติรับหลักก�รในก�รประชุมครั้งที่  ๖๗/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๔ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๐ 

นับเวล�ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักก�รจนถึงวันที่พระร�ชบัญญัติประก�ศใช้ เป ็นเวล�ร ่วม 

ส�มสิบหกเดือน

 ส�ระสำ�คัญโดยสังเขปของพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ต่�งไปจ�กพระร�ชบัญญัติ

วิธีก�รงบประม�ณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มีดังนี้ 

 ๑. บทบัญญัติที่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยว่�ด้วยวินัยก�รเงินก�รคลังของรัฐ โดยบัญญัติ 

ให้ก�รจัดทำ�งบประม�ณ ก�รบริห�รงบประม�ณร�ยจ่�ย ก�รควบคุมงบประม�ณและก�รประเมินผล 

และก�รร�ยง�น ต้องปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหม�ยว่�ด้วยวินัยก�รเงินก�รคลัง 

ของรัฐ๑๐  และก�รเสนองบประม�ณประจำ�ปีต่อรัฐสภ�จะต้องมีคำ�ชี้แจงเกี่ยวกับงบประม�ณร�ยจ่�ยที่ขอตั้ง   

ซึ่งรวมถึงก�รแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ และคว�มสอดคล้อง 

กับยุทธศ�สตร์ช�ติ๑๑ ซึ่งเป็นก�รกำ�หนดแนวท�งก�รจัดทำ�งบประม�ณและก�รเสนองบประม�ณให้สอดคล้อง

กับหลักก�รของรัฐธรรมนูญม�ตร� ๑๔๒ รวมถึงหลักก�รของพระร�ชบัญญัติวินัยก�รเงินก�รคลังของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 ๒. กำ�หนดให้หน่วยรับงบประม�ณ หม�ยคว�มว่� หน่วยง�นของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรร 

งบประม�ณร�ยจ่�ย และให้หม�ยคว�มรวมถึงสภ�ก�ช�ดไทยด้วย ซึ่งหน่วยง�นของรัฐหม�ยคว�มว่� 

(๑) ส่วนร�ชก�ร (๒) รัฐวิส�หกิจ (๓) หน่วยง�นของรัฐสภ� ศ�ลยุติธรรม ศ�ลปกครอง ศ�ลรัฐธรรมนูญ  

องค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยก�ร  (๔)  องค์ก�รมห�ชน  (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐ�นะเป็นนิติบุคคล  

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗) หน่วยง�นอื่นของรัฐต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ในเรื่องนี้มีคว�มแตกต่�ง 

จ�กพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  คือพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ  

พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบัญญัติไว้เพียงว่�ส่วนร�ชก�ร และรัฐวิส�หกิจ แต่คว�มหม�ยของ 

ส่วนร�ชก�รส�ม�รถตีคว�มรวมไปถึงหน่วยง�นของรัฐสภ� ศ�ลยุติธรรม ศ�ลปกครอง ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

องค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยก�ร องค์ก�รมห�ชน และหน่วยง�นอื่นของรัฐต�มที่กฎหม�ย 

กำ�หนด 

 วัตถุประสงค์ในก�รกำ�หนดคว�มหม�ยของหน่วยรับงบประม�ณให้แตกต่�งจ�กพระร�ชบัญญัต ิ

วิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนหนึ่งคือก�รจำ�แนกแยกแยะหน่วยง�นของรัฐ 

ให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งมีหน่วยง�นของรัฐประเภทต่�ง ๆ ม�กขึ้น แต่ส่วนที่จะมีผลกระทบอย่�งม�กคือ 

๙ หนังสือสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๕๐๓/๓๗๗๔๘  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิก�ยน  ๒๕๖๐  เรื่อง  ร่�งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ   

 พ.ศ.  .... 
๑๐ ม�ตร� ๖ 
๑๑  ม�ตร� ๑๐
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ก�รกำ�หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประม�ณ ทำ�ให้ต่อจ�กนี้ไป องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นส�ม�รถขอรับจัดสรรงบประม�ณแผ่นดินได้เองต�มพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งแต่เดิมจะได้รับ 

งบประม�ณในลักษณะเป็นที่ได้รับเงินอุดหนุนจ�กกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่นหรือส่วนร�ชก�รอื่น ๆ 

กับอีกประก�รหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญ คือ ก�รกำ�หนดคว�มหม�ยของรัฐวิส�หกิจ ซึ่งจะหม�ยถึงหน่วยง�น 

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นรัฐวิส�หกิจโดยตรง รวมไปถึงบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนที่ส่วนร�ชก�รหรือรัฐวิส�หกิจ

เข้�ไปเป็นเจ้�ของ (มีทุนรวมอยู ่ด ้วยเกินร้อยละห้�สิบ) ลงไปสองลำ�ดับชั้น ต่�งจ�กพระร�ชบัญญัต ิ

วิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำ�หนดให้รวมไปถึงบริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ที่ส่วนร�ชก�รหรือรัฐวิส�หกิจเข้�ไปเป็นเจ้�ของ  (มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้�สิบ) ลงไปถึงสี่ลำ�ดับชั้น 

ข้อแตกต่�งดังกล่�วนี้ ในก�รบังคับใช้กฎหม�ยจะไม่กระทบต่อรัฐวิส�หกิจที่ใช้เงินงบประม�ณ  เนื่องจ�ก 

เป็นก�รกำ�หนดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยรัฐวิส�หกิจในส่วนที่ถูกตัดออกไปจ�กคว�มเป็นหน่วยรับ 

งบประม�ณ เป็นรัฐวิส�หกิจที่ไม่ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณอยู่แล้ว แต่ส่วนที่มีผลกระทบก็เนื่องม�จ�ก 

มีกฎหม�ยหล�ยฉบับที่กำ�หนดนิย�มคว�มหม�ยของรัฐวิส�หกิจ หรืออ้�งอิงคว�มเป็นรัฐวิส�หกิจว่�หม�ยถึง

รัฐวิส�หกิจต�มกฎหม�ยวิธีก�รงบประม�ณ  ซึ่งหน่วยง�นต่�ง ๆ ที่มีกฎหม�ยในลักษณะดังกล่�วอยู ่ใน 

คว�มรับผิดชอบจะต้องไปพิจ�รณ�ทบทวนคว�มหม�ยของรัฐวิส�หกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ในก�รบัญญัติกฎหม�ยแต่ละฉบับ 

 ๓. กำ�หนดให้ก�รจัดทำ�งบประม�ณต้องพิจ�รณ�ให้ครอบคลุมถึงเงินนอกงบประม�ณที่หน่วยรับ 

งบประม�ณจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับยกเว้นให้ส�ม�รถเก็บไว้ใช้จ่�ยได้โดยไม่ต้องนำ�ส่งคลัง  

โดยกำ�หนดให้ก�รจัดทำ�คำ�ของบประม�ณที่จะยื่นต่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ หน่วยรับงบประม�ณ 

จะต้องจัดส่งร�ยง�นเกี่ยวกับเงินนอกงบประม�ณต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

กำ�หนดด้วย๑๒ ห�กหน่วยรับงบประม�ณยื่นคำ�ขอตั้งงบประม�ณโดยไม่มีร�ยง�นเกี่ยวกับเงินนอกงบประม�ณ  

พระร�ชบัญญัติฉบับนี้กำ�หนดให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณตั้งงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีให้ได้ 

ต�มที่เห็นสมควร ซึ่งมีนัยว่�ให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณใช้เหตุของก�รไม่จัดส่งร�ยง�นเกี่ยวกับ 

เงินนอกงบประม�ณเป็นเกณฑ์ที่จะตั้งงบประม�ณให้ด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้หน่วยรับงบประม�ณให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รจัดส่งร�ยง�นเงินนอกงบประม�ณดังกล่�ว๑๓ นอกจ�กนี้ ยังกำ�หนดให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ 

มีอำ�น�จเรียกให้หน่วยรับงบประม�ณเสนอประม�ณก�รร�ยรับและร�ยจ่�ยและสถ�นะเงินนอกงบประม�ณ 

ต�มแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยร�ยละเอียดที่ผู้อำ�นวยก�รกำ�หนด๑๔ และในก�รเสนองบประม�ณประจำ�ปี

ต ่อรัฐสภ� รัฐบ�ลก็จะต้องเสนอร�ยง�นเกี่ยวกับสถ�นะเงินนอกงบประม�ณและแผนก�รใช้จ ่�ยเงิน 

นอกงบประม�ณโดยรวมของหน่วยรับงบประม�ณเพื่อเป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ของรัฐสภ�ด้วย๑๕ 

หลักก�รจัดทำ�งบประม�ณในเรื่องนี้เป็นหลักก�รที่บัญญัติขึ้นใหม่ ซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัต ิ

๑๒ ม�ตร� ๒๕ 
๑๓ ม�ตร� ๓๐ 
๑๔ ม�ตร� ๑๙ 
๑๕ ม�ตร� ๑๐
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วินัยก�รเงินก�รคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำ�หนดหลักก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยให้แก่หน่วยง�นของรัฐ 

ต้องคำ�นึงถึงฐ�นะเงินนอกงบประม�ณของหน่วยง�นของรัฐที่ส�ม�รถใช้จ่�ยได้ รวมตลอดถึงร�ยได้หรือเงินอื่นใด

ที่หน่วยง�นของรัฐนั้นมีอยู่หรือส�ม�รถนำ�ม�ใช้จ่�ยได้

 ๔.  ก�รจำ�แนกงบประม�ณร�ยจ่�ยที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ป ี

หรือพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยเพิ่มเติม  ออกเป็น  ๘  ประเภท  คือ  (๑)  งบประม�ณร�ยจ่�ยงบกล�ง 

(๒)  งบประม�ณร�ยจ่�ยของหน่วยรับงบประม�ณ  (๓)  งบประม�ณร�ยจ่�ยบูรณ�ก�ร  (๔)  งบประม�ณร�ยจ่�ย

บุคล�กร (๕) งบประม�ณร�ยจ่�ยสำ�หรับทุนหมุนเวียน (๖) งบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อก�รชำ�ระหนี้ภ�ครัฐ 

(๗) งบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (๘) งบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อชดใช้เงินทุนสำ�รองจ่�ย๑๖ ก�รจำ�แนก

ประเภทร�ยจ่�ยไว้ดังกล่�ว ต่�งจ�กพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ซึ่งกำ�หนดให้มีเพียงงบประม�ณร�ยจ่�ยของส่วนร�ชก�รหรือรัฐวิส�หกิจและงบประม�ณร�ยจ่�ยงบกล�งเท่�นั้น 

อย่�งไรก็ดี ในท�งปฏิบัติสำ�นักงบประม�ณได้จัดทำ�งบประม�ณ โดยจำ�แนกประเภทงบประม�ณร�ยจ่�ย 

ออกเป็น ๘ ประเภทอยู ่ก่อนที่พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประก�ศใช้บังคับแล้ว 

โดยเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่พระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้  เป็นไปต�ม

แนวท�งก�รปฏิรูปก�รจัดทำ�งบประม�ณ ที่สำ�นักงบประม�ณเสนอต่อคณะรัฐมนตร๑ี๗

 ๕.  กำ�หนดให้สำ�นักงบประม�ณเป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดทำ�งบประม�ณ โดยให้ดำ�เนินก�ร 

ร่วมกับกระทรวงก�รคลัง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ และธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย เพื่อดำ�เนินก�ร (๑) กำ�หนดนโยบ�ยงบประม�ณประจำ�ปี ประม�ณก�รร�ยได้ วงเงิน 

งบประม�ณร�ยจ่�ย และวิธีก�รเพื่อชดเชยก�รข�ดดุลงบประม�ณ หรือก�รจัดก�รในกรณีที่ประม�ณก�รร�ยได้

สูงกว่�วงเงินงบประม�ณ (๒) กำ�หนดสัดส่วนงบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อก�รลงทุนและงบประม�ณร�ยจ่�ย 

เพื่อก�รชำ�ระหนี้ภ�ครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี (๓) กำ�หนดกรอบประม�ณก�รร�ยจ่�ย  

ประม�ณก�รร�ยรับ  และฐ�นะก�รคลังของรัฐบ�ลเป็นก�รล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�ส�มปี๑๘ อย่�งไรก็ดี เรื่องนี ้

มิได้เป็นวิธีก�รดำ�เนินก�รที่กำ�หนดขึ้นใหม่ แต่ได้นำ�แนวท�งปฏิบัติที่ดำ�เนินก�รร่วมกันม�โดยตลอด 

ของทั้งสี่หน่วยง�นดังกล่�ว  ม�บัญญัติไว้ให้เป็นรูปธรรมในกฎหม�ย

 ๖.  หลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�งบประม�ณ ซึ่งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้กำ�หนดให้ก�รจัดทำ�งบประม�ณ 

ต้องคำ�นึงถึงประม�ณก�รร�ยรับและฐ�นะท�งก�รคลังของประเทศ คว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�ประเทศ 

ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจภ�ยในและภ�ยนอก

ประเทศ คว�มเป็นธรรมท�งสังคม นโยบ�ยรัฐบ�ล และภ�รกิจของหน่วยรับงบประม�ณ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พ

และคว�มคุ้มค่�ในก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ๑๙ และได้กำ�หนด 

หลักเกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยบูรณ�ก�ร ให้มีก�รจัดทำ�แผนง�นบูรณ�ก�ร ซึ่งประกอบด้วย 

๑๖ ม�ตร� ๑๔ 
๑๗ หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวท�งปฏิรูปก�รจัดทำ�

 งบประม�ณ
๑๘ ม�ตร� ๒๔ 
๑๙ ม�ตร� ๒๓
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เป้�หม�ยร่วม วัตถุประสงค์ งบประม�ณร�ยจ่�ยที่ต้องใช้ในก�รดำ�เนินก�ร ระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�รที่ชัดเจน  

ส�ม�รถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  รวมทั้งภ�รกิจของหน่วยรับงบประม�ณที่เป็นเจ้�ภ�พหลักและหน่วยรับงบประม�ณ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดคว�มรวดเร็ว ประหยัด และลดคว�มซำ้�ซ้อน ซึ่งก�รจัดทำ�แผนง�นบูรณ�ก�รดังกล่�ว 

ต้องดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณกำ�หนด โดยคว�มเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตร๒ี๐

 นอกจ�กนี้ ในส่วนของก�รขอตั้งงบประม�ณร�ยก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณที่มีวงเงินตั้งแต ่

หนึ่งพันล้�นบ�ทขึ้นไป หน่วยรับงบประม�ณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�อนุมัติก่อนที่จะมีก�รยื่นคำ�ขอ 

ตั้งงบประม�ณร�ยจ่�ยต่อผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ๒๑ ซึ่งเป็นม�ตรก�รที่จะทำ�ให้รัฐบ�ลได้มีโอก�ส 

ที่จะพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมและคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินโครงก�รขน�ดใหญ่และภ�ระผูกพันม�กขึ้น 

ก่อนที่หน่วยรับงบประม�ณจะขอตั้งงบประม�ณ

 ๗.  กำ�หนดให้มีก�รโอนงบประม�ณระหว่�งหน่วยรับงบประม�ณได้ต�มระเบียบที่ผู ้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักงบประม�ณกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยไม ่ต ้องตร�เป ็นพระร�ชบัญญัต ิ

โอนงบประม�ณร�ยจ่�ย ทั้งนี้ เฉพ�ะในกรณีที่เป็นก�รโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยบูรณ�ก�รภ�ยใต้แผนง�น 

บูรณ�ก�รเดียวกัน และก�รโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยบุคล�กรภ�ยใต้แผนง�นบุคล�กรภ�ครัฐ และให้กระทำ� 

ได้เท่�ที่จำ�เป็น และไม่เกิดผลเสียห�ยต่อก�รดำ�เนินก�รต�มแผนง�นบูรณ�ก�รและแผนง�นบุคล�กรภ�ครัฐ๒๒ 

บทบัญญัติในเรื่องนี้ถือเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไปในก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ ซึ่งหน่วยรับงบประม�ณ 

จะต้องใช้งบประม�ณต�มที่รัฐสภ�อนุญ�ตไว้ กล่�วคือ จะต้องใช้จ่�ยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันต�มร�ยก�ร 

และวงเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยของหน่วยง�นของรัฐที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยงบประม�ณร�ยจ่�ย 

ดังนั้น  แม้ว่�พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะอนุญ�ตให้มีก�รโอนงบประม�ณระหว่�ง 

หน่วยรับงบประม�ณได้ดังกล่�ว แต่ในก�รนำ�ไปปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รเท่�ที่จำ�เป็น 

อย่�งแท้จริงเท่�นั้น

 ๘.  กำ�หนดให้ก�รขย�ยระยะเวล�เบิกเงิน ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถเบิกเงินจ�กคลังได้ภ�ยในปีงบประม�ณ  

ให้กระทำ�ได้เฉพ�ะกรณีที่หน่วยรับงบประม�ณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประม�ณและได้มีก�รกันเงินไว้ 

ต�มระเบียบเกี่ยวกับก�รเบิกจ่�ยเงินจ�กคลังแล้ว โดยกระทรวงก�รคลังมีอำ�น�จขย�ยระยะเวล�เบิกเงิน 

จ�กคลังให้ได้ไม่เกินหกเดือนของปีงบประม�ณถัดไป เว้นแต่มีคว�มจำ�เป็นต้องขอเบิกเงินจ�กคลังภ�ยหลัง 

เวล�ดังกล่�วให้ขอทำ�คว�มตกลงกับกระทรวงก�รคลังเพื่อขอขย�ยเวล�ออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน๒๓

ในเรื่องก�รขย�ยระยะเวล�เบิกเงินจ�กคลังต�มพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ต ่�งจ�กพระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

งบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำ�หนดให้ส�ม�รถขย�ยระยะเวล�เบิกจ่�ยเงินจ�กคลังได้ 

ทั้งกรณีเป็นงบประม�ณร�ยจ่�ยที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประม�ณ และกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

๒๐ ม�ตร� ๓๑ 
๒๑ ม�ตร� ๒๖ 
๒๒ ม�ตร� ๓๕ 
๒๓ ม�ตร� ๔๓
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หรือที่เรียกกันว่� “กันลอย” อีกทั้งกรณีมีคว�มจำ�เป็นส่วนร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจยังส�ม�รถขอทำ�คว�มตกลง

กับกระทรวงก�รคลัง เพื่อขอขย�ยระยะเวล�ก�รก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้อีกโดยไม่จำ�กัดว่�จะขย�ยระยะเวล� 

อีกกี่ครั้ง

 ๙.  กำ�หนดให้มีเงินทุนสำ�รองจ่�ยเป็นจำ�นวนห้�หมื่นล ้�นบ�ท โดยให้นำ�ไปจ่�ยได้ในกรณ ี

ที่มีคว�มจำ�เป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ร�ชก�รแผ่นดิน และงบประม�ณร�ยจ่�ยงบกล�ง ร�ยก�รเงิน

สำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เงินทุนสำ�รองจ่�ยนี้เมื่อได ้

จ่�ยเงินไปแล้ว จะต้องตั้งงบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อชดใช้ในกฎหม�ยว่�ด้วยงบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อสมทบเงินทุนนั้น 

ไว้จ่�ยต่อไปในโอก�สแรก๒๔ ก�รกำ�หนดให้มีเงินทุนสำ�รองจ่�ยนี้เป็นหลักก�รเดิมต�มพระร�ชบัญญัต ิ

วิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ได้เพิ่มวงเงินจ�กเดิมที่กำ�หนดไว้เพียงหนึ่งร้อยล้�นบ�ท  

เป็นห้�หมื่นล้�นบ�ท  เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วก�รณ์ปัจจุบัน

 ๑๐.  ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณมีหน้�ที่จัดว�งระบบก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

ต�มแผนก�รปฏิบัติง�นและแผนก�รใช้จ ่�ยงบประม�ณของหน่วยรับงบประม�ณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ 

หรือประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ๒๕  และหน่วยรับงบประม�ณจะต้องจัดให้มีระบบก�รติดต�ม

และประเมินผล ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�รปฏิบัติง�นและแผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณภ�ยในหน่วยง�น 

ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณกำ�หนด ซึ่งก�รติดต�มประเมินผลเป็นเรื่องสำ�คัญ 

ที่ต ้องดำ�เนินก�รต�มระบบงบประม�ณแบบมุ ่งเน้นผลง�นต�มยุทธศ�สตร์ จึงให้ถือว่�ก�รประเมินผล 

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รบริห�รงบประม�ณที่หน่วยรับงบประม�ณต้องดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง 

อีกประก�รหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญ คือ หน่วยรับงบประม�ณมีหน้�ที่ต้องเปิดเผยผลก�รประเมินต่อส�ธ�รณชน

ด้วย๒๖ ซึ่งเป็นก�รเปิดโอก�สให้ภ�คประช�ชนเข้�มีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นและก�รใช้จ่�ย 

งบประม�ณของหน่วยรับงบประม�ณได้ม�กขึ้น ❖

๒๔ ม�ตร� ๔๕ 
๒๕ ม�ตร� ๔๖ 
๒๖ ม�ตร� ๔๗
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ภำรกิจกำรจัดกำรควำมมั่นคงแห่งชำติ

ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
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 สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ หรือ สมช. ให้คว�มสำ�คัญกับภ�รกิจด้�นคว�มมั่นคงของประเทศ 

เพื่อเป็นร�กฐ�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจให้ประช�ชนอยู ่ดีกินดี และคนในสังคมอยู ่ร ่วมกันอย่�งสันติสุข  

ได ้ร ่วมกับหน่วยง�นและภ�คส่วนที่ เกี่ยวข ้อง ดำ�เนินภ�รกิจก�รเสริมสร ้�งคว�มมั่นคงของประเทศ  

เพื่อเป็นร�กฐ�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจให้ประช�ชนอยู ่ดีกินดี และคนในสังคมอยู ่ร ่วมกันอย่�งสันติสุข  

โดยได้มีก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ ดังนี้ 

การประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๒	–	๒๕๖๕)

              

 ด้วยได้มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ประก�ศใช้นโยบ�ยและแผนระดับช�ต ิ

ว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เพื่อเป็นแผนหลักของช�ติด้�นคว�มมั่นคงที่เป็นกรอบทิศท�ง          

ก�รดำ�เนินก�รป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกค�มเพื่อธำ�รงไว้ซึ่งคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (ประก�ศ 

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒) โดยถือเป็นแผนระดับที่ ๒ รองรับยุทธศ�สตร์ช�ติ

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ก�รประชุมสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกร�คม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุม      

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติได้ห�รือสถ�นก�รณ์คว�มมั่นคง ทั้งภ�ยในและระหว่�งประเทศ ก�รบูรณ�ก�ร 

คว�มร่วมมือของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�คว�มมั่นคงต่�ง ๆ รวมทั้งห�รือแนวท�ง       

ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติ

ก�รด้�นก�รบูรณ�ก�รข้อมูลด้�นคว�มมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
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การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำรขับเคลื่อนตำมแผนบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รแก้ไขปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (สล.คปต) 

ได้จัดทำ�แผนบูรณ�ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

เพื่อรองรับต่อยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนแม่บทด้�นคว�มมั่นคง นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคง 

แห่งช�ติ เป็นกรอบก�รขับเคลื่อนง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๕๓ หน่วยง�น 

 ซึ่งในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�ม�รถขับเคลื่อนง�นต�มกรอบ “แผนง�นบูรณ�ก�รป้องกันและแก้ไข

ปัญห�คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕” จำ�แนกต�มภ�รกิจง�นทั้ง ๓ ด้�น ได้ดังนี้ 

 ๑.		 ผลการด�าเนินงานด้านความมั่นคง

  ๑.๑  งานด้านการข่าว : ผลิตข่�วกรอง/แจ้งเตือน ๔๔๖ ฉบับ สรุปข่�วกรอง ๕๗๙ ฉบับ  

ข่�วกรองนำ�สู่ก�รปฏิบัติ ๔,๕๙๙ ฉบับ โดยนำ�ไปสู่ก�รติดต�มจับกุม/เชิญตัว ผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ได้แล้ว 

๙ ร�ย รวมถึงได้ผลิตข่�ววิเคร�ะห์เฉพ�ะกรณีสำ�คัญ จำ�นวน ๑๔๔ ฉบับ

  ๑.๒  งานอ�านวยความยุติธรรม : เพิ่มประสิทธิภ�พก�รตรวจพิสูจน์ท�งนิติวิทย�ศ�สตร ์

เพื่อขย�ยง�นก�รข่�วคดีอ�ชญ�กรรม และก�รให้บริก�รนิติวิทย�ศ�สตร์สู ่ประช�ชนใน จชต. ลงพื้นที่ 

ตรวจพิสูจน์และจัดก�รท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ ๔๔๑ ครั้ง รวบรวมเป็นหลักฐ�นท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ ๙๒๔ ร�ยก�ร 

นำ�ไปกำ�หนดหัวข้อข่�วส�ร (หขส.) ๖๕ เรื่อง จัดทำ�ร�ยง�นด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ให้เป็นพย�นหลักฐ�น 

ในก�รสืบสวนสอบสวน ในก�รดำ�เนินคดี (DSM) ๒๑ เรื่อง ร�ยก�รตรวจพิสูจน์ห�ส�รประกอบวัตถุระเบิด 

และส�รเสพติดเบื้องต้น ๔๑๕ เรื่อง ร�ยก�รตรวจส�รพันธุกรรม (DNA) ๑,๐๖๑ ร�ยก�ร ร�ยง�น 

ก�รเปรียบเทียบรูปแบบส�รพันธุกรรม (Matching) กับข้อมูล (DNA Profile) ๒๔ Profile

  ๑.๓  งานบังคับใช้กฎหมาย : เร่งรัดติดต�มคดีสำ�คัญ เป็นผลให้ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ 

ส�ม�รถบังคับใช้กฎหม�ยได้ ๔๒๕ ครั้ง จับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ ๒๙๔ ร�ย

  ๑.๔  งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

ในเขต ๖ เมืองหลัก ๑,๘๓๕ ตัว พร้อมทั้งเข้�ดำ�เนินง�นในหมู่บ้�นเสริมสร้�งคว�มมั่นคง ๗๖ หมู่บ้�นให้มี 
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คว�มปลอดภัย โดยเน้นก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งและก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ด้วยก�รฝึกทักษะผู้นำ�

หมู่บ้�น ๔๘ หมู่บ้�น

  ๑.๕  งานเสริมสร้างอิทธิพลข่าวสาร : ปฏิบัติก�รข่�วส�รสนับสนุนแผนง�นก�รแก้ไขปัญห� 

และพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีก�รปฏิบัติง�นด้�นมวลชน ทั้งก�รตอบโต้และกระจ�ยข่�วส�ร ผ่�น 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจ�ยเสียง และหอกระจ�ยข่�วในพื้นที่ ก�รพบปะชี้แจงข้อมูลข่�วส�รที่ถูกต้อง 

แก่ประช�ชน ผู้นำ�ศ�สน� และผู้นำ�ชุมชน  

  ๒.		 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

  ๒.๑  งานเสริมสร้างรายได้ครัวเรือนและความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน : ภ�ครัฐส�ม�รถ 

สร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ และสร้�งร�ยได้ให้กับประช�ชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดย (๑) จ้�งง�น 

เพื่อสนับสนุนง�นคว�มมั่นคง ๙,๐๒๖ คน (๒) ก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 

ให้เกษตรกร ๕๒๐ คน (๓) ก�รจัดง�นแสดงและจำ�หน่�ยสินค้� เพื่อเปิดโอก�สท�งก�รค้�ให้เกษตรกร ๑๒ ครั้ง 

เกิดมูลค่�ก�รค้� รวม ๒๐๖,๓๔๙,๐๖๘ บ�ท และ (๔) ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ อ�ทิ ก�รก่อสร้�ง

ท�งหลวงชนบท ซึ่งดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ รวม ๗๒.๔๖๒ กิโลเมตร ก�รปรับปรุงถนนในชุมชน รวม ๗๖ แห่ง  

และก�รออกโฉนดที่ดินให้แก่ร�ษฎร ๑๕,๗๐๔ แปลง 

  ๒.๒  งานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ประช�ชนในพื้นที่ ได้รับ 

ก�รบริก�รด้�นส�ธ�รณสุขอย่�งทั่วถึงจ�กเจ้�หน้�ที่รัฐ (ทีมสหวิช�ชีพ) และอ�ส�สมัครร่วมปฏิบัติง�น 

ด้�นสุขภ�พในชุมชน (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่) ซึ่งมี ๗๗ ทีม ครอบคลุมอย่�งน้อย อำ�เภอละ ๑ ทีม รวมทั้งประช�ชน

ผู้ด้อยโอก�สในพื้นที่ ได้รับก�รช่วยเหลือ/ดูแลจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องอย�่งทั่วถึง อ�ทิ 

ก�รจัดทำ�รถโมบ�ยเคลื่อนที่ “ส�ริเวชย�น” ๓ คัน เพื่อสนับสนุนก�รให้บริก�รด้�นส�ธ�รณสุขในพื้นที่ห่�งไกล 

โดยมีผู้ได้รับก�รบริก�รสุขภ�พแล้ว ๑,๒๐๐ ร�ย

  ๒.๓  งานการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในพื้นที่ : แบ่งเป็นก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ ๔ ด้�น คือ  

(๑)	 สถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศทั้งภ�ษ�อังกฤษ จีน มล�ยู 

และภ�ษ�อ�หรับ เพื่อเพิ่มทักษะท�งภ�ษ�ของนักเรียนในพื้นที่ให้พร้อมสำ�หรับก�รศึกษ�ต่อหรือมีศักยภ�พ 

เพียงพอต่อคว�มต้องก�รตล�ดแรงง�น (๒)	 บุคคลากรทางการศึกษา	 ด้วยก�รสอนครูให้มีคว�มเข้�ใจ 

ก�รใช้ภ�ษ�ไทยที่ถูกต้องชัดเจน  เพื่อเสริมทักษะท�งก�รเรียนก�รสอน เน้นก�รเรียนก�รสอนแบบทวิภ�ษ� 

และพหุภ�ษ� ทั้งโรงเรียนในพื้นที่และโรงเรียนต�มพระร�ชดำ�ริฯ ผู้เข้�ร่วม ๑,๒๒๖ ร�ย (๓)	 ผู้เรียน	 อ�ทิ  

จัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้นักเรียนในพื้นที่เข้�รับก�รศึกษ�ต่อทั้งส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพ ๑๙,๐๕๙ ร�ย  

และ	(๔)	หลักสูตรในสถานศึกษา	อ�ทิ ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนคู่ขน�นศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�ม (ต�ดีก�) 

และก�รเรียนก�รสอนแบบก�รอ�ชีพคู่กับศ�สน� ในสถ�นศึกษ� ๖ แห่ง เป็นต้น

  ๒.๔  งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง : โดยส�ม�รถพัฒน�กลไกในก�รเชื่อมโยง 

คว�มเข้�รู ้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องด้�นวัฒนธรรม ก�รอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม 

ผ่�น “อ�ส�สมัครวัฒนธรรมประจำ�อำ�เภอ” รวม ๓๗ ร�ย ครอบคลุมพื้นที่ ๓๗ อำ�เภอ ร่วมกับก�รสร้�งคว�มรู้

คว�มเข้�ใจ ด�้นประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น หลักธรรมคำ�สอนของแต่ละศ�สน� และก�รยอมรับในคว�มหล�กหล�ย

ของเชื้อช�ติ ศ�สน� และวัฒนธรรม ให้แก่เย�วชนในพื้นที่ รวม ๑,๗๖๑ ร�ย
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  ๒.๕  งานเสริมสร้างหมู ่บ้านชุมชนให้เข้มแข็ง : ส�ม�รถพัฒน�กลไกในก�รแก้ไขปัญห� 

และพัฒน�พื้นที่ในระดับหมู่บ้�นให้เป็นส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งสันติสุขในระดับพื้นที่ โดยใช้ประช�ชนในพื้นที ่

เป้�หม�ย จำ�นวน ๒๘๒ ตำ�บล ๑,๙๗๐ หมู่บ้�น ร่วมดำ�เนินก�รผ่�นกลไก คณะกรรมก�รหมู่บ้�น คณะกรรมก�ร

ระดับตำ�บล และสภ�เสริมสร้�งสันติสุขตำ�บล เพื่อขับเคลื่อนคว�มต้องก�รของประช�ชนในพื้นที่ ทั้งนี้  

ส�ม�รถสร้�งคว�มเข้�ใจในแนวท�งดำ�เนินก�รให้กับกลุ่มเป้�หม�ยแล้ว จำ�นวน ๘๔๖ คน

 ๓.		 ผลการด�าเนินงานด้านการสร้างความเข้าใจ

  ๓.๑  งานสร้างความเข้าใจของประชาชนในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ :  

โดยส�ม�รถสร้�งช่องท�งในก�รสื่อส�รระหว่�งภ�ครัฐและประช�ชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้อย่�ง 

ถูกต้องทั่วถึง ร่วมกับก�รสร้�งช่องท�งก�รสื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องให้กับประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ย 

อ�ทิ ครูผู้สอนศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด (ต�ดีก�) ๑,๓๐๐ คน และนักเรียนในโรงเรียนสอนศ�สน� 

เข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน ๖๔๐ คน

  ๓.๒  งานความเข้าใจของหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ : ส�ม�รถสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดี 

และถ่�ยทอดคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องให้กับน�น�ประเทศรวมถึงประช�ชน และภ�คส่วนต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดยได้ต้อนรับคณะทูต�นุทูต รวม ๑๙ คณะ อ�ทิ คณะที่ปรึกษ�ประธ�น�ธิบดีส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย คณะกงสุลใหญ่ 

ณ เมืองโกต�บ�รู เจ้�หน้�ที่สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหรัฐอเมริก� ประจำ�ประเทศไทย คณะ USAID เป็นต้น

  ๓.๓  งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี : โดยกลุ่มบุคคลที่มีคว�มคิดสนับสนุน

ก�รต่อสู ้ด ้วยคว�มรุนแรง/องค์กรภ�คประช�สังคม/องค์กรระหว่�งประเทศและนักศึกษ�/นักวิช�ก�ร 

มีพื้นที่ในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและเสนอแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�คว�มไม่สงบด้วยวิธีก�รสันติวิธี โดยผ่�น 

ช่องท�งก�รพบปะ/พูดคุย จำ�นวน ๗๓ ครั้ง รวม ๒๐,๗๓๖ คน และก�รเปิดเวทีส�ธ�รณะ จำ�นวน ๓๖ ครั้ง  

รวม ๑๐,๘๐๐ คน

  ๓.๔  งานช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ : 

โดยได้มอบเงินช่วยเหลือต�มหลักเกณฑ์ก�รให้คว�มช่วยเหลือเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบฯ (ช่วยเหลือเฉพ�ะหน้�

กรณีเสียชีวิตและกรณีบ�ดเจ็บ ช่วยเหลือเป็นเงินฟื้นฟูสมรรถภ�พผู้บ�ดเจ็บส�หัสหรือทุพพลภ�พจ่�ยเงินยังชีพ

ร�ยเดือนต่อเนื่องแก่บุตรผู้เสียชีวิต บ�ดเจ็บส�หัส/พิก�รจนจบปริญญ�ตรี จ่�ยเงินยังชีพร�ยเดือนต่อเนื่อง 

แก่ผู้พิก�ร สนับสนุนทุนประกอบอ�ชีพ และช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่อุปก�ระเด็กที่ทั้งบิด�และม�รด�เสียชีวิต 

จ�กเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์) รวมจำ�นวน ๖,๙๘๙ ร�ย

  ๓.๕  งานพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ส�ม�รถ 

สร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้กับข้�ร�ชก�รที่ปฏิบัติง�นในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้อย่�งต่อเนื่อง โดยได้พัฒน�

และปรับปรุงเนื้อห�วิช�ก�รอบรมให้มีคว�มทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�นในพื้นที่ ทั้งนี้  

มีข้�ร�ชก�ร พลเรือนส�มัญ ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� และข้�ร�ชก�รตำ�รวจในพื้นที่จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ (นร�ธิว�ส ปัตต�นี ยะล� และ ๔ อำ�เภอของจังหวัดสงขล�) ได้ผ่�นกระบวนก�รอบรมทั้งสิ้น 

๑,๘๐๐ คน
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 การพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	

๒๕๖๒	 สืบเนื่องจ�กมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กำ�หนดให้ สมช. จัดทำ�นโยบ�ยก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดยกำ�หนดให้ทบทวน 

ทุกระยะ ๓ ปี หรือ คณะรัฐมนตรีอ�จกำ�หนดเร็วกว่�นั้นก็ได้ ซึ่งนโยบ�ยฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดก�รบังคับใช ้

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมช. จึงได้ดำ�เนินกระบวนก�รพิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยฯ โดยรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น 

จ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รและก�รพัฒน�

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (อทน.ชต.) ทั้งนี้ ก�รทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยฯ สมช. ได้ประมวลข้อมูลและ 

ข้อคิดเห็นที่ได้รับจ�กกระบวนก�รรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง ม�ทบทวนและปรับปรุง

นโยบ�ยฯ โดยภ�พรวมยังคงยึดกรอบแนวคิดและประเด็นจ�กนโยบ�ยฉบับเดิม และได้มีก�รเพิ่มเติม 

ร�ยละเอียด และจัดลำ�ดับประเด็นเน้นในแต่ละแนวนโยบ�ย 

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๒	(C-MEX	19)

 ก�รฝึกแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ก�รฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TableTop Exercise: TTX) เมื่อวันที่  

๑๐ – ๑๒ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีเค พ�เลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และก�รฝึกภ�คสน�ม (Field  

Training Exercise: FTX) ในห้วงเดือนมีน�คม – สิงห�คม ๒๕๖๒ ครอบคลุมพื้นที่ก�รฝึกในจังหวัดนครน�ยก 

พิษณุโลก ระยอง และจังหวัดต�มแนวช�ยฝั่งทะเลอันด�มัน โดยก�รฝึกครอบคลุม ๖ ประเด็นภัยคว�มมั่นคง 

ได้แก่ ก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล (ในเรื่องก�รขจัดคร�บนำ้�มันที่รั่วไหลลงสู่ทะเล) ก�รบริห�ร
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จัดก�รภัยคว�มมั่นคงไซเบอร์ (ในเรื่องก�รป้องกันก�รโจมตีระบบส�รสนเทศของหน่วยง�นโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ที่สำ�คัญของประเทศ และก�รหลอกลวงท�งก�รเงินโดยใช้อีเมล์ปลอม) ก�รบริห�รจัดก�รส�ธ�รณภัย  

(ในเรื่องภัยสึน�มิ) ก�รกำ�กับดูแลคว�มปลอดภัยท�งนิวเคลียร์และรังสี ก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยรองรับ 

ก�รประชุมน�น�ช�ติ และก�รระดมสรรพกำ�ลังเพื่อก�รป้องกันประเทศ (ภัยจ�กก�รสู้รบ) 

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	(C-MEX	20)

 ดำ�เนินก�รฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ประเด็นด�้นก�รบริห�รจัดก�รส�ธ�รณภัยจ�กปัญห�หมอกควัน

และไฟป่�ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่�งวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกร�คม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ� จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีหน่วยง�นจ�กภ�คร�ชก�ร เอกชน และภ�คประช�สังคมของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง มีผู ้เข้�ร่วม

สังเกตก�รณ์ก�รฝึกฯ จ�กจังหวัดภ�คเหนือที่ประสบปัญห�หมอกควันและไฟป่� และจังหวัดภ�คใต้ที่ประสบ

ปัญห�หมอกควันข้�มแดน เข้�ร่วมก�รฝึกฯ ประม�ณ ๒๕๐ คน

กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(นปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันย�ยน ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�น ซึ่งถือเป็น 

ก�รประชุมครั้งแรกของคณะกรรมก�รฯ ภ�ยหลังจ�กพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีน�คม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่�งประก�ศคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล เรื่อง ก�รกำ�หนดจำ�นวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีก�รแต่งตั้ง 

วิธีก�รได้ม� ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง และก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของคณะอนุกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง และร่�งคำ�สั่ง

คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเลเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร และเห็นชอบ 

ก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิใน นปท. ด้�นกิจกรรมท�งทะเล 
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การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทะเลให้กับภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ โดยคณะอนุกรรมก�รจัดก�รคว�มรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งช�ติ 

ท�งทะเล (อจชล.) ได้จัดทำ�หนังสือ เรื่อง “ทะเลและมห�สมุทร และผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล” เพื่อให ้

ทุกภ�คส่วนมีคว�มตระหนักรู้ถึงคว�มสำ�คัญของทะเล และเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รปกป้องและรักษ�ผลประโยชน์

ของช�ติท�งทะเล ซึ่งเอกส�รดังกล่�ว เป็นก�รรวบรวมองค์คว�มรู้พื้นฐ�นท�งทะเลที่สำ�คัญ ประกอบด้วย 

ลักษณะภูมิศ�สตร์ท�งทะเล ก�รแบ่งเขตท�งทะเลต�มหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศ กิจกรรมและมูลค่� 

ก�รใช้ประโยชน์จ�กทะเลไทย และผลกระทบ รวมถึงกฎหม�ย คว�มร่วมมือ และหน่วยง�นท�งทะเล ตลอดจน

หน้�ที่ของคนไทยในก�รปกป้องดูแลทะเล ซึ่งเอกส�รดังกล่�วได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบคว�มถูกต้อง 

และเหม�ะสมจ�ก อจชล. และคณะอนุกรรมก�รด้�นก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และคว�มมั่นคงของช�ติ

ท�งทะเล รวมทั้ง รับฟังคว�มคิดเห็นเพิ่มเติมจ�กส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินก�รแจกจ่�ยให้กับ  

๒๒ จังหวัดช�ยทะเลและกรุงเทพมห�นครแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รแจกจ่�ยให้ครบทุกจังหวัด นอกจ�กนี้  

ได้มีก�รห�รือกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) เพื่อบรรจุเนื้อห�ของหนังสือดังกล่�วลงในหลักสูตรก�รเรียน 

ก�รสอน ซึ่ง ศธ. ได้พิจ�รณ�รับไปดำ�เนินก�รต่อไป 

ภำรกิจควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับต่ำงประเทศ
 สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ได้แสวงห�กลไกคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงกับประเทศต่�ง ๆ  

ม�อย่�งต่อเนื่อง และใช้เป็นกรอบห�รือในประเด็นปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงที่มีร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด 

ประสบก�รณ์ สร้�งคว�มเข้�ใจ ตลอดจนเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นระหว่�งกัน โดยในก�รประชุมแต่ละครั้ง 

จะมีก�รหยิบยกประเด็นก�รห�รือที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องถึงคว�มสำ�คัญร่วมกัน เช่น ก�รข่�วกรอง ก�รทห�ร 

ก�รต่อต้�นย�เสพติด ก�รก่อก�รร้�ยส�กลและแนวคิดสุดโต่ง ก�รลักลอบขนอ�วุธเถื่อน ก�รต่อต้�นก�รฟอกเงิน 

ก�รแก้ไขปัญห�ก�รโยกย้�ยถิ่นฐ�นโดยผิดกฎหม�ย ก�รค้�มนุษย์ ก�รลักลอบค้�สัตว์ป่� ก�รป้องกันปัญห�

อ�ชญ�กรรมท�งเศรษฐกิจและอ�ชญ�กรรมคอมพิวเตอร์ และคว�มร่วมมือด้�นกฎหม�ย
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การประชุมคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินเดียครั้งที่	๑๒	

วันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	สาธารณรัฐอินเดีย

 ก�รประชุมครั้งนี้ เป็นก�รประชุมแบบเต็มคณะ โดยฝ่�ยอินเดียมี Shri D.D. Padsalgikar รองที่ปรึกษ�

ด้�นคว�มมั่นคง ฝ่�ยกิจก�รภ�ยในเป็นหัวหน้�คณะ

 ก�รแลกเปลี่ยนภ�พรวมสถ�นก�รณ์ที่มีผลกระทบต่อคว�มมั่นคง ฝ่�ยไทยได้นำ�เสนอเรื่องภัยคุกค�ม      

รูปแบบเดิมที่ยังคงมีคว�มสำ�คัญ โดยเฉพ�ะคว�มขัดแย้งในทะเลจีนใต้และค�บสมุทรเก�หลี และคว�มพย�ย�ม  

เข้�ม�มีอิทธิพลของประเทศมห�อำ�น�จในอ�เซียนและอินโด-แปซิฟิก ซึ่งภูมิภ�คดังกล่�วมีพลวัตรสูงและมีคว�ม

เจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจอย่�งรวดเร็ว ประเทศมห�อำ�น�จได้แข่งขันกันเข้�ม�มีบทบ�ทในภูมิภ�คนี ้

ทั้งท�งเศรษฐกิจและคว�มมั่นคง โดยอ�เซียนและไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่�สนับสนุนก�รแก้ปัญห�โดยสันติวิธี 

และเน้นวิธีก�รท�งก�รทูต ทั้งนี้ ประเทศไทยเห็นว่�สภ�วะดังกล่�ว นอกจ�กจะเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับ 

ทุกประเทศแล้ว ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอก�สในก�รร่วมมือระหว่�งไทยกับอินเดีย และอ�เซียนกับอินเดีย โดยอ�เซียน 

ได้เห็นชอบกับ ASEAN Outlook on Indo-Pacific ที่จะเป็นกรอบแนวท�งคว�มร่วมมือระหว่�งกันในอน�คต 

ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ ก�รร่วมมือเพื่อป้องกันภัยคุกค�มข้�มช�ติ และก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

การประชมุเวทผีูล้ีภ้ยัโลก	(Global	Refugee	Forum	–	GRF)	ครัง้ที	่๑	ระหว่างวนัที	่๑๗	-	๑๘	ธนัวาคม	๒๕๖๒	

ณ	ส�านักงานสหประชาชาติ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

 พลเอก สมศักดิ์  รุ ่งสิต� เลข�ธิก�ร 

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ในฐ�นะหัวหน้�คณะ 

ผู้แทนไทย ได้กล่�วถ้อยแถลงที่ไทยให้คว�มสำ�คัญ 

และมีก�รเตรียมคว�มพร ้อมของเจ ้�หน้�ที่ 

เพื่อรองรับม�ตรก�รที่จะนำ� ม�ใช้ในอน�คต 

ประกอบด้วย ๓ เรื่องที่สำ�คัญได้แก่ (๑) บันทึก

คว�มเข้�ใจ เรื่อง ก�รกำ�หนดม�ตรก�รและ

แนวท�งแทนก�รกักตัวเด็กไว้ในสถ�นกักตัวคน

ต่�งด้�วเพื่อรอก�รส่งกลับและ (๒) ระเบียบ
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สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ว ่�ด้วยก�รคัดกรองคนต่�งด้�วที่เข ้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรและไม่ส�ม�รถเดินท�ง 

กลับประเทศอันเป็นภูมิลำ�เน�ได้ พ.ศ. .... และ (๓) ก�รรับภ�ระในก�รดูแลผู้หนีภัยก�รสู้รบจ�กเมียนม� 

อย่�งย�วน�น จนพัฒน�ไปสู่คว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลไทย และรัฐบ�ลเมียนม�ในก�รขับเคลื่อนกระบวนก�ร

ส่งกลับผู้หนีภัยก�รสู้รบกลับโดยสมัครใจ รวมทั้ง ก�รพิจ�รณ�โอก�สในก�รกลับม�ทำ�ง�นในไทยภ�ยใต้กฎ 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ก�รประชุม GRF ถือได้ว่�เป็นโอก�สที่ได้แสดงบทบ�ทผ่�นคำ�มั่นและถ้อยแถลงของไทย โดยสะท้อน         

ให้เห็นถึงก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�และภ�ระที่ไทยแบกรับในก�รคุ้มครองและดูแลผู้หลบหนีเมืองกลุ่มเฉพ�ะ          

ที่มีป ัญห�คว�มมั่นคง ซึ่งถือเป็นก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์ด ้�นสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีประช�คม 

ระหว่�งประเทศ อีกทั้งได้รับทร�บทิศท�งและคว�มสนใจของประช�คมระหว่�งประเทศ  โดยเฉพ�ะแนวนโยบ�ย

เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยของประเทศต่�ง ๆ เพื่อประโยชน์ในก�รปรับทิศท�ง นโยบ�ยและแนวท�งก�รปฏิบัติของไทย  

ให้สอดรับกับสถ�นก�รณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว และนำ�ม�ปรับแนวท�งก�รสร้�งพันธมิตร 

ก�รทำ�ง�น และก�รขอรับก�รสนับสนุนจ�กประช�คมระหว่�งประเทศในด้�นต่�ง ๆ  

การประชมุ	Joint	Regional	High	–	Level	Conference	ในหวัข้อ	“Foreign	Terrorist	Fighters	–	Addressing	

Current	Challenges”	ระหว่างวันที่	๑๑	–	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

 พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิต�  เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ เข้�ร่วมก�รประชุม Joint Regional  

High – Level Conference ในหัวข้อ “Foreign Terrorist Fighters – Addressing Current Challenges” 

ระหว่�งวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ ณ กรุงเวียนน� ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย ก�รประชุมฯ ดังกล่�ว 

ได้เชิญผู้เข้�ร่วมจำ�นวนกว่� ๔๐๐ คน จ�ก ๗๐ ประเทศ ทั้งผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโสจ�กกลุ่มรัฐสม�ชิกองค์ก�ร 

เพื่อคว�มมั่นคงและคว�มร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co – operation  

in Europe – OSCE) กลุ ่มประเทศหุ้นส่วนเพื่อคว�มร่วมมือ (Partners for Co-operation) องค์กร 

ระหว่�งประเทศ ภ�คธุรกิจ ภ�คประช�สังคม และภ�ควิช�ก�ร เพื่อถกอภิปร�ย  และแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี และนโยบ�ยท�งเลือกที่มีต่อปัญห�นักรบก่อก�รร้�ยต่�งช�ติ (Foreign  

Terrorist Fighters – FTFs) ❖
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หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำน

ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์

กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
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 ภ�รกิจหลักที่สำ�คัญของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� คือ ก�รตรวจพิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ย 

และก�รให้คว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้แก่คณะรัฐมนตรีและหน่วยง�นของรัฐ รวมทั้งช่วยเหลือและให้คำ�แนะนำ�

เกี่ยวกับก�รร่�งกฎหม�ยแก่หน่วยง�นของรัฐ เพื่อให้ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

อย่�งไรก็ดี เพื่อให้กระบวนก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยและกระบวนก�รภ�ยหลังเมื่อกฎหม�ยมีผลใช้บังคับแล้ว 

มีคว�มชัดเจนในท�งปฏิบัติม�กยิ่งขึ้น  ดังนั้น จึงเป็นที่ม�ของก�รปฏิรูปกระบวนก�รตร�กฎหม�ยต�มบทบัญญัติ

ม�ตร� ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� จึงได้ดำ�เนินก�ร

จัดทำ�กฎหม�ยเพื่อให้รองรับก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ โดยได้จัดทำ� “พระราชบัญญัติ	

หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๒” ซึ่งกฎหม�ยดังกล่�ว

มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อกระบวนก�รตร�กฎหม�ยของประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิก�ยน 

๒๕๖๒  ส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัตินี้เป็นก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยของหน่วยง�นของรัฐ 

ทั้งในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นในก�รตร�กฎหม�ย ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของ 

ผู้เกี่ยวข้อง และก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย รวมทั้ง

ก�รเปิดเผยผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและก�รวิเคร�ะห์นั้นต่อประช�ชน ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รตรวจสอบ 

เนื้อห�ของร่�งกฎหม�ยที่เกี่ยวกับระบบอนุญ�ต ระบบคณะกรรมก�ร ก�รใช้ดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนต่�ง ๆ และก�รกำ�หนดโทษอ�ญ� เพื่อให้ก�รตร�กฎหม�ยเป็นไปโดย

ละเอียดรอบคอบ ไม่สร้�งภ�ระแก่ประช�ชนเกินคว�มจำ�เป็น  นอกจ�กนี้ ยังได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหม�ยภ�ยหลังเมื่อกฎหม�ยมีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อพัฒน�กฎหม�ยให้ทันสมัยและสอดคล้อง 

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และกำ�หนดกระบวนก�รในก�รเข้�ถึงบทบัญญัติของกฎหม�ยของประช�ชน 

อันจะทำ�ให้ประช�ชนมีชีวิตและคว�มเป็นอยู่ที่ดีม�กยิ่งขึ้น (Better Regulation for the better lives)

 ในหนังสือสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๘ นี้ สำ�นักง�นฯ จึงขอเสนอหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย 

ของหน่วยง�นของรัฐเพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยและก�รประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหม�ย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งร�ยละเอียดก�รดำ�เนินก�รต�มอนุบัญญัติและคำ�แนะนำ� 

ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ยในเรื่องต่�ง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒  

เห็นชอบต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�เสนอ  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

แก่เจ้�หน้�ที่ของรัฐและประช�ชนต่อไป

สำระส�ำคัญของหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ
 หลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยของหน่วยง�นของรัฐ เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติหลักเกณฑ์

ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยและก�รประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหม�ย พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อพิจ�รณ�จ�กบทบัญญัติ 

ที่เกี่ยวข้อง อนุบัญญัติเรื่องต่�ง ๆ รวมทั้งคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ยแล้ว จะมีส�ระสำ�คัญ 

ของก�รดำ�เนินก�รใน ๔ เรื่อง ดังนี้

 (๑)  ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

 (๒)  ก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นและวิเคร�ะห์ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย

 (๓)  ก�รตรวจสอบเนื้อห�ของร่�งกฎหม�ย

 (๔)  ก�รเปิดเผยผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและก�รวิเคร�ะห์นั้นต่อประช�ชน
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๑.  กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
 ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้อง (Stakeholders Consultation) หม�ยถึง กระบวนก�ร 

ในก�รแสวงห�หรือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่�ง ๆ จ�กผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ  

หรืออ�จได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้นอย่�งแท้จริง (Stakeholders) ไม่ว่�จะเป็นบุคคลธรรมด� 

กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยง�นของรัฐ เกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่รัฐจะดำ�เนินก�ร เพื่อนำ�ข้อมูล  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะม�ใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�หรือตัดสินใจของฝ่�ยบริห�รว่�ก�รตร�กฎหม�ย 

ในเรื่องนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องม�กน้อยเพียงใด ประโยชน์ที่จะได้รับมีคว�มคุ้มค่�หรือไม่ อย่�งไร  ทั้งนี้ 

ผลที่ได้รับจ�กก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้องจึงเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

หรือม�ตรก�รในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน ก�รออกกฎหม�ย หรือก�รประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหม�ย

 ๑.๑	 สิ่งที่จะน�าไปรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  หน่วยง�นของรัฐต้องนำ�หลักก�รและประเด็นสำ�คัญของร่�งกฎหม�ยไปรับฟังคว�มคิดเห็น 

และต้องกำ�หนดประเด็นที่จะรับฟังคว�มคิดเห็นให้ครบถ้วนและครอบคลุมหลักก�รหรือส�ระสำ�คัญ 

ของร่�งกฎหม�ยที่จะจัดทำ�ขึ้น โดยใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย และคำ�นึงถึงคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และคว�มเกี่ยวข้อง 

กับกฎหม�ยในเรื่องนั้นของผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยง�นของรัฐต้องจัดทำ�ข้อมูลเพื่อประกอบก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประช�ชน

ทร�บ อย่�งน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

  (๑)  สภ�พปัญห�และคว�มจำ�เป็นที่ต ้องตร�กฎหม�ยขึ้นเพื่อแก้ไขปัญห�หรือทำ�ภ�รกิจ 

ในเรื่องนั้น รวมทั้งคว�มมุ่งหม�ยและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

  (๒)  คำ�อธิบ�ยหลักก�รและประเด็นสำ�คัญของร่�งกฎหม�ยโดยใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจได้ง่�ย

  (๓)  บุคคลซึ่งได ้รับผลกระทบหรืออ�จได ้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้น 

จ�กกฎหม�ยไม่ว่�เป็นด้�นก�รดำ�รงชีวิต ก�รประกอบอ�ชีพ หรือผลกระทบในท�งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

หรือผลกระทบอื่นที่สำ�คัญ

  (๔)  เหตุผลคว�มจำ�เป ็นในก�รกำ�หนดให้มีระบบอนุญ�ต ระบบคณะกรรมก�ร หรือ 

ก�รกำ�หนดโทษท�งอ�ญ� รวมทั้งก�รใช้ดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ ทั้งนี้ ในก�รรับฟังคว�มคิดเห็นนั้น 

หน่วยง�นของรัฐจะต้องดำ�เนินก�รโดยคำ�นึงถึงคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย เรื่อง ก�รรับฟัง

คว�มคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย๑ ประกอบก�รรับฟังคว�มคิดเห็นดังกล่�วด้วย

 ๑.๒	 การประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น

  หน่วยง�นของรัฐจะมีก�รประก�ศให้ทร�บเป็นก�รทั่วไปเกี่ยวกับก�รรับฟังคว�มคิดเห็นในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประช�ชนทั่วไปส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็นได้

๑ คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย เรื่อง ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย ประก�ศ 

 ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒
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  (๑) วิธีก�รรับฟังคว�มคิดเห็น เช่น ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นผ่�นระบบกล�ง ผ่�นระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศของหน่วยง�นของรัฐนั้น ก�รจัดประชุมรับฟังคว�มคิดเห็น ก�รสัมภ�ษณ์ หรือก�รเชิญให้เข้�ร่วม

ชี้แจงหรือแสดงคว�มคิดเห็น ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น หรือวิธีก�รอื่นใด

  (๒) ระยะเวล�เริ่มต้นและสิ้นสุดในก�รรับฟังคว�มคิดเห็น โดยในกรณีที่เป็นก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 

ผ่�นระบบกล�งหรือระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศของหน่วยง�นของรัฐนั้นควรมีระยะเวล�ไม่น้อยกว่� ๑๕ วัน

  (๓)  ข้อมูลประกอบก�รรับฟังคว�มคิดเห็น ต�มข้อ ๑.๑

  (๔)  ร�ยละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชื่อหน่วยง�นของรัฐที่ดำ�เนินก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและช่องท�ง 

ก�รติดต่อสอบถ�มหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งสถ�นที่ที่จัดให้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็น

 ๑.๓		 ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
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๒. กำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกฎหมำย
 ก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นและก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบ (Regulatory Impact Analysis หรือ RIA)  

เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รพัฒน�คุณภ�พของกฎหม�ย โดยระบุและประเมินผลกระทบที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 

จ�กกฎหม�ยหรือกฎระเบียบที่เสนอ และใช้วิธีก�รวิเคร�ะห์อย่�งมีเหตุผลบนพื้นฐ�นของข้อมูลและข้อเท็จจริง  

นอกจ�กนี้ RIA ยังเป็นกระบวนก�รที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อค้นห�ท�งเลือกที่เหม�ะสมที่สุดในก�รแก้ไขปัญห�  

กล่�วคือ เมื่อหน่วยง�นของรัฐค้นพบปัญห�และตั้งเป้�หม�ยว่�จะแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ กระบวนก�ร RIA  

จะเป็นตัวช่วยในก�รค้นห�ท�งเลือกทั้งหมดที่ส�ม�รถทำ�ให้บรรลุเป้�หม�ยนั้นได้ เพื่อให้ส�ม�รถเลือกท�งเลือก 

ที่มีคว�มคุ้มค่�และผลกระทบที่สมเหตุสมผลม�กที่สุด เช่น ก�รแทรกแซงเชิงนโยบ�ย ก�รใช้ม�ตรก�รท�งบริห�ร 

หรือก�รออกกฎหม�ย จ�กนั้นจึงทำ�ก�รวิเคร�ะห์ท�งเลือกที่เป็นไปได้เหล่�นั้น และร�ยง�นผลต่อผู้มีอำ�น�จ

ตัดสินใจให้ทร�บถึงประสิทธิภ�พ ประสิทธิผล และผลกระทบของแต่ละท�งเลือก และเพื่อนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจ

เลือกวิธีก�รที่เหม�ะสมที่สุดในก�รแก้ไขปัญห�นั้น

 ๒.๑		 ใครมีหน้าที่ต้องท�า	RIA

  หน่วยง�นของรัฐที่เสนอร่�งกฎหม�ย (อ�จเป็นหน่วยง�นระดับกรมหรือเทียบเท่�) มีหน้�ที่

วิเคร�ะห์และจัดทำ�ร�ยง�น RIA โดยในก�รวิเคร�ะห์นั้น ผู ้วิเคร�ะห์จะต้องมีคว�มรู ้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 

สภ�พปัญห�และเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินก�รอย่�งแท้จริง รวมทั้งส�ม�รถนำ�ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 

ม�ใช้ประกอบก�รวิเคร�ะห์ด้วย ทั้งนี้ ในก�รจัดทำ�ร�ยง�น RIA ต้องให้หัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับอธิบด ี

หรือเทียบเท่�ลงน�มในร�ยง�น RIA ก่อนเสนอร�ยง�นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�

 ๒.๒		 RIA	ต้องเริ่มท�าเมื่อใด

  ในขั้นต้นของก�รจัดทำ�นโยบ�ยหรือก�รตัดสินใจในก�รออกกฎหม�ย โดยเมื่อมีกรณีที่หน่วยง�น

ของรัฐจะต้องเข้�ไปดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดเพื่อแก้ไขปัญห�หรือดำ�เนินภ�รกิจใดในหน้�ที่และอำ�น�จ 

ของหน่วยง�นของรัฐ หน่วยง�นของรัฐควรเริ่มต้นกระบวนก�รวิเคร�ะห์ RIA โดยเร็ว เพื่อเป็นก�รพิจ�รณ�

กำ�หนดเป้�ประสงค์และแนวท�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยที่ชัดเจนและตรงประเด็น  นอกจ�กนี้ หน่วยง�นของรัฐ 

จะต้องคำ�นึงถึงแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย๒ ซึ่งออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ

หลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยและก�รประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหม�ย พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยเป็นสำ�คัญ

 ๒.๓		 รายงาน	RIA	ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  ก�รจัดทำ�และนำ�เสนอร�ยง�น RIA จะต้องนำ�เสนอข้อมูลให้เข้�ใจได้ง่�ย มีผลก�รวิเคร�ะห ์

ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนก�รวิเคร�ะห์นั้น ห�กมีข้อมูลในรูปแบบอื่น  

เช่น ต�ร�ง สถิติ แผนภูมิ ที่เป็นข้อมูลสำ�คัญในก�รวิเคร�ะห์อ�จนำ�เสนอประกอบในร�ยง�นด้วย ร�ยง�น RIA  

จะประกอบด้วยหัวข้อสำ�คัญในก�รวิเคร�ะห์ ดังนี้

๒ แนวท�งก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่  

 ๒๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒
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  ส่วนที่	๑ : เหตุผลคว�มจำ�เป็นที่ต้องตร�กฎหม�ยและผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย

  ๑.  สภ�พปัญห� ส�เหตุของปัญห� และผลกระทบของปัญห�

  ๒.  วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของก�รแทรกแซง

  ๓.  ก�รแก้ปัญห�ในปัจจุบัน

  ๔.  ก�รรับฟังคว�มคิดเห็น

  ๕.  คว�มสัมพันธ์หรือคว�มใกล้เคียงกับกฎหม�ยอื่น

  ๖.  ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย

  ๗.  คว�มพร้อมและต้นทุนของรัฐในก�รปฏิบัติต�มและบังคับก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย

  ๘.  ผลกระทบโดยรวมที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย 

  ส่วนที่	 ๒ : เหตุผลคว�มจำ�เป็นในก�รใช้ระบบอนุญ�ต ระบบคณะกรรมก�ร ก�รกำ�หนดโทษ

อ�ญ� และก�รให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีดุลพินิจ

	 ๒.๔		 กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
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 ๒.๕		 ขั้นตอนการจัดท�าการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๓. กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำย
 ก�รตรวจสอบเนื้อห�ของร่�งกฎหม�ย จะประกอบด้วย ๔ เรื่องสำ�คัญ ได้แก่ (๑) ร่�งกฎหม�ย 

ต้องกำ�หนดให้มีก�รใช้ระบบอนุญ�ตเฉพ�ะกรณีที่จำ�เป็น (๒) ร่�งกฎหม�ยต้องกำ�หนดให้มีก�รใช้ระบบ 

คณะกรรมก�รเฉพ�ะกรณีที่จำ�เป็น (๓) ร่�งกฎหม�ยต้องกำ�หนดโทษอ�ญ�เฉพ�ะคว�มผิดร้�ยแรง และ  

(๔) ต้องกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รใช้ดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐและระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนต่�ง ๆ 

ที่บัญญัติไว้ในร่�งกฎหม�ยนั้นให้ชัดเจน

 ๓.๑		 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

  ในก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย ห�กหน่วยง�นของรัฐจะนำ�ระบบอนุญ�ตม�ใช้ในร่�งกฎหม�ยใด 

หน่วยง�นของรัฐจะต้องพิจ�รณ�คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย เรื่อง ก�รใช้ระบบอนุญ�ต 

ในกฎหม�ย๓ ประกอบด้วย โดยมีส�ระสำ�คัญดังนี้

  ระดับก�รควบคุม กำ�กับดูแล หรือก�รที่รัฐจะเข้�ไปแทรกแซงเพื่อจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พ 

ในก�รทำ�กิจกรรม ก�รดำ�เนินชีวิต หรือก�รประกอบธุรกิจของประช�ชนในกฎหม�ย แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

๓ คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย เรื่อง ก�รใช้ระบบอนุญ�ตในกฎหม�ย ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๓๖  

 ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒
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  (๑)  ก�รกำ�หนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติต�ม : มีวัตถุประสงค์เพื่อว�งกฎเกณฑ์หรือม�ตรฐ�น 

ให้ประช�ชนหรือผู้ประกอบก�รต้องปฏิบัติต�ม โดยรัฐส�ม�รถติดต�มตรวจสอบก�รดำ�เนินก�ร เพื่อให้เป็น 

ไปต�มกฎเกณฑ์หรือม�ตรฐ�นดังกล่�วได้ในภ�ยหลัง ทั้งกรณีที่รัฐติดต�มตรวจสอบเอง หรือกรณีมีผู้ร้องเรียน

  (๒)  ก�รจดแจ้ง : มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐได้ทร�บข้อมูลและส�ม�รถติดต�มได้อย่�งใกล้ชิด 

เป็นกรณีที่รัฐต้องก�รทร�บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ และก�รกำ�กับดูแลก�รทำ�กิจกรรม 

หรือก�รประกอบธุรกิจ โดยกำ�หนดให้จดแจ้งข้อเท็จจริงหรือร�ยละเอียดบ�งประก�รต่อหน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

ก่อนดำ�เนินก�ร โดยหน่วยง�นผู้รับผิดชอบมีหน้�ที่เพียงยืนยันคว�มครบถ้วนของร�ยก�รเท่�นั้น

  (๓)  ก�รจดทะเบียน/ก�รขึ้นทะเบียน : มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและติดต�ม สำ�หรับ

กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อส�ธ�รณะในระดับที่มิได้รุนแรงม�กนัก แต่รัฐจำ�เป็นต้องเข้�ม�กำ�กับดูแล เพื่อรับรอง

คุณสมบัติหรือคุณวุฒิของผู ้ประกอบก�ร เพื่อประกอบก�รตัดสินใจในก�รใช้บริก�ร ของประช�ชน 

หรือเพื่อประโยชน์ในก�รตรวจสอบและก�รส่งเสริมหรือสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ โดยในก�รรับจดทะเบียน 

หรือขึ้นทะเบียนอ�จกำ�หนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้�มได้ ทั้งนี้ ห�กผู้ขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้�มต�มที่กำ�หนด หน่วยง�นของรัฐไม่อ�จปฏิเสธก�รรับจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบุคคลนั้นได้

  (๔)  ก�รอนุญ�ต/ใบอนุญ�ต : มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นม�ตรก�รในก�รควบคุมและกำ�กับดูแล

ก�รทำ�กิจกรรมหรือก�รประกอบธุรกิจของประช�ชนที่มีคว�มเข้มงวดสูง หรือมีคว�มจำ�เป็นต้องกำ�หนด 

จำ�นวนหรือปริม�ณ เพร�ะมีลักษณะที่กระทบต่อชีวิต สิทธิ เสรีภ�พ สังคม หรือประโยชน์ส�ธ�รณะอย่�งร้�ยแรง

จึงต้องห้�มมิให้ประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจนั้นจนกว่�จะได้รับอนุญ�ต โดยก�รใช้ระบบอนุญ�ตส�ม�รถ 

กระทำ�ได้เมื่อ

   (๔.๑) เป็นกรณีที่ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจ�กก�รควบคุมหรือกำ�กับดูแลต�มระดับ 

ที่กำ�หนดไว้ต�ม (๑) ถึง (๓) ไม่เพียงพอสำ�หรับก�รคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประช�ชน

   (๔.๒)  ไม่มีม�ตรก�รอื่นที่ดีกว่�เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม

ของประช�ชน

   (๔.๓)  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

   (๔.๔)  ไม่เป็นภ�ระแก่ประช�ชนจนไม่คุ้มค่�กับประโยชน์ที่ภ�ครัฐจะได้รับ

 ๓.๒		 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

  ในก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย ห�กหน่วยง�นของรัฐจะนำ�ระบบคณะกรรมก�รม�ใช้ในร่�งกฎหม�ยใด 

หน่วยง�นของรัฐจะต้องพิจ�รณ�คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย เรื่อง ก�รใช้ระบบคณะกรรมก�ร

ในกฎหม�ย๔ ประกอบด้วย โดยมีส�ระสำ�คัญดังนี้

  ๑.  ระบบคณะกรรมก�รในกฎหม�ยที่ก่อให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ เป็นก�รใช้ระบบคณะกรรมก�ร

โดยไม่จำ�เป็น

๔ คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย เรื่อง ก�รใช้ระบบคณะกรรมก�รในกฎหม�ย ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ ๑๓๖  

 ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒
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   (๑)  ทำ�ให้คณะกรรมก�รเป็นผู ้บริห�รง�นโดยตรงหรือรับผิดชอบต่อก�รบริห�รง�น

โดยตรง เว้นแต่เป็นผู้ควบคุมกำ�กับผู้บริห�รในมห�วิทย�ลัย รัฐวิส�หกิจ หรือองค์ก�รมห�ชน

   (๒)  ทำ�ให้คณะกรรมก�รมีหน้�ที่หรืออำ�น�จซำ้�ซ้อนกับหน่วยง�นหรือคณะกรรมก�รอื่น

   (๓)  ทำ�ให้ก�รบริก�รประช�ชนหรือก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รเกิดขั้นตอนม�กขึ้นหรือ 

เกิดคว�มล่�ช้�

   (๔)  ให้น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำ�นวนม�กร่วมเป็นกรรมก�รด้วย

   (๕)  ทำ�ให้เกิดผลเป็นก�รเบี่ยงเบนคว�มรับผิดรับชอบ (Accountability) ในผลของ 

ก�รกระทำ�ได้โดยง่�ย

   (๖)  เป็นก�รตัดอำ�น�จของคณะรัฐมนตรี หรือเป็นก�รดำ�เนินก�รแทนคณะรัฐมนตรี 

  ๒. ในกรณีที่จำ�เป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมก�รในกฎหม�ย เนื่องจ�กมติของคณะกรรมก�ร 

จะมีผลผูกพันหน่วยง�นที่มีผู้แทนเป็นกรรมก�รโดยตำ�แหน่งด้วย หน่วยง�นของรัฐจึงควรพิจ�รณ�ให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

   (๑)  ควรหลีกเลี่ยงก�รกำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นกรรมก�ร เว้นแต่กฎหม�ยนั้น 

เป็นก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบ�ยที่สำ�คัญหรือนโยบ�ยระดับช�ติ

   (๒)  กรรมก�รโดยตำ�แหน่งให้กำ�หนดเท่�ที่จำ�เป็น ในกรณีที่จำ�เป็นต้องมีกรรมก�รดังกล่�ว

ควรกำ�หนดเฉพ�ะตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจของคณะกรรมก�รนั้นโดยตรง

   (๓)  กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิให้กำ�หนดเท่�ที่จำ�เป็น ในกรณีที่จำ�เป็นต้องมีกรรมก�รดังกล่�ว

ควรกำ�หนดเฉพ�ะด้�นที่จำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ และประสบก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจ 

ของคณะกรรมก�รนั้นโดยตรง 

  ๓.  ก�รแต่งตั้งกรรมก�รต้องไม่เป็นก�รเพิ่มพระร�ชภ�ระโดยไม่จำ�เป็น และไม่แต่งตั้งบุคคล  

ซึ่งมีลักษณะก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์

 ๓.๓		 การก�าหนดโทษอาญาในกฎหมาย

  ในก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย หน่วยง�นของรัฐจะกำ�หนดโทษอ�ญ�ไว้ในร่�งกฎหม�ยได้ก็ต่อเมื่อ

กระทำ�คว�มผิดนั้นเป็นคว�มผิดที่ร้�ยแรง โดยหน่วยง�นของรัฐจะต้องพิจ�รณ�คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�ร

พัฒน�กฎหม�ย เรื่อง ก�รกำ�หนดโทษอ�ญ�ในกฎหม�ย ประกอบด้วย สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

  ๑.  ก�รกระทำ�ที่เป็นคว�มผิดร้�ยแรงนั้นเป็นก�รกระทำ�ที่กระทบต่อคว�มมั่นคงของรัฐ  

หรือคว�มปลอดภัยของประเทศ คว�มสงบเรียบร้อยของประช�ชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประช�ชน 

อย่�งร้�ยแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้�ง หน่วยง�นของรัฐต้องพิจ�รณ�วัตถุประสงค์ของ 

ก�รตร�กฎหม�ย ห�กเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิ่งต่อไปนี้ อ�จกำ�หนดเป็นโทษอ�ญ�ได้

   (๑)  เป็นก�รกระทำ�ที่กระทบต่อคว�มมั่นคงของรัฐหรือคว�มปลอดภัยของประเทศ ได้แก่ 

ก�รกระทำ�ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มไม่มั่นคงท�งเศรษฐกิจ สังคม หรือก�รเมืองก�รปกครอง หรือเป็นก�รกระทำ�ที่

อ�จทำ�ให้เกิดคว�มไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประช�ชน อ�จกำ�หนดเป็นคว�มผิดอ�ญ�ได้ ต�มคว�มร้�ยแรง

ของก�รกระทำ�นั้น ๆ
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   (๒)  เป็นก�รกระทำ�ที่กระทบต่อคว�มสงบเรียบร้อยของประช�ชน (Public Order) 

หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประช�ชนอย่�งร้�ยแรง (good morals) หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้�ง 

ซึ่งต้องคำ�นึงถึงสภ�พสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

    ในก�รพิจ�รณ�ดังกล่�วให้ถือหลัก ดังต่อไปนี้

    ความสงบเรียบร้อยของประชาชน	(Public	Order) คือ กฎเกณฑ์เพื่อรักษ�คว�มสงบ 

เรียบร้อยมุ่งคุ้มครองก�รอยู่ร่วมกันของคนในสังคมหรือในประเทศช�ติ เพื่อให้เกิดคว�มมั่นคง (Security)  

คว�มสงบสุข (Tranquility) สันติภ�พ (Peace) และสุขภ�วะ (Public Health) ร่วมกันของคนในสังคม 

ก�รกระทำ�ใดที่ทำ�ให้เกิดคว�มไม่มั่นคง คว�มไม่สงบสุข คว�มวุ่นว�ยหรือบ่อนทำ�ล�ยสุขภ�วะ อันจะมีผล 

ต่อก�รอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ก�รกระทำ�ที่กระทบต่อคว�มสงบเรียบร้อยของประช�ชนนั้น ย่อมกำ�หนด 

เป็นคว�มผิดอ�ญ�ได้ต�มคว�มร้�ยแรงแห่งก�รกระทำ�และเจตน�

    ศีลธรรมอันดีของประชาชน	 (Good	Morals)	คือ กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ ่

ถือปฏิบัติต�มคว�มเชื่อ ต�มประเพณี หรือศ�สน� และถือว่�เป็นเครื่องวินิจฉัยคว�มประพฤติว่�ถูกต้อง 

หรือไม่ ปกติก�รกระทำ�ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประช�ชนย่อมทำ�ให้นิติกรรมเสียไป แต่ก�รกระทำ�ที่ขัดต่อ 

ศีลธรรมอันดีของประช�ชนจะเป็นคว�มผิดอ�ญ�ก็ต่อเมื่อก�รกระทำ�นั้นเป็นเรื่องร้�ยแรงและกระทบ 

ต่อก�รอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอ�จทำ�ให้เกิดคว�มไม่มั่นคง คว�มไม่สงบสุข คว�มวุ่นว�ยในสังคมได้  

ศีลธรรมอันดีของประช�ชนนี้อ�จมีวิวัฒน�ก�รได้ต�มยุคสมัยและต�มพื้นที่ ก�รกระทำ�ที่กระทบต่อศีลธรรม 

อันดีของประช�ชนอย่�งร้�ยแรงย่อมกำ�หนดเป็นคว�มผิดอ�ญ�ได้ต�มยุคสมัย

    การกระท�าที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม คือ ก�รกระทำ�ที่ส่งผลร้�ยต่อประช�ชน 

ในวงกว้�งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม ก�รเมืองก�รปกครอง หรือสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่เป็นผลร้�ยอื่น 

ที่ไม่เพียงแต่เป็นก�รกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นก�รส่วนตัว

    ทั้งนี้ ในก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์ต�ม (๑) และ (๒) หน่วยง�นของรัฐต้องตระหนักว�่

เกณฑ์ดังกล่�วมีลักษณะเป็นพลวัตจึงต้องพิจ�รณ�ให้สอดคล้องกับยุคสมัย สภ�พสังคม เศรษฐกิจ ก�รเมือง  

ก�รปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมตลอดถึงคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ

  ๒.  เป็นกรณีที่ไม่ส�ม�รถใช้ม�ตรก�รอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งได้ผลและมีประสิทธิภ�พ

เพียงพอที่จะทำ�ให้ประช�ชนปฏิบัติต�มกฎหม�ยได้

   ก�รกำ�หนดให้ก�รกระทำ�ใดเป็นคว�มผิดและโทษอ�ญ�เป็นก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พ 

ของบุคคลอย่�งยิ่ง จึงต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีม�ตรก�รอื่นเพื่อให้ประช�ชนปฏิบัติต�มกฎหม�ยได้ หรือก�รลงโทษ

อย่�งอื่น ที่ไม่ใช่โทษอ�ญ�ไม่ทำ�ให้ผู ้กระทำ�คว�มผิดเกรงกลัวเพร�ะได้รับประโยชน์ท�งเศรษฐกิจคุ ้มค่� 

กว่�โทษที่ได้รับ ห�กมีม�ตรก�รอื่นที่ทำ�ให้ประช�ชนปฏิบัติต�มกฎหม�ยได้ เช่น ม�ตรก�รจูงใจเพื่อให้ประช�ชน

ปฏิบัติต�มกฎหม�ย หรือก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้กระทำ�ก�รที่รัฐอย�กให้กระทำ� ก�รกำ�หนดม�ตรก�รบังคับ

ท�งปกครอง ก�รกำ�หนดสภ�พบังคับท�งเศรษฐกิจ เช่น ก�รกำ�หนดโทษปรับเป็นพินัย หรือก�รกำ�หนดให้เอกชน

ฟ้องร้องดำ�เนินคดีได้เอง เห็นสมควรใช้ม�ตรก�รดังกล่�ว แต่ถ้�ม�ตรก�รดังกล่�วไม่อ�จทำ�ให้ประช�ชนปฏิบัติ

ต�มกฎหม�ยอย่�งได้ผลหรือมีประสิทธิภ�พเพียงพอ กรณีนี้จึงกำ�หนดให้ก�รฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

ดังกล่�วเป็นคว�มผิดและมีโทษอ�ญ�



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

175

  ๓.  คว�มผิดที่บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ภ�คคว�มผิด ห�กบทบัญญัติคว�มผิด 

ที่มีโทษอ�ญ�ในพระร�ชบัญญัติใดมีองค์ประกอบคว�มผิดเหมือนหรือคล้�ยคลึงกับคว�มผิดที่กำ�หนด 

ในภ�คคว�มผิดของประมวลกฎหม�ยอ�ญ� มิให้กำ�หนดโทษอ�ญ�ในร่�งกฎหม�ยนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผล 

คว�มจำ�เป็นพิเศษว่�เป็นกฎหม�ยเฉพ�ะจำ�เป็นต้องมีโทษสูงกว่�หรือมีโทษอุปกรณ์ เช่น เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

   อย่�งไรก็ดี ในกรณีที่ประสงค์จะกำ�หนดโทษอ�ญ�ที่มีโทษน้อยกว่�โดยมิให้นำ�ประมวล

กฎหม�ยอ�ญ�ม�ใช้บังคับจะต้องระบุในกฎหม�ยเฉพ�ะนั้นให้ชัดเจนว่� มิให้นำ�โทษสำ�หรับคว�มผิด 

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ม�ใช้บังคับสำ�หรับก�รกระทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ยเฉพ�ะนั้น

  ๔.  ในกรณีที่มีพันธกรณีระหว่�งประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทย เช่น สนธิสัญญ�หรือ 

คว�มตกลงระหว่�งประเทศที่ประเทศไทยเป็นภ�คี กำ�หนดพันธกรณีให้ประเทศไทยต้องตร�กฎหม�ยที่มี 

โทษอ�ญ�ต�มที่กำ�หนดไว้ในพันธกรณีนั้น ให้กำ�หนดโทษอ�ญ�ได้ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม และ 

มีเพด�นโทษ (Threshold) ที่ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ในก�รตร�กฎหม�ยที่กำ�หนดโทษอ�ญ�ต�มพันธกรณีระหว่�ง

ประเทศนั้น จะต้องอ้�งข้อคว�มในพันธกรณีที่ระบุให้กำ�หนดโทษอ�ญ�ให้ชัดเจนด้วย มิใช่แค่เป็นข้อเสนอแนะ

ต�มพันธกรณีว่�อ�จกำ�หนดเป็นโทษอ�ญ�เท่�นั้น

  ๕.  ก�รกระทำ�ใดที่เป็นกรรมเดียวและมีโทษอ�ญ�อยู่แล้ว จะกำ�หนดให้ก�รกระทำ�กรรม

เดียวกันนั้นมีโทษอย่�งอื่นด้วย เพื่อจูงใจให้ยอมรับโทษอย่�งอื่นนั้นเพื่อระงับคดีย่อมกระทำ�มิได้บทบัญญัติ 

แห่งกฎหม�ยทัง้หล�ยทีก่ำ�หนด “ม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง” เช่น กฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์ และตล�ดหลกัทรพัย์ 

ต้องเปลี่ยนบทบัญญัติเป็นสภ�พบังคับอื่นที่เหม�ะสม เช่น โทษปรับท�งปกครอง หรือโทษปรับเป็นพินัย  

เว้นแต่โดยสภ�พของคว�มผิดสมควรมีโทษอ�ญ� เพร�ะเรื่องท�งแพ่งในระบบประมวลกฎหม�ยหม�ยถึง 

เรื่องระหว่�งเอกชนกับเอกชนเท่�นั้น แต่ก�รละเมิดกฎหม�ยดังกล่�วข้�งต้นไม่ใช่เรื่องระหว่�งเอกชนกับเอกชน 

ห�กแต่เป็นเรื่องระหว่�งรัฐหรือหน่วยง�นของรัฐ ซึ่งต้องรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยให้กับบุคคล จึงไม่ใช่เรื่อง 

ท�งแพ่งและก�รเปลี่ยนโทษท�งแพ่งม�เป็นโทษปรับเป็นพินัยย่อมคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พของผู้ถูกลงโทษม�กกว่�

 ๓.๔		 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  กฎหม�ยนี้ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รใช้ดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐและระยะเวล�ในก�ร 

ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนต่�ง ๆ ไว้ ๓ ประก�ร ได้แก่

  (๑)  ก�รมีบทบัญญัติให ้ เจ ้�หน ้�ที่ของรัฐมีดุลพินิจในก�รออกคำ�สั่ งท�งปกครองหรือ 

ดำ�เนินกิจก�รท�งปกครอง ให้กระทำ�ได้เท่�ที่จำ�เป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่กำ�หนดให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีดุลพินิจ 

ให้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รใช้ดุลพินิจและระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนต่�ง ๆ ที่เป็นส�ระสำ�คัญ 

ไว้ในร่�งกฎหม�ยให้ชัดเจน

  (๒)  ในกรณีที่ร�่งกฎหม�ยกำ�หนดให้ออกกฎเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รใช้ดุลพินิจของเจ�้หน้�ที่

ของรัฐ กฎดังกล่�วต้องกำ�หนดให้ก�รใช้ดุลพินิจเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

   ๑)  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักก�รสำ�คัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง เช่น หลักนิติธรรม  

หลักคุ้มครองศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ หรือหลักคว�มเป็นกฎหม�ยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

   ๒)  ต้องสอดคล้องกับหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี
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   ๓)  ต้องสอดคล้องและปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง

   ๔)  ต้องยึดหลักคว�มพอสมควรแก่เหตุ และหลักคว�มได้สัดส่วนระหว่�งประโยชน์ 

ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภ�พและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป

   ๕)  ต้องยึดหลักคว�มเสมอภ�คและต้องไม่เป็นก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

  (๓)  ก�รจัดทำ�แนวท�งปฏิบัติในก�รใช้ดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ เพื่อให้ก�รใช้ดุลพินิจ 

ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้ กฎหม�ยนี้กำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐต้องจัดทำ�แนวท�ง

ปฏิบัติในก�รใช้ดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในหัวข้อ (๒) ให้ทันสมัยอยู ่เสมอ 

และเผยแพร่ให้ประช�ชนทร�บเป็นก�รทั่วไป ทั้งนี้ แนวท�งปฏิบัติในก�รใช้ดุลพินิจดังกล่�วมิให้ใช้บังคับ 

ในท�งที่เป็นผลร้�ยแก่บุคคลจนกว่�จะมีก�รเผยแพร่ให้ประช�ชนทร�บ อย่�งไรก็ดี มีข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับ 

แก่ก�รใช ้ดุลพินิจในก�รดำ�เนินง�นต�มกระบวนก�รยุติธรรมและก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของศ�ล  

ก�รพิจ�รณ�สั่งคดีของพนักง�นอัยก�ร และก�รดำ�เนินง�นของเจ้�หน้�ที่ในกระบวนก�รสอบสวน ไต่สวน  

ก�รบังคับคดี และก�รว�งทรัพย์

๔. กำรเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน
 ภ�ยหลังเมื่อหน่วยง�นของรัฐจัดทำ�สรุปผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นแล้วจะมีก�รนำ�สรุปผลรับฟัง 

คว�มคิดเห็นนั้นม�เผยแพร่ผ่�นระบบกล�ง และอ�จมีก�รเผยแพร่โดยวิธีก�รอื่นด้วยก็ได้ เช่น ก�รเผยแพร่ 

ผ่�นเว็บไซต์ของหน่วยง�นของรัฐ สำ�หรับก�รเปิดเผยผลก�รวิเคร�ะห์อ�จดำ�เนินก�รได้ในหล�ยในขั้นตอน เช่น 

ในชั้นก�รรับฟังคว�มคิดเห็น หน่วยง�นของรัฐอ�จนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ในเบื้องต้นไปประกอบก�รรับฟัง 

คว�มคิดเห็นจ�กผู ้เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังว่�ก�รกำ�หนดประเด็นเกี่ยวกับสภ�พปัญห� ส�เหตุของปัญห�  

และก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของก�รดำ�เนินก�รในแต่ละเรื่องถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หรือวิเคร�ะห์โดยอ�ศัย 

ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ และเมื่อจัดทำ�ร�ยง�น RIA แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

หน่วยง�นของรัฐย่อมจะต้องมีก�รเปิดเผยร�ยง�น RIA ทั้งฉบับด้วย

 อนึ่ง ในก�รจัดทำ�ร ่�งกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รรักษ�คว�มมั่นคงหรือคว�มปลอดภัยของประเทศ  

ร่�งกฎหม�ยที่มิได้ใช ้บังคับเป็นก�รทั่วไปกับประช�ชน ร่�งกฎหม�ยที่จำ�เป็นต้องตร�ขึ้นโดยรีบด่วน 

เพื่อประโยชน์สำ�คัญของประเทศเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยส�ธ�รณะ คว�มมั่นคงในท�งเศรษฐกิจของประเทศ  

หรือป้องปัดภัยพิบัติส�ธ�รณะ หรือร่�งกฎหม�ยอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประช�ชน  หน่วยง�นของรัฐจะไม่เปิดเผย

สรุปผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นดังกล่�ว หรืออ�จเปิดเผยต�มที่เห็นสมควรก็ได้ ❖
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ส�ำนักงำน ก.พ. กับภำรกิจสร้ำงระบบ

กำรบริหำรงำนบุคคลในรำชกำรให้เข้มแข็ง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน
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 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน หรือสำ�นักง�น ก.พ. เป็นส่วนร�ชก�รในสังกัดสำ�นักน�ยก-

รัฐมนตรี มีเลข�ธิก�ร ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญช�ข้�ร�ชก�รและบริห�รร�ชก�รของสำ�นักง�น ก.พ. ขึ้นตรงต่อ 

น�ยกรัฐมนตรี และเป็นเจ้�หน้�ที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นในหน้�ที่ของคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.) 

และคณะกรรมก�รพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และดำ�เนินก�รต�มที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหม�ย รวมทั้งเป็น

องค์กรกล�งด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในร�ชก�รพลเรือน สนับสนุนภ�รกิจด้�นก�รบริห�รทรัพย�กร

บุคคลให้แก่ส่วนร�ชก�รและจังหวัด ตลอดจนก�รพิทักษ์ระบบคุณธรรมในร�ชก�รพลเรือน เพื่อให้ข้�ร�ชก�ร 

มีคุณภ�พง�น สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น และคุณภ�พชีวิตที่ดี ส�ม�รถปฏิบัติง�นอย่�งมืออ�ชีพบนหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน และก�รพัฒน�ประเทศ 

ที่ยั่งยืน

 สำ�นักง�น ก.พ. ได้ดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมี 

คว�มเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศ�สตร์ช�ติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนก�รปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (พ.ศ. 

๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ยุทธศ�สตร์ก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และยุทธศ�สตร์

สำ�นักง�น ก.พ. โดยคำ�นึงถึงคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของรัฐบ�ลให้

เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม

 บทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญของสำ�นักง�น ก.พ. เริ่มต้นตั้งแต่ สรรห� (Recruitment) พัฒน� (Development) 

รักษ�ไว้ (Retention) และใช้ประโยชน์ (Utilization) กระบวนก�รดังกล่�วเป็นก�รเตรียมกำ�ลังคนภ�ครัฐให้มี

คว�มพร้อมและส�ม�รถผลักดันนโยบ�ยของรัฐให้สัมฤทธิ์ผลต�มเป้�ประสงค์อันจะช่วยให้ประเทศก้�วหน้�ไป

อย่�งมั่นคง 

 

กำรเตรียมก�ำลังคนคุณภำพเข้ำสู่ระบบรำชกำร 
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้ดำ�เนินก�รจัดสรรทุนรัฐบ�ล (ก.พ.) ให้แก่ข้�ร�ชก�ร บุคล�กรภ�ครัฐ และบุคคลทั่วไป 

ซึ่งทุนรัฐบ�ล (ก.พ.) นี้ เป็นกลไกหนึ่งในก�รดึงดูดบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเข้�สู่ระบบร�ชก�รผ่�น 

ก�รกระจ�ยโอก�สก�รรับทุนให้เข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยที่มีศักยภ�พอย่�งทั่วถึง ตลอดจนเป็นก�รเตรียมและพัฒน�

ศักยภ�พกำ�ลังคนภ�ครัฐให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภ�รกิจและยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�รแต่ละแห่ง 

เพื่อก�รพัฒน�ประเทศในทุกมิติ เช่น ทุนเล่�เรียนหลวง ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภ�ครัฐ ทุนต�มคว�มต้องก�รของ

ส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นของรัฐ (Function-based) ทุนดึงดูดผู้มีศักยภ�พสูงที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในสถ�บัน 
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ก�รศึกษ�ในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS) ทุนสนับสนุนคว�มต้องก�รของ 

ส่วนร�ชก�รในภูมิภ�ค (Area-based) และทุนพัฒน�สมรรถนะข้�ร�ชก�ร (Competency-based) โดยในปี 

งบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�นักง�น ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบ�ล (ก.พ.) รวมจำ�นวน ๕๓๓ ทุน 

 นอกจ�กนั้น สำ�นักง�น ก.พ. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยง�นอื่น ๆ ในก�รดำ�เนินก�รสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

และดูแลผู้ได้รับทุนต�มคว�มต้องก�รของหน่วยง�น เช่น ทุนรัฐบ�ลที่จัดสรรให้กระทรวงก�รต่�งประเทศ  

ทุนรัฐบ�ลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ทุนรัฐบ�ลต�มคว�มต้องก�รของสถ�บันพระบรมร�ชชนก 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ทุนวิวัฒนไชย�นุสรณ์ ทุนธน�ค�รแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

กำรสรรหำและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงำน ก.พ.
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้ดำ�เนินก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รสรรห�และเลือกสรรบุคคลเข้�รับร�ชก�รด้วยรูปแบบ 

ก�รสอบเพื่อวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไป (ภ�ค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) เพื่อให้ก�รสอบคว�มรู้

คว�มส�ม�รถทั่วไปมีประสิทธิภ�พ คล่องตัว ลดระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร และลดทรัพย�กรที่ใช้ในก�รจัดสอบ 

เพื่อให้ส่วนร�ชก�รส�ม�รถบรรจุบุคคลได้ตรงต�มคว�มต้องก�รในเวล�รวดเร็ว และเพื่อให้ประช�ชนทั่วไปได้รับ

โอก�สที่เท่�เทียมและเสมอภ�คกันในก�รเข้�รับร�ชก�ร โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีก�รสอบเพื่อวัด

คว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญ�ตรีและปริญญ�โท) จำ�นวน ๙ รอบสอบ 

ระหว่�งวันที่ ๔ - ๑๒ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๓๕ ที่นั่งสอบ โดยมีผู้สอบผ่�นจำ�นวน ๖๒๐ คน 

ซึ่งที่นั่งสอบมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๗๕ จ�กปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีจำ�นวน ๒,๓๐๐ ที่นั่งสอบ และม ี

ผู้สอบผ่�น จำ�นวน ๑๗๙ คน

 นอกจ�กนี้ สำ�นักง�น ก.พ. ได้จัดทำ� Mobile Application ที่มีชื่อว่� “JOB OCSC” บนระบบปฏิบัติก�ร 

Android และ iOS เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐ และประช�ชนทั่วไปในก�รเข้�ถึงข้อมูล

เกี่ยวกับก�รสรรห�และเลือกสรรบุคคลเข้�รับร�ชก�ร ก�รพิมพ์และตรวจสอบหนังสือรับรองผลก�รสอบผ่�น

ภ�ค ก. ของสำ�นักง�น ก.พ. รวมทั้งก�รติดต�มข่�วประช�สัมพันธ์ และข่�วประก�ศรับสมัครง�นในตำ�แหน่งต่�ง ๆ 

ของหน่วยง�นของรัฐอีกด้วย
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กำรจัดงำนมหกรรมกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ ครั้งที่ ๑๖
 สำ�นักง�น ก.พ. ร่วมกับสถ�นเอกอัครร�ชทูตและสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ�ระดับโลก จัดง�น “มหกรรม

ก�รศึกษ�ต่อต่�งประเทศ ครั้งที่ ๑๖” หรือ “The 16th OCSC International Education Expo 2019” ระหว่�ง

วันที่ ๒ - ๓ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ ณ รอยัล พ�ร�กอน ฮอลล์ ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน ภ�ยใต้แนวคิด “Happy 

Studying Abroad” ประสบก�รณ์ดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน ง�นมหกรรมก�รศึกษ�ต่อต่�งประเทศนี ้

เป็นช่องท�งสำ�คัญในก�รให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รศึกษ� ทุนก�รศึกษ� และคว�มรู้ต่�ง ๆ 

ที่จำ�เป็นต่อก�รศึกษ�ต่อต่�งประเทศ ที่สำ�นักง�น ก.พ. ได้รวบรวมไว้ ตลอดจนเป็นก�รประช�สัมพันธ์แนะนำ� 

ช่องท�งก�รเข้�รับร�ชก�รให้กับกำ�ลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภ�พเข้�สู่ภ�คร�ชก�ร โดยมีสถ�บันก�รศึกษ�เข้�ร่วมง�น 

จำ�นวน ๓๔๘ สถ�บัน จ�ก ๒๓ ประเทศ และมีผู้เข้�ร่วมง�นจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๗,๒๕๓ คน

  



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

181

กำรส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู ้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ในกำรปฏิบัติรำชกำร HRD e-Learning
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคลล�กรภ�ครัฐให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะ 

ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ “Value-Based Economy” ซึ่งใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นโครงสร้�งพื้นฐ�น เพื่อสนับสนุนนโยบ�ย “ประเทศไทย ๔.๐” ให้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรม

และมุ่งสู่เป้�หม�ย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีก�รพัฒน�ระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รให้บริก�รระบบก�รเรียนรู ้

ท�งไกลผ�่นระบบเครือข�่ยส�รสนเทศอย�่งต่อเนื่องม�โดยตลอด โดยได้ประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นและ

มห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ จำ�นวน ๑๖ แห่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้/ก�รพัฒน�บุคล�กรภ�ครัฐ 

ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพย�กรที่มีอยู่ให้เกิดคว�มคุ้มค่�และ

ประโยชน์สูงสุดต่อก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลของประเทศ และได้จัดให้มีพิธีลงน�มในบันทึกข้อตกลงว่�ด้วย

คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รในก�รพัฒน�ระบบก�รเรียนรู ้ท�งไกลผ่�นระบบเครือข่�ยส�รสนเทศ เมื่อวันที ่

๒๑ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒

 หลังจ�กลงน�มในบันทึกข้อตกลงดังกล�่วแล้ว สำ�นักง�น ก.พ. ได้ร่วมมือกับสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรม 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) พัฒน�

ระบบลงทะเบียนแบบ Single Sign On ซึ่งระบบนี้จะอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้เข้�เรียนส�ม�รถเรียนวิช�ต่�ง ๆ 

ได้อย่�งคล่องตัว และผลก�รเรียนจะถูกจัดเก็บในทะเบียนประวัติของข้�ร�ชก�ร (ก.พ.๗) โดยอัตโนมัติเพื่อ

ประโยชน์ในก�รบริห�รบุคคล�กรของส่วนร�ชก�รต่อไป

 

กำรเสรมิสร้ำงประสทิธภิำพและพฒันำคณุภำพชวีติของข้ำรำชกำรในจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้ 
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้ดำ�เนินโครงก�รเสริมสร้�งประสิทธิภ�พและพัฒน�คุณภ�พชีวิตของข้�ร�ชก�ร 

ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (สปชต.) ม�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเป็นก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยของ

รัฐบ�ลและมติ ก.พ. ในก�รประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๐ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟ ู

ขวัญกำ�ลังใจและคุณภ�พชีวิตของข้�ร�ชก�รที่ปฏิบัติร�ชก�รในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ได้แก่ ยะล� ปัตต�นี 

นร�ธิว�ส และพื้นที่บ�งอำ�เภอของจังหวัดสงขล� (อำ�เภอจะนะ เทพ� สะบ้�ย้อย และน�ทวี) และสตูล ซึ่งกลุ่ม 

เป้�หม�ย คือ ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ ข้�ร�ชก�รครู และข้�ร�ชก�รตำ�รวจ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปี 
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พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงก�ร สปชต. ได้ดำ�เนินก�รม�แล้ว ๓๒๖ รุ่น รวมจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโครงก�รทั้งสิ้นจำ�นวน ๓๒,๑๐๙ 

คน ทั้งนี้ ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�นักง�น ก.พ. ได้ดำ�เนินก�รโครงก�ร สปชต. ร่วมกับหน่วยง�น 

ต่�ง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.) กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง

ภ�ยในภ�ค ๔ ส่วนหน้� (กอ.รมน ภ�ค ๔ สน.) สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ (สมช.) และมห�วิทย�ลัยของรัฐ 

ในภูมิภ�ค ๔ แห่ง คือ มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และมห�วิทย�ลัย

บูรพ� โดยดำ�เนินก�รตั้งแต่เดือนธันว�คม ๒๕๖๑ - พฤษภ�คม ๒๕๖๒ รวมจำ�นวน ๑๘ รุ่น และมีข้�ร�ชก�ร 

เข้�ร่วมโครงก�รทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ คน

  

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรท�ำงำนบริบท
อำเซียน
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้รับหน้�ที่เป็นประธ�น ก.พ. อ�เซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เป็นระยะเวล� ๒ ปี 

ซึ่งมีภ�รกิจสำ�คัญ คือ ก�รเป็นเจ้�ภ�พและฝ่�ยเลข�นุก�รก�รประชุม ก.พ. อ�เซียน ครั้งที่ ๒๐ ระหว่�งปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ภ�ยใต้บทบ�ทดังกล่�ว สำ�นักง�น ก.พ. ได้เป็นผู้นำ�ก�รผลักดันภ�รกิจของ ก.พ. อ�เซียน รวมถึง

ได ้กำ�หนดประเด็นหลักของก�รประชุม โดยมุ ่งเน ้นก�รปรับเปลี่ยนภ�คร�ชก�รพลเรือน ให ้ทันต ่อ 

ก�รเปลี่ยนแปลงรอบด้�นอย่�งรวดเร็ว และมีคุณภ�พ รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์

และนวัตกรรมในก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นและพัฒน�บุคล�กรภ�ครัฐให้พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้ม

และคว�มท้�ท�ยที่มีผลกระทบสำ�คัญต่อภ�คร�ชก�รพลเรือนในอ�เซียน ซึ่งได้ใช้ชื่อ (Theme) ก�รประชุมว่� 

“Accelerating Agile ASEAN Civil Service” หรือ “ยกระดับ ฉับไว ก้�วใหม่ร�ชก�รอ�เซียน” 

 โดยเอกส�รผลลัพธ์สำ�คัญในว�ระที่สำ�นักง�น ก.พ. ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น ก.พ. อ�เซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่ผ่�นม� คือ ถ้อยแถลงอ�เซียนว่�ด้วยก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ลและก�รเร่งยกระดับภ�คร�ชก�รพลเรือนในยุค

ดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of an Agile Civil 

Service in a Digital Economy) ซึ่งเป็นก�รแสดงเจตน�รมณ์ร่วมกันของประเทศสม�ชิกอ�เซียนที่จะสนับสนุน

ก�รขับเคลื่อนภ�คร�ชก�รพลเรือนอ�เซียนให้มีก�รดำ�เนินง�นที่คล่องตัว มีประสิทธิภ�พ และพร้อมรับ 

ก�รเปลี่ยนแปลงและสถ�นก�รณ์คว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว 
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มำตรกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนภำครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
 คณะรัฐมนตรีในก�รประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มีน�คม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอม�ตรก�รบริห�ร

จัดก�รกำ�ลังคนภ�ครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและนโยบ�ยกำ�ลังคน 

ภ�ครัฐ (คปร.) เสนอ โดยม�ตรก�รฉบับนี้ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�รดำ�เนินก�รจ�กม�ตรก�รฉบับเดิม 

(ม�ตรก�รบริห�รเเละพัฒน�กำ�ลังคนภ�ครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อให้เกิดคว�มสอดคล้องกับบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมถึงก�รแก้ปัญห�ก�รบริห�รจัดก�รอัตร�กำ�ลังของส่วนร�ชก�รและองค์กรกล�ง

บริห�รทรัพย�กรบุคคล เช่น ก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รจัดสรรอัตร�ว่�งจ�กผลก�รเกษียณอ�ยุ โดยได้ปรับปรุง

ก�รแบ่งขน�ดส่วนร�ชก�รออกเป็น ๓ ขน�ด (เล็ก กล�ง ใหญ่) เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมในก�รบริห�ร 

อัตร�กำ�ลัง ก�รเพิ่มคว�มยืดหยุ่นในก�รทดแทนอัตร�ว่�งจ�กผลก�รเกษียณอ�ยุด้วยก�รจ้�งง�นรูปแบบอื่น 

ก�รปรับปรุงเงื่อนไข ก�รจัดสรรอัตร�เกษียณของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�เพื่อลดปัญห� 

ก�รข�ดแคลนครูในโรงเรียนขน�ดเล็ก โดยจัดสรรคืนให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำ�นวน ๑๒๐ คนขึ้นไป ตลอดจน 

เพิ่มกลไกก�รติดต�มและประเมินผล ก�รใช้อัตร�กำ�ลังของส่วนร�ชก�ร เพื่อให้ส่วนร�ชก�รและองค์กรกล�ง

บริห�รทรัพย�กรบุคคลส�ม�รถนำ�ม�ตรก�รฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต�มเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และเกิดคว�มคุ้มค่�

 จ�กมติ ครม. ข้�งต้น สำ�นักง�น ก.พ. ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รร่วม คปร. จึงได้จัดทำ�แนวท�งปฏิบัติ 

ต�มม�ตรก�รบริห�รจัดก�รกำ�ลังคนภ�ครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แบ่งเป็น ๒ ม�ตรก�ร คือ ม�ตรก�รที่ ๑ 

ม�ตรก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รกำ�ลังคนภ�ครัฐเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ส่วนร�ชก�รว�งแผน ติดต�มและ

ประเมินผลก�รใช้อัตร�กำ�ลังให้เป็นไปอย่�งคุ้มค่� รวมถึงก�รนำ�ระบบส�รสนเทศทรัพย�กรบุคคลระดับกรม 

(DPIS) ม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รบริห�รอัตร�กำ�ลัง และม�ตรก�รที่ ๒ ก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังปกติ ประกอบด้วย 
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(๑) หลักก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังข้�ร�ชก�รในภ�พรวม (๒) วิธีก�ร

บริห�รอัตร�กำ�ลังข ้�ร�ชก�ร อ�ทิ ก�รจัดสรรหรือเกลี่ยอัตร�

ข้�ร�ชก�รที่ว่�งจ�กผลก�รเกษียณอ�ยุ ก�รทดแทนอัตร�ว่�งจ�ก 

ผลก�รเกษียณอ�ยุของข้�ร�ชก�รด้วยก�รจ้�งง�นรูปแบบอื่น และก�รขอ 

จัดสรรอัตร�ข้�ร�ชก�รตั้งใหม่ รวมทั้งก�รบริห�รอัตร�ข้�ร�ชก�ร

ระหว่�งปีงบประม�ณ (๓) หลักเกณฑ์ก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังข้�ร�ชก�ร

ประเภทต่�ง ๆ  รวมทั้งตัวอย่�งก�รจัดทำ� บันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง

หรือองค ์กรกล�งบริห�รทรัพย�กรบุคคลตลอดจนแบบฟอร ์ม 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนร�ชก�รใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มม�ตรก�รได้อย่�งถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้รับมอบหม�ยจ�กรองน�ยกรัฐมนตรี (น�ยวิษณุ เครือง�ม) ให้ดำ�เนินก�รในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นท�งคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยง�นของรัฐ ร่วมกับองค์กรกล�งบริห�รง�น

บุคคลประเภทต่�ง ๆ เพื่อให้เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันย�ยน ๒๕๕๙ จึงได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�น

จัดทำ�ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมต�มรัฐธรรมนูญ เพื่อดำ�เนินก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ และจัดประชุมแลกเปลี่ยน 

คว�มคิดเห็นร่วมกับองค์กรกล�งบริห�รง�นบุคคลประเภทต่�ง ๆ เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอก�รจัดให้มีม�ตรฐ�น 

ท�งจริยธรรมของข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่รัฐ รวมถึงกลไกก�รกำ�กับดูแล และสภ�พบังคับใช้ม�ตรฐ�น 

ท�งจริยธรรมที่มีประสิทธิภ�พ และได้ดำ�เนินก�รนำ�เสนอ “ร่�งพระร�ชบัญญัติจริยธรรมเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

พ.ศ. ....” ต�มกระบวนก�รก�รจัดทำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ ซึ่งต่อม�คณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้แก้ไขชื่อร่�งพระร�ช

บัญญัติเป็น “ร่�งพระร�ชบัญญัติม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม พ.ศ. ....” ทั้งนี้ ร�ชกิจจ�นุเบกษ� วันที่ ๑๖ เมษ�ยน 

๒๕๖๒ ประก�ศให้มีกฎหม�ยพระร�ชบัญญัติม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

วันที่ ๑๗ เมษ�ยน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 พระร�ชบัญญัติม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีส�ระสำ�คัญมุ่งเน้นก�รรักษ�จริยธรรมของ 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐและก�รนำ�จริยธรรมม�ใช้ในก�รบริห�รง�นบุคคล โดยกำ�หนดม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมหรือ 

หลักเกณฑ์ก�รประพฤติปฏิบัติอย่�งมีคุณธรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ ๗ ประก�ร ประกอบด้วย 

 ๑) ยึดมั่นในสถ�บันหลักของประเทศ อันได้แก่ ช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ และก�รปกครองระบอบ

ประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำ�นึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้�ที่

 ๓) กล้�ตัดสินใจและกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

 ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตส�ธ�รณะ

 ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของง�น

 ๖) ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

 ๗) ดำ�รงตนเป็นแบบอย่�งที่ดีและรักษ�ภ�พลักษณ์ของท�งร�ชก�ร
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โครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์เพื่อกำรปฏิรูปประเทศเชิงบูรณำกำร  
(Strategist Development Program)
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้ริเริ่มโครงก�รดังกล่�วขึ้นต�มแนวท�งท�งก�รรักษ�กลุ่มกำ�ลังคนคุณภ�พ (Talent 

Retention) โดยมีส่วนร�ชก�รร่วมเป็นเจ้�ภ�พในก�รดำ�เนินโครงก�รฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอก�สให้

ข้�ร�ชก�รกลุ่มกำ�ลังคนคุณภ�พได้สั่งสมประสบก�รณ์ ทักษะและองค์คว�มรู้ที่หล�กหล�ย สร้�งผลง�นให้เป็น 

ที่ประจักษ์ในระดับประเทศ ผ่�นกลไกก�รปฏิบัติง�นในโครงก�รเชิงยุทธศ�สตร์/โครงก�รสำ�คัญระดับประเทศ 

(Policy Study/Work Team) ตลอดจนเพื่อให้ส่วนร�ชก�ร ส�ม�รถขับเคลื่อนภ�รกิจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

รวดเร็วและตอบโจทย์สำ�คัญที่ต้องเร่งรัดดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�ร และได้ดำ�เนินโครงก�รไปทั้งสิ้น ๓ รอบ 

ได้แก่ 

 รอบวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๑ ส่วนร�ชก�รเจ้�ภ�พโจทย์ คือ สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ

 รอบวันที่ ๑ เมษ�ยน ๒๕๖๒ ส่วนร�ชก�รเจ้�ภ�พโจทย์ ๘ แห่ง คือ ๑) สำ�นักง�น ก.พ. ๒) สำ�นักง�นปลัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓) กรมควบคุมมลพิษ ๔) สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น  

๕) สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม ๖) สำ�นักง�นปลัดกระทรวงแรงง�น ๗) กรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ 

ท�งเลือก และ ๘) กรมสนับสนุนก�รบริก�รสุขภ�พ 

 รอบวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๒ ส่วนร�ชก�รเจ้�ภ�พโจทย์ ๔ แห่ง คือ ๑) กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ ๒) สำ�นักง�น

เศรษฐกิจก�รเกษตร ๓) สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ และ ๔) สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 

โดยส�ม�รถสรุปข้อมูลผลก�รคัดเลือกผู้สมัครเข้�ร่วมโครงก�รทั้ง ๓ รอบ ได้ดังนี้

 

กำรสมัมนำบคุลำกรภำครฐั “ยทุธศำสตร์ชำตภิำคปฏบิตั:ิ ร่วมขยบัขบัเคลือ่น
ภำครัฐ เพื่อประชำชน”
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้จัดก�รสัมมน�บุคล�กรภ�ครัฐ “ยุทธศ�สตร์ช�ติภ�คปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อน 

ภ�ครัฐเพื่อประช�ชน” (National Strategy in Action : integrated implementation for THAIS หรือเรียก

โดยย่อว่� For THAIS) เมื่อวันที่ ๑๖ กันย�ยน ๒๕๖๒ ณ อ�ค�รอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุร ี

โดยมีกิจกรรมสำ�คัญอย่�งหนึ่ง คือ ก�รนำ�เสนอผลง�นของกำ�ลังคนคุณภ�พ (Talent) กลุ่มต่�ง ๆ ได้แก่

 (๑) ข ้�ร�ชก�รผู ้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potenial System: HiPPS) 

(๒) ทีมนักยุทธศ�สตร์เพื่อก�รปฏิรูปประเทศเชิงบูรณ�ก�ร ซึ่งเป็นก�รรวมกลุ่มเฉพ�ะกิจของกำ�ลังคนคุณภ�พ

จ�กหล�กหล�ยส่วนร�ชก�ร เพื่อทำ�ง�นต�มประเด็นสำ�คัญ (Agenda- based team) (๓) ผู้นำ�คลื่นลูกใหม่ 
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ในร�ชก�รไทย เน้นก�รสร้�งประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นกับประช�ชน และให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนมุมมอง 

(Insight) สำ�หรับก�รทำ�ง�นที่สอดคล้องกับ “คุณค่�และวิถีชีวิตชุมชน” บนพื้นฐ�นของคว�มเป็นจริง และ 

(๔) หลักสูตรก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินต�มกรอบก�รปฏิรูปประเทศ ยุทธศ�สตร์ช�ติ และก�รสร้�งคว�มส�มัคคี

ปรองดอง สำ�หรับหัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวง หรือ ป.ย.ป. ๑ (หัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวง) 

ป.ย.ป. ๒ (รองอธิบดี และรองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด) และ ป.ย.ป. ๓ (ผู้นำ�ท้องถิ่น) ที่เน้นก�รทำ�ง�นแบบผส�นพลัง 

(Synergy) ของผู้บริห�ร ๓ ระดับ จ�ก ๓ พื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญห�ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ ซึ่งสำ�นักง�น ก.พ. 

ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล ได้ว�งแผนพัฒน�กำ�ลังคนคุณภ�พเหล่�นี้ผ่�นกิจกรรมรูปแบบ

ต่�ง ๆ ซึ่งในทุกกิจกรรมจะมีก�รสร้�งผลง�นที่ตอบโจทย์ยุทธศ�สตร์ช�ติที่มีเป้�หม�ยสูงสุดเพื่อประช�ชนไทย

เพื่อคว�มส�มัคคีปรองดอง (Togetherness) เพื่อคว�มสุขและคุณภ�พชีวิต (Happiness) เพื่อก�รเข้�ถึงบริก�ร

ของภ�ครัฐอย่�งสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่�เทียม (Accessibility) เพื่อเพิ่มร�ยได้เพื่อให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได ้

และต่อยอดสู่คว�มมั่งคั่ง (Income) และเพื่อคว�มมั่งคงและยั่งยืน (Security and Sustainability) 

 กลุ่มกำ�ลังคนคุณภ�พได้ร่วมกันจัดทำ�ข้อเสนอเพื่อก�รขับเคลื่อนประเทศไทย จำ�นวนทั้งสิ้น ๖๓ โครงก�ร 

ครอบคลุมด้�นต่�ง ๆ ดังนี้ ด้�นก�รท่องเที่ยว (Tourism) ด้�นสุขภ�พและก�รพัฒน�คน (Health and Human 

capital) ด้�นก�รเกษตร (Agriculture) ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและฐ�นข้อมูล (Infrastructure and 

information) และด้�นคว�มมั่นคงและคว�มยั่งยืน (Security and sustainability)
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๒ ปี ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ประก�ศใช้ตั้งแต่ 

วันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๙ ได้น้อมนำ�หลัก “ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” ม�เป็นปรัชญ�นำ�ท�งในก�รพัฒน�

ประเทศ โดยยึดแนวคิดก�รพัฒน�อย่�งบูรณ�ก�รเป็นองค์รวมทั้งมิติคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม และธรรม�ภิบ�ล และให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในสังคมต่อกระบวนก�ร

พัฒน�ประเทศเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ ้มกันและปรับตัวรองรับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงได้อย่�งเหม�ะสม  

โดยแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือถ่�ยทอดยุทธศ�สตร์ระยะ ๒๐ ปีลงสู่ก�รปฏิบัติในช่วงเวล� ๕ ปีแรก

เพื่อมุ่งสู ่ก�รบรรลุวิสัยทัศน์ “คว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รหลุดพ้นจ�กกับดักประเทศ 

ร�ยได้ป�นกล�งสู่ร�ยได้สูง ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนให้สนับสนุนก�รเจริญเติบโตของประเทศและก�รสร้�งสังคม

สูงวัยอย่�งมีคุณภ�พ ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม ก�รสร้�งก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจและสังคม 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินที่มีประสิทธิภ�พ โดยกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� 

ภ�ยใต้แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ จำ�นวน ๑๐ ยุทธศ�สตร์ ได้แก่ ยุทธศ�สตร์ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พ 

ทุนมนุษย์ ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมและลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจ 

และแข่งขันได้อย่�งยั่งยืน ก�รเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ก�รเสริมสร้�ง 

คว�มมั่นคงแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มมั่งคั่งและยั่งยืน ก�รบริห�รจัดก�รในภ�ครัฐ ก�รป้องกัน 

ก�รทุจริตประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบโลจิสติกส์  

ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ก�รพัฒน�ภ�ค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ  

และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน�

 ก�รพัฒน�ประเทศในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องเผชิญกับก�รเปลี่ยนแปลง

สำ�คัญหล�ยประก�ร อ�ทิ วิกฤตเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย คว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทยทั้งด้�นคุณภ�พ 

และปริม�ณ ตลอดจนก�รเกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่ส ่งผลต่อก�รพัฒน�ประเทศในช่วงเวล� ๒ ป ี

ของก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) จึงได้ดำ�เนินก�ร

ติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒ ปีแรกของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒  

โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นใน ๒ ส่วนประกอบด้วย ก�รประเมินผล 

ก�รบรรลุเป้�หม�ย ผลก�รพัฒน�และผลก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒  

และก�รประเมินผลกระทบก�รพัฒน�ด้วยดัชนีคว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศระยะ ๒ ปีแรกของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๒
	 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่�  

คนไทยส่วนใหญ่มีจิตใจดี ช่วยเหลือผู ้อื่น รู ้จักตอบแทนผู ้มีพระคุณ มีวิถีชีวิตในกรอบคุณง�มคว�มดี  

โดยสัดส่วนคดีอ�ญ�ต่อประช�กรหนึ่งแสนคนมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจ�ก ๑๑๖.๑๕ คดีในปี ๒๕๖๐  

เหลือ ๑๐๘.๘๘ คดีในปี ๒๕๖๑ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ คว�มรู ้และคว�มส�ม�รถเพิ่มขึ้น 

ต�มเป้�หม�ยของแผน โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒน�ก�รเต็มศักยภ�พทั้งทักษะด้�นภ�ษ� ด้�นก�รเจริญเติบโต 

ของร่�งก�ย และก�รปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ตำ่�กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต�มลำ�ดับ 
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จ�กร้อยละ ๙๓.๑ ในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๙๔.๗๓  

ในปี ๒๕๖๑ วัยแรงง�นมีคว�มรู ้และทักษะต�ม 

คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ซึ่งพิจ�รณ�จ�กจำ�นวน 

นักเรียนที่เข้�เรียนในระบบทวิภ�คีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่�งต่อเนื่องและคนไทยมีสุขภ�วะที่ดีขึ้นสะท้อนจ�ก

ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนน 

ก�รคลอดในผู้หญิงกลุ่มอ�ยุ ๑๕ – ๑๙ ปี และร�ยจ่�ย

สุขภ�พทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยลดลง 

อยู ่ ใ นระดับที่ เ ป ็ น ไปต�ม เป ้ �หม�ยของแผน  

อย่�งไรก็ต�ม ปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ยเป็นปัญห�ที่ต ้องเร ่งแก้ไข โดยอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จเพิ่มขึ้น 

จ�ก ๖.๐๓ คนต่อประช�กรหนึ่งแสนคนในปี ๒๕๖๐ เป็น ๖.๓๒ คนต่อประช�กรหนึ่งแสนคนในปี ๒๕๖๑  

ดังนั้น ก�รพัฒน�ระยะต่อไปต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�คนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง ดี  

และมีคุณภ�พเพื่อให้เป็นทรัพย�กรสำ�คัญของก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒน� 

ระบบก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและก�รจัดก�รปัจจัยเสี่ยงที่นำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�วะที่ดี

 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ยังเป็นปัญห�สำ�คัญที่ต้องเร่งแก้ไข  

แม้ว ่�สัดส่วนประช�กรใต้เส้นคว�มย�กจนจะลดลงต่อเนื่องจ�กร้อยละ ๘.๖๑ ของประช�กรทั้งหมด 

ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๗.๘๗ ในปี ๒๕๖๐ แต่ร�ยได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประช�กรร้อยละ ๔๐ ที่มีร�ยได้ 

ตำ่�สุดในปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๘ ตำ�่กว่�เป้�หม�ยของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่กำ�หนดให้มีอัตร�เพิ่ม 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีอยู่ม�ก และสัมประสิทธิ์คว�มไม่เสมอภ�คด้�นร�ยได้สูงขึ้นจ�ก ๐.๔๔๕ ในปี ๒๕๕๘ 

เป็น ๐.๔๕๓ ในปี ๒๕๖๐ ขณะที่ตั้งเป้�หม�ย ณ สิ้นแผนฯ ที่ ๐.๔๑ สำ�หรับก�รเข้�ถึงบริก�รพื้นฐ�นท�งสังคม

ของภ�ครัฐมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ สัดส่วนแรงง�นนอกระบบที่ผู้ประกันตนต�มม�ตร� ๔๐ และเข้�ร่วมกองทุน 

ก�รออมแห่งช�ติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประช�กรฐ�นะย�กจนที่ได้รับอนุมัติก�รช่วยเหลือจ�กกองทุนยุติธรรม 

เพิ่มขึ้นจ�ก ๑,๘๒๐ ร�ยในปี ๒๕๕๙ 

เป ็น  ๒ ,๗๙๕ ร�ยในป ี  ๒๕๖๐  

อย ่�งไรก็ต�ม คุณภ�พก�รศึกษ�  

และส�ธ�รณสุข ยังเป็นปัญห�ที่ต้อง

เร ่งแก ้ ไข ดังนั้น ก�รดำ�เนินก�ร 

ระยะต ่อไปจึงควรให ้คว�มสำ�คัญ 

กั บ ก � ร จั ดบ ริ ก � รท � งสั ง คมที่ มี

คุณภ�พให ้ทั่ วถึ งและครอบคลุม 

ทุกพื้นที่ และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

ทุกระดับ
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 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจในภ�พรวม ในปี ๒๕๖๑ 

ขย�ยตัวร้อยละ ๔.๑ ต่อเนื่องจ�กปี ๒๕๖๐ ที่ขย�ยตัวร้อยละ ๔.๐ และสูงกว่�ค่�เฉลี่ยร้อยละ ๓.๕  

ในช่วงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ ประช�ชนมีร�ยได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๗,๔๔๕.๔ ดอลล�ร์สหรัฐอเมริก� ในปี ๒๕๖๑  

จ�ก ๖,๗๒๙.๘ ดอลล�ร์สหรัฐอเมริก� ในปี ๒๕๖๐ เข้�ใกล้เป้�หม�ยที่กำ�หนดให้ไม่ตำ่�กว่� ๘,๒๐๐ ดอลล�ร์ 

สหรัฐอเมริก� ณ สิ้นแผนฯ เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตร�เงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๑ ในปี 

๒๕๖๑ อยู่ในกรอบเป้�หม�ยที่กำ�หนดให้อัตร�เงินเฟ้อระยะป�นกล�งอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ สัดส่วน 

หนี้ส�ธ�รณะคงค้�งเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ ๔๑.๒๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ สิ้นปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ 

๔๑.๘๘ ณ สิ้นปี ๒๕๖๑ แต่ยังอยู่ในกรอบเป้�หม�ยที่กำ�หนดให้ไม่เกินร้อยละ ๕๕ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 

ต่อเนื่องที่ ๓๒.๔ พันล้�นดอลล�ร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ซึ่งเป็นผลจ�กก�รเกินดุลทั้งดุลก�รค้�และดุลบริก�ร ด้�นเศรษฐกิจร�ยส�ข� ก�รผลิตภ�คเกษตรขย�ยตัวร้อยละ 

๕.๑ ในปี ๒๕๖๑ สูงกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดร้อยละ ๓.๐ ซึ่งส่งผลให้ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตรของเกษตรกร

เพิ่มขึ้นเป็น ๗๔,๔๘๓ บ�ทต่อครัวเรือน ในปีเพ�ะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ สูงกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด ๕๙,๔๖๐ บ�ท 

ต่อครัวเรือน ภ�คบริก�รขย�ยตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๕.๖ ในปี ๒๕๖๐ และร้อยละ ๕.๒ ในปี ๒๕๖๑ ร�ยได ้

ก�รท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจ�ก ๒.๗๕ ล้�นล้�นบ�ทในปี ๒๕๖๐ เป็น ๓.๐๘ ล้�นล้�นบ�ทในปี ๒๕๖๑ บรรลุเป้�หม�ย

ที่กำ�หนดให้ไม่ตำ่�กว่� ๓ ล้�นล้�นบ�ท แต่ภ�คอุตส�หกรรมมีก�รขย�ยตัวร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๖๑ ตำ่�กว่� 

เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ร้อยละ ๔.๖ ค่อนข้�งม�ก สำ�หรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิส�หกิจ 

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๙๕ ต่อผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๑ ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจระยะต่อไป อ�จมีข้อจำ�กัดจ�กภ�วะ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้�สำ�คัญที่ชะลอตัว รวมทั้งม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่รุนแรงม�กขึ้น 

ดังนั้น จึงควรเร่งสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐ�นร�ก วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ควบคู่กับ 

ก�รรักษ�เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ เพื่อให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืน
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	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีที่สองของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ 

มีคว�มก้�วหน้�ในก�รรักษ�และฟื ้นฟูฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยพื้นที่ป ่�ไม้ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ ๓๑.๖๘ ในปี ๒๕๖๑ จ�กร้อยละ ๓๑.๕๘ ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังตำ่�กว่�ค่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดให้มีพื้นที่ป่�ไม้

ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชลประท�นเพิ่มขึ้นจ�กปี ๒๕๖๐ จำ�นวน ๒๗๔,๘๒๔ ไร่ ก�รจัดก�ร 

ขยะมูลฝอยชุมชนอย่�งถูกต้องและนำ�ไปใช้ประโยชน์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๗๓.๖๐ ในปี ๒๕๖๑ เข้�ใกล ้

ค่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ไม่น้อยกว�่ร้อยละ ๗๕ คุณภ�พนำ้�ผิวดินทั่วประเทศดีขึ้น โดยมีแหล่งนำ�้ที่อยู่ในเกณฑ์ดี

ถึงพอใช้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๕ ส่วนสถ�นก�รณ์หมอกควันใน ๙ จังหวัดภ�คเหนือที่มีส�เหตุหลักจ�กก�ร 

เผ�ในที่โล่งและไฟไหม้ป่� จำ�นวนวันที่ PM
10

 ใน ๙ จังหวัดภ�คเหนืออยู ่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นลดลงจ�ก 

ร้อยละ ๙๕.๙๕ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๙๔.๖๑ ในปี ๒๕๖๑ จึงยังคงเป็นปัญห�สำ�คัญที่ทุกภ�คส่วน 

ต้องเร ่งแก้ไข สำ�หรับประเด็นในก�รดำ�เนินง�นระยะต่อไปควรเน้นให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ก�รบริโภคสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลในท�งปฏิบัติ  

ขย�ยผล ส่งเสริม และกำ�หนดม�ตรก�รจูงใจให้เกิดก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่ อการพัฒนาประ เทศสู ่ ความมั่ งคั่ ง	

และยั่งยืน	 มีผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ อ�ทิ 

คนในสังคมไทยมีคว�มจงรักภักดีและร่วมกัน

ปกป้องเชิดชูสถ�บันพระมห�กษัตริย์ให้เป็น

สถ�บันหลักของประช�ชน โดยประช�ชน 

ทั้งไทยและต่�งช�ติเข้�ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส� 

“เร�ทำ�คว�มดี ด้วยหัวใจ” ภ�ยใต้โครงก�ร 

จิตอ�ส�พระร�ชท�นเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

สังคมไทยมีคว�มสม�นฉันท ์ เพิ่มขึ้นโดย 

ดัชนีสันติภ�พโลก (Global Peace Index) 
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ของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจ�กอันดับที่ ๑๒๐ ในปี ๒๕๖๐ เป็นอันดับที่ ๑๑๔ ในปี ๒๕๖๑ และเหตุก�รณ์คว�มรุนแรง

ใน ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ร�ยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในพื้นที่ ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ยังคง

ตำ่�กว่�ร�ยได้เฉลี่ยครัวเรือนทั้งประเทศและภ�คใต้เกือบ ๓ เท่� อย่�งไรก็ต�ม ประเทศไทยยังมีคว�มเสี่ยงต่อ 

ก�รรับมือภัยคุกค�มท�งทห�รและภัยคุกค�มอื่นๆ สะท้อนจ�กดัชนีคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ของโลก 

(Global Cybersecurity Index: GCI) พบว่� ไทยมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รโจมตีด้�นไซเบอร์ม�กขึ้นโดยอันดับดัชนี

คว�มมั่นคงปลอดภัยด้�นไซเบอร์ของไทยลดลงจ�กอันดับที่ ๑๕ ในปี ๒๕๕๘ เป็นอันดับที่ ๓๕ ในปี ๒๕๖๑ ดังนั้น 

ควรเร่งปฏิรูปกลไกก�รบริห�รประเทศเพื่อเสริมสร้�งคว�มปรองดอง สม�นฉันท์ของคนในช�ติและฟื้นฟู

ประช�ธิปไตย พร้อมทั้งแก้ไขปัญห�จังหวัดช�ยแดนใต้ให้เกิดคว�มสงบ โดยกระบวนก�รสันติสุข ลดคว�มรุนแรง

ต�มยุทธศ�สตร์พระร�ชท�น “เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�” เป็นหลักปฏิบัติในแนวท�งสันติ ควบคู่กับก�รสร้�งโอก�ส 

ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและคว�มเป็นธรรมท�งสังคมในพื้นที่ 

 การบริหารจัดการในภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	 และธรรมาภิบาลใน	 สังคมไทย 

ผลก�รพัฒน�ต�มแนวท�งยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รในภ�ครัฐ ก�รป้องกันก�รทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทยในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่� ภ�ครัฐส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ย 

ด้�นบุคล�กรโดยสัดส่วนค่�ใช ้จ ่�ยด้�นบุคล�กร 

ของรัฐต ่องบประม�ณร�ยจ ่ �ยประจำ�ป ีลดลง 

จ�กร้อยละ ๒๑.๖ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๒๐.๕  

ในปี ๒๕๖๑ ภ�ครัฐมีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี พิจ�รณ�

จ�กสัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

ที่ ได ้รับร�งวัล อปท. ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ด ี

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กร้อยละ ๐.๔๗  

ของ อปท. ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๑.๖๘ 

และร้อยละ ๑.๘๙ ในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑  

ต�มลำ�ดับ อุปสรรคก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย

ลดลงจ�กก�รจัดอันดับคว�มย�กง่�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดทำ�โดยธน�ค�รโลก  

ไทยมีอันดับดีขึ้นจ�กอันดับที่ ๔๖ ในปี ๒๕๖๐ เป็นอันดับที่ ๒๖ ในปี ๒๕๖๑ (จ�ก ๑๙๐ ประเทศ) โดยอยู่ใน

อันดับที่ ๓ ของอ�เซียน รองจ�กสิงคโปร์และม�เลเซีย เป้�หม�ยซึ่งจะต้องดำ�เนินก�รต่อเนื่องเพื่อให้บรรล ุ

อันดับ ๒ ของอ�เซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ เมื่อพิจ�รณ�ด้�นประสิทธิภ�พภ�ครัฐ (Government 

Efficiency) จัดทำ�โดยสถ�บันก�รจัดก�รน�น�ช�ติ (IMD) พบว่� ปี ๒๕๖๑ อยู ่ในอันดับที่ ๒๒ ลดลง 

จ�กอันดับที่ ๒๐ ในปี ๒๕๖๐ (จ�กทั้งหมด ๖๓ ประเทศ) ทั้งนี้ เมื่อพิจ�รณ�เฉพ�ะในกลุ่มของประเทศอ�เซียน 

พบว่� ประสิทธิภ�พของภ�ครัฐไทยอยู่ในอันดับที่ ๒ ของอ�เซียน รองจ�กสิงคโปร์ ต�มด้วยม�เลเซีย อินโดนีเซีย 

และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นไปต�มเป้�หม�ยของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ ก�รดำ�เนินง�นในระยะต่อไปควรเร่งปฏิรูป

ระบบร�ชก�รให้มีธรรม�ภิบ�ลอย่�งแท้จริง ควบคู่กับก�รบูรณ�ก�ร และเสริมสมรรถนะขององค์กรอิสระ 

และองค์กรที่มีหน้�ที่ในก�รตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมธรรม�ภิบ�ลในสังคม และสร้�งจิตสำ�นึก

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นให้คนไทย
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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์	มีคว�มก้�วหน้�ในด้�นต่�ง ๆ 

อ�ท ิก�รใช้พลงัง�นของประเทศมปีระสทิธภิ�พ

ม�กขึ้น สัดส่วนก�รใช้พลังง�นขั้นสุดท้�ย 

ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศมแีนวโน้ม

ลดลงอย ่�งต ่อเนื่องจ�ก ๘.๕๓ พันตัน 

เทียบเท่�นำ้�มันดิบต่อพันล้�นบ�ทในปี ๒๕๖๐ 

เป็น ๘.๓๙ พันตันฯ ในปี ๒๕๖๑ และสัดส่วน

ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง โดยสัดส่วนปริม�ณก�รขนส่งสินค้�ท�งร�งและท�งนำ้�ต่อปริม�ณก�รขนส่งสินค้� 

ทั้งหมดภ�ยในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์อยู ่ในเกณฑ์ดี โดยอันดับดัชน ี

วัดประสิทธิภ�พระบบโลจิสติกส์ระหว่�งประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๓๒ จ�ก ๑๖๐ ประเทศ 

ทั่วโลกในปี ๒๕๖๑ ปรับตัวดีขึ้นอย่�งก้�วกระโดดจ�กอันดับที่ ๔๕ ในปี ๒๕๕๙ อันดับคว�มพร้อมใช้ 

ของเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (NRI) ดีขึ้น จำ�นวนหมู่บ้�นที่มีอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงเพิ่มขึ้น 

จ�กร้อยละ ๔๐.๙ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๗๓.๘ ในปี ๒๕๖๑ นอกจ�กนี้ ก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตนำ้�ประป� 

และกระจ�ยโครงข่�ยก�รให้บริก�รนำ้�ประป�มีคว�มครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ก�รบริห�รจัดก�ร 

ลดนำ้�สูญเสียยังดำ�เนินก�รไม่ได้ต�มเป้�หม�ยเนื่องจ�กก�รบำ�รุงรักษ�ท่อประป�ที่หมดสภ�พก�รใช้ง�น 

อันเป็นส�เหตุหลักของนำ้�สูญเสียทำ�ได้ย�ก ในระยะต่อไป ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ระบบเชื่อมโยง 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) ให้สมบูรณ์และใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศบูรณ�ก�ร

ข้อมูลภ�ครัฐและเอกชนที่ท่�เรือและท่�อ�ก�ศย�นอย่�งทั่วถึง พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งร�ง โครงข่�ยถนน 

และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเชื่อมโยงกลุ ่มประเทศ CLMV และส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนในลักษณะขนส่ง 

ต่อเนื่องหล�ยรูปแบบ

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	

และนวัตกรรม	ในปีที่สองของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ 

มีก�รลงทุนเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศไทย

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๖ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑ 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและอยู่บนเส้นท�ง 

ก�รบรรลุเป้�หม�ยร้อยละ ๑.๕ ที่กำ�หนดไว้ในแผน

พัฒน�ฯ นอกจ�กนี้ก�รลงทุนวิจัยและพัฒน�ของ 

ภ�คเอกชนต่อภ�ครัฐเพิ่มขึ้นและบรรลุเป้�หม�ย 

ต�มที่กำ�หนด โดยในปี ๒๕๖๐ สัดส่วนก�รลงทุนวิจัย

และพัฒน�ของภ�คเอกชน : ภ�ครัฐ อยู ่ที่ร้อยละ ๘๐ : ๒๐ (เป้�หม�ยกำ�หนดที่ ๗๐ : ๓๐) บุคล�กร 

ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�แบบเทียบเท�่ทำ�ง�นเต็มเวล�มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย�่งต่อเนื่องเป็น ๒๑.๐ คนต่อประช�กร 

๑๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๖๐ (รอบปีสำ�รวจ ๒๕๖๑) จ�ก ๑๗.๐ คนต่อประช�กร ๑๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๙  

(รอบปีสำ�รวจ ๒๕๖๐) แต่ยังตำ่�กว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดให้มีบุคล�กรด้�นก�รวิจัยและพัฒน�เพิ่มเป็น 
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๒๕ คนต่อประช�กร ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีปรับตัวดีขึ้น ๖ อันดับ จ�กอันดับที่ ๔๘ ในปี ๒๕๖๐ ขึ้นม�อยู่ที่อันดับที่ ๔๒ ในปี ๒๕๖๑  

นอกจ�กนี้ ผลง�นวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ของประเทศไทยถูกนำ�ไปใช้ในก�รสร้�งมูลค่�เชิงพ�ณิชย ์

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ ๓๗.๑๗ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๔๑.๑๘ ในปี ๒๕๖๑ ก�รดำ�เนินง�นในระยะต่อไป 

ควรสนับสนุนปัจจัยก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศเพิ่มขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรม  

อ�ทิ โครงสร้�งพื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม ก�รพัฒน�ม�ตรก�ร 

แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภ�คเอกชนร่วมลงทุนวิจัย 

 การพัฒนาภาค	 เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ ในปีที่สอง

ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ มีก�รลงทุน  เพิ่มขึ้นในพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนทั้งในรูปมูลค่�ก�รลงทุนและจำ�นวน 

ผู ้ประกอบก�ร โดยมูลค่�ก�รลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ช�ยแดนเพิ่มขึ้นจ�ก ๒,๓๒๓.๙๗ ล้�นบ�ทในปี ๒๕๖๐ เป็น 

๓,๒๔๒.๒ ล้�นบ�ทในปี ๒๕๖๑ อย่�งไรก็ต�ม ก�รลดช่องว่�ง

ระหว่�งภ�คยังไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย ช่องว่�งร�ยได้ระหว่�ง

ภ�คมีคว�มแตกต่�งกันม�กขึ้น โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์ภ�คต่อหัว 

(GRP per Capita) ระหว่�งภ�คที่มีค่�ผลิตภัณฑ์ภ�คต่อหัว 

สูงสุดและตำ่�สุดเพิ่มขึ้นจ�ก ๖.๐ เท่�ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๖.๒ เท่�

ในปี ๒๕๖๐ นอกจ�กนี้ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตส�หกรรมหลัก 

ยังเป็นปัญห�ที่ต้องได้รับก�รแก้ไขอย่�งจริงจังโดยค่�เฉลี่ย 

ส�รเบนซีนในพื้นที่จังหวัดระยองในปี ๒๕๖๑ มีปริม�ณค่�เฉลี่ย

เพิ่มขึ้นเป็น ๒.๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบ�ศก์เมตร (มคก./ลบ.ม) 

ซึ่งมีค่�เกินม�ตรฐ�นที่กำ�หนดให้ไม่เกิน ๑.๗ มคก./ลบ.ม ซึ่งก�รพัฒน�ในระยะต่อไปควรผลักดันและ 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดช่องว่�งร�ยได้ระหว่�งภ�คและมีก�รกระจ�ยร�ยได้ที่เป็นธรรม ก�รแก้ไขปัญห� 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตส�หกรรมหลัก และส่งเสริมก�รลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณช�ยแดน

	 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ด้�นคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน� ในปีที่ ๒ ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ มีคว�มก้�วหน้�ในก�รพัฒน� 

โครงข่�ยคว�มเชื่อมโยงท�งด้�นโลจิสติกส์ เมื่อพิจ�รณ�จ�กดัชนีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับโลก 

(Global Competitiveness Index: GCI)  

ของ WEF พบว่�ในปี ๒๕๖๑ ไทยมีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันด้�นคุณภ�พโครงสร้�งพื้นฐ�นอยู่ใน

อันดับที่ ๖๐ (จ�ก ๑๔๐ ประเทศ) ปรับตัวดีขึ้น

จ�กอันดับที่ ๖๗ (จ�ก ๑๓๗ ประเทศ) ในปี ๒๕๖๐ 

อี กทั้ งคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจั ดก�ร  

ณ จุดข้�มพรมแดนมีแนวโน้มดีขึ้นจ�กดัชนีก�รค้�
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ระหว่�งประเทศ (Trading Across Border) ในปี ๒๕๖๑ ปรับตัวดีขึ้นม�อยู่อันดับที่ ๕๗ จ�กอันดับที่ ๙๒  

ในปี ๒๕๕๙ สำ�หรับก�รค้�ระหว่�งไทยกับกลุ่มประเทศภูมิภ�คอ�เซียน (อ�เซียน ๙ ประเทศ) มีมูลค่� 

เพิ่มขึ้นเป็น ๓,๖๖๘ พันล้�นบ�ท และเงินลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภ�คอ�เซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ตั้งแต่ปล�ยแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๕.๙๗ พันล้�นบ�ท และ ๒๑๕.๑๙ พันล้�นบ�ท 

ในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ต�มลำ�ดับ และก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้�น 

ในอนุภูมิภ�คขย�ยตัวเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๑ มีมูลค่� ๑,๑๒๔.๗ พันล้�นบ�ทหรือขย�ยตัว 

ร้อยละ ๔.๐๑ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ นอกจ�กนี้ ประเทศไทยมีก�รดำ�เนินง�นเพื่อขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�

ที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

เพื่อประมวลผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีของประเทศต่�งๆ ต่อเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ๑๗ ข้อ ประเทศไทย 

ได้คะแนน SDG Index อยู่ในอันดับที่ ๕๙ (จ�ก ๑๕๖ ประเทศ) หรือมีคะแนนเท่�กับ ๖๙.๒ คะแนนในปี ๒๕๖๑ 

(ค่�เฉลี่ยของภูมิภ�คอยู่ที่ ๖๔.๑ คะแนน)

ผลกระทบกำรพัฒนำระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒
	 ในระยะ	๒	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๒	สังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับปานกลาง		

และมีแนวโน้มดีขึ้น โดยค่�ดัชนีคว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ ๖๖.๖๐ 

ในปี ๒๕๕๙ หรือปีสุดท้�ยของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นร้อยละ ๗๐.๔๐ ในปี ๒๕๖๐ และเพิ่มขึ้น 

เป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ในปี ๒๕๖๑ โดยปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลให้คว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้น  

คือ สุขภ�วะโดยรวมของบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีระดับดีขึ้นม�ก จ�กระดับป�นกล�งในปี ๒๕๖๐  

เป็นระดับดีในปี ๒๕๖๑ เศรษฐกิจมีคว�มเข้มแข็งและเป็นธรรมมีระดับดีขึ้นเล็กน้อยและยังคงทรงตัว 

อยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์สมดุลมีระดับดีขึ้น จ�กระดับต้องปรับปรุง เป็นระดับป�นกล�ง  

สังคมมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยที่มีธรรม�ภิบ�ลแม้จะมีคะแนนดีขึ้นม�กแต่ยังอยู ่ในระดับต้องปรับปรุง  

ขณะที่ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมและลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมมีระดับดีขึ้น

	 สุขภาวะของคนไทยในปีที่	 ๒	 ของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 โดยม	ี

ค่าดัชนีรวมขององค์ประกอบหลักด้านสุขภาวะถึงร้อยละ	๘๗.๓๕	ซึ่งอยู่ในระดับดี ปรับตัวดีขึ้นจ�กปี ๒๕๖๐ 

ที่อยู่ในระดับป�นกล�ง เป็นผลม�จ�กในปี ๒๕๖๑ องค์ประกอบย่อยทั้ง ๓ องค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

กล่�วคือ องค์ประกอบด้�นสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตดีมีค่�อยู ่ในระดับดีม�ตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งม ี

ค่�ร้อยละ ๘๔.๓๐ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๖.๗๘ ในปี ๒๕๖๑ องค์ประกอบด้�นสุขภ�พท�งสังคมที่ดีมีค่�ดีขึ้น 

อย่�งม�กจ�กในปี ๒๕๕๕ ที่มีค่�เพียงร้อยละ ๖๔.๗๑ เป็นร้อยละ ๘๗.๖๗ ในปี ๒๕๖๑ เช่นเดียวกับองค์ประกอบ

ด้�นก�รมีคุณธรรมและสติปัญญ�ใฝ่รู้ที่มีค่�ดัชนีดีขึ้นจ�กในปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีค่�ร้อยละ ๖๐.๗๕ เป็นร้อยละ ๘๗.๖๖ 

ในปี ๒๕๖๑ 

 เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้นในปีที่	 ๒	 ของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒  

โดยค่�ดัชนีรวมขององค์ประกอบหลักด้�นเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ ๘๐.๑๗  

ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีสุดท้�ยของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นร้อยละ ๘๐.๖๑ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีแรก 

ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ ๘๑.๔๖ ในปี ๒๕๖๑ เป็นระดับก�รพัฒน� 
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ที่อยู ่ ในระดับดี โดยพบว ่�ค ่�ดัชนีขององค ์ประกอบด้�นก�รมีหลักประกันคุณภ�พชีวิตและง�นที่ดี  

และด้�นเศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิทธิภ�พดีขึ้น โดยค่�ดัชนีของก�รมีหลักประกันคุณภ�พชีวิตและง�นที่ดี

ปรับตัวดีขึ้นจ�กร้อยละ ๙๓.๕๕ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๙๔.๘๑ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในระดับดีม�ก และค่�ดัชนี

ของเศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิทธิภ�พปรับตัวดีขึ้นเช่นกันจ�กร้อยละ ๗๗.๓๕ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ 

๗๘.๗๖ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งอยู ่ในระดับป�นกล�ง แม้ว่�ค่�ดัชนีของคว�มเป็นธรรมท�งเศรษฐกิจจะลดลง  

แต่ระดับก�รพัฒน�ยังอยู ่ในระดับป�นกล�ง ดังนั้น ทุกปัจจัยจึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีคว�มเข้มแข็ง 

และเป็นธรรมเพิ่มม�กขึ้นในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒

 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ในปีที่ ๒ ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ ค่�ดัชนีเพิ่มขึ้นจ�ก 

ร้อยละ ๖๘.๘๒ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๘๗.๑๕ ในปี ๒๕๖๑ จ�กระดับต้องปรับปรุงขึ้นม�อยู่ในระดับดี  

เนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทำ�เกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ที่มีค่�สูงขึ้นม�ก จึงเป็นปัจจัยบวก 

ที่ทำ�ให้องค์ประกอบด้�นเศรษฐกิจสีเขียวมีค่�ดัชนีเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีดำ�เนินก�รฟื ้นฟูและเร่งแก้ปัญห� 

สิ่งแวดล้อมต่�งๆ ม�กขึ้น ทำ�ให้คุณภ�พแหล่งนำ้�ดีขึ้น มูลค่�คว�มเสียห�ยจ�กภัยพิบัติท�งธรรมช�ติลดลง  

พื้นที่ป่�อนุรักษ์เพิ่มขึ้น และก�รใช้พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือกม�กขึ้น 

	 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลมีทิศทางดีขึ้นในระยะ	 ๒	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒		

โดยปรับตัวจากระดับต้องเร่งแก้ไข	 มาเป็นระดับต้องปรับปรุง ดัชนีสังคมประช�ธิปไตยที่มีธรรม�ภิบ�ล 

เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ ๔๙.๔๐ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๖๑.๘๙ และร้อยละ ๖๘.๔๖ ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  

ต�มลำ�ดับ ทำ�ให้ระดับก�รพัฒน�ปรับตัวดีขึ้นจ�กระดับที่ต้องเร่งแก้ไขในปีที่ผ่�นม� เป็นระดับต้องปรับปรุง  

เมื่อพิจ�รณ�ในร�ยองค์ประกอบย่อย พบว่� องค์ประกอบย่อยประช�ธิปไตยที่มีคุณภ�พและองค์ประกอบย่อย

นิติธรรมและธรรม�ภิบ�ลมีทิศท�งดีขึ้น ขณะที่องค์ประกอบย่อยก�รป้องกันและลดคว�มรุนแรงท�งสังคม 

และก�รเมืองยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข

	 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคมในปีที่	 ๒	 ของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒		

มีแนวโน้มดีขึ้นจากปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 โดยปรับตัวขึ้นจากระดับต้องปรับปรุง	

เป็นระดับปานกลาง ดัชนีก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมและลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมสูงขึ้นจ�กร้อยละ ๖๑.๓๙  

ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๖๘.๔๕ ในปี ๒๕๖๐ และร้อยละ ๗๒.๗๕ ในปี ๒๕๖๑ โดยปรับตัวดีขึ้นจ�กระดับ 

ต้องปรับปรุงเป็นระดับป�นกล�ง ซึ่งเป็นผลม�จ�กองค์ประกอบย่อยด้�นคว�มเป็นธรรมด้�นสิ่งแวดล้อม 

และทรัพย�กรธรรมช�ติปรับตัวดีขึ้นอย่�งม�กจ�กปี ๒๕๕๙ และองค์ประกอบย่อยก�รเข้�ถึงสวัสดิก�ร 

ท�งสังคมและทรัพย�กรท�งเศรษฐกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นและปรับตัวจ�กระดับป�นกล�งขึ้นม�อยู่ในระดับดี  

และองค์ประกอบย่อยด้�นก�รได้รับก�รคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติแม้จะปรับตัวสูงขึ้นอย่�งม�กจ�ก 

ระดับเร่งแก้ไขเป็นระดับป�นกล�งในปี ๒๕๖๑
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ประเด็นกำรพัฒนำระยะต่อไป
 ก�รพัฒน�ระยะ ๒ ปีของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ มีผลก�รดำ�เนินง�นหล�ยด้�นที่สอดคล้อง 

กับเป้�หม�ยของแผน อย่�งไรก็ต�ม ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ในบ�งประเด็นเพื่อให้ก�รพัฒน�ประเทศ 

ในระยะที่เหลือของแผนส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยได้ต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังนี้

 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป ็นคนดี	 เก ่ง	 และมีคุณภาพ โดยส่งเสริมก�รเกิด 

อย่�งมีคุณภ�พ เริ่มตั้งแต่เตรียมคว�มพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนก�รตั้งครรภ์ ส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กให้สมวัย 

ในทุกด้�น พัฒน�ก�รเรียนรู้และทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมทั้งส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ในทุกช่วงวัย ส่งเสริมแรงง�นให้มีคว�มรู้และทักษะในก�รประกอบอ�ชีพสอดคล้องกับทิศท�งตล�ดง�นอน�คต 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมีพลัง มีทักษะก�รดำ�รงชีวิต ส�ม�รถพึ่งตนเองได้ และพัฒน�ศักยภ�พของกลุ่มผู้สูงอ�ยุวัยต้น

ให้ส�ม�รถเข้�สู่ตล�ดง�นเพิ่มขึ้น ควบคู่กับก�รปรับพฤติกรรมคนให้หันม�ดูแลและป้องกันสุขภ�พม�กกว่� 

ก�รเจ็บป่วยแล้วรักษ�

 จัดบริการทางสังคมให้ครอบคลุมทั้งระดับพื้นที่และกลุ่มคน	โดยลดคว�มเหลื่อมลำ้� ควบคู่กับยกระดับ

คุณภ�พก�รบริก�รให้เกิดคว�มเท�่เทียมกัน เพิ่มโอก�สให้กับกลุ่มเป�้หม�ยประช�กรร้อยละ ๔๐ ที่มีร�ยได้ตำ�่สุด 

ให้ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รที่มีคุณภ�พของรัฐ รวมทั้งควรเร่งพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ทุกระดับ ตลอดจน 

ก�รปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเย�วชน

 สร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	และเศรษฐกิจฐานราก โดยลดอุปสรรค

จ�กกฎระเบียบของภ�ครัฐ สนับสนุนผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ ๆ ให้มีศักยภ�พในก�รประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 

ควบคู่กับก�รส่งเสริมคว�มรู ้และทักษะในก�รเป็นผู ้ประกอบก�รให้แก่เกษตรกร แรงง�นทั่วไป และกลุ่ม

ประช�กรที่มีร�ยได้น้อยและไม่มั่นคง พร้อมทั้งสร้�งสภ�พแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ฐ�นร�ก อ�ทิ ก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนและทรัพย�กร

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันเศรษฐกิจ 

สีเขียวให้เกิดผลในท�งปฏิบัติ รวมทั้งขย�ยผลก�รส่งเสริมก�รจัดซื้อจัดจ้�งสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมไปสู่หน่วยง�นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ก�รส่งเสริมและกำ�หนดม�ตรก�รจูงใจให้กับผู้ผลิต 

ในท�งปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ตั้งแต่ต้นท�งอย่�งยั่งยืน 

 พัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ โดยพัฒน�ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single  

Window: NSW) ให้สมบูรณ์ และใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศบูรณ�ก�รข้อมูลภ�ครัฐและเอกชน (Port  

Community System: PCS) ที่ท่�เรือแหลมฉบัง ท่�เรือกรุงเทพฯ และท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ พัฒน�โครงสร้�ง

พื้นฐ�นท�งร�ง โครงข่�ยถนนและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และส�ธ�รณรัฐประช�ชน

จีนในลักษณะขนส่งต่อเนื่องหล�ยรูปแบบ

 สนับสนุนปัจจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรมของประเทศ	 อ�ทิ โครงสร้�งพื้นฐ�น 

และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด�้นก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม ระบบบริห�รจัดก�รง�นวิจัย ก�รพัฒน�ม�ตรก�ร

แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภ�คเอกชนร่วมลงทุนวิจัย ก�รเพิ่มจำ�นวนบุคล�กรวิจัยและนวัตกรรมในภ�ครัฐ  

ก�รศึกษ� และเอกชน ❖
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กำรพัฒนำระบบรำชกำร

กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร
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 ท่�มกล�งก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งฉับพลันในยุคปัจจุบัน ด้วยก�รอุบัติขึ้นของ Disruptive Technology 

ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน จำ�เป็นต้องนำ�นวัตกรรมม�เป็นกลไกหลักในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศ 

ในทุกมิติ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ภ�ครัฐซึ่งเป็นร�กฐ�นสำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศต้องปรับตัวให้ก้�วทัน 

ทุกก�รเปลี่ยนแปลง พัฒน�ง�นบริก�รภ�ครัฐ โดยเน้นประช�ชนเป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน� เพื่อให้ก�รทำ�ง�น 

ของภ�ครัฐตอบสนองกับคว�มต้องก�รของประช�ชน 

	 “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นเป้�หม�ยสำ�คัญที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร หรือ 

สำ�นักง�น ก.พ.ร. ยึดเป็นหลักในก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร โดยมีแนวท�งก�รพัฒน� ดังนี้

 (๑)  ปรับกระบวนก�รทำ�ง�น มุ่งแสวงห�องค์คว�มรู้ใหม่ในก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐให้สนองตอบ 

ต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนที่หล�กหล�ย ก�รทำ�ง�นของข้�ร�ชก�รต้องทำ�น้อยแต่มีประสิทธิภ�พ 

เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนและระยะเวล�ในก�รปฏิบัติง�นเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย  

ลดดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ ยกเลิกง�นที่ล้�สมัยไม่มีคว�มจำ�เป็น 

 (๒)  ยกระดับก�รให้บริก�รประช�ชน มีก�รบริห�รง�นภ�ครัฐที่โปร่งใส ตลอดจนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สร้�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ทำ�ให้ประช�ชนเป็นศูนย์กล�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะและก�รให้

บริก�รภ�ครัฐที่ลดคว�มเหลื่อมลำ้� ส�ม�รถตอบสนองคว�มค�ดหวังและเกิดผลลัพธ์ต�มที่ประช�ชน 

ต้องก�รอย่�งแท้จริง นำ�ไปสู่คว�มเชื่อมั่นไว้ว�งใจต่อภ�ครัฐ

 (๓)  ก�รทำ�ง�นเชิงบูรณ�ก�ร และสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นร่วมกับทุกภ�คส่วน 

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 

 (๔)  ก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รท�งคว�มคิด วัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นของข้�ร�ชก�รให้มุ ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์และยึดประช�ชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้ง ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสำ�คัญในก�รพัฒน�ง�นบริก�รภ�ครัฐ 

 หลักก�รเหล่�นี้ผลักดันไปสู่ระบบร�ชก�รที่มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส เพื่อเป้�หม�ยสำ�คัญ “ชีวิตที่ดีขึ้น

ของประช�ชน” สอดคล้องกับเป้�หม�ยของก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งสำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้ถ่�ยทอดออกม�ด้วยก�รดำ�เนินก�รให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

พัฒนำบริกำรภำครัฐ อ�ำนวยควำมสะดวกประชำชน
 พระร�ชบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นกฎหม�ยที่ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในก�รปฏิบัติร�ชก�ร เนื่องจ�กในอดีตเวล�จะติดต่อกับท�งร�ชก�ร

เป็นเรื่องยุ่งย�ก ลำ�บ�ก และเสียเวล� ส่งผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของก�รติดต่อกับท�งร�ชก�รในมุมมอง 

ของภ�คประช�ชน นับเป็นโจทย์สำ�คัญที่ภ�ครัฐจะต้องแก้ไขปัญห� โดยคว�มพย�ย�มที่จะลดเงื่อนไขต่�ง ๆ  

ที่ถูกกำ�หนดในระเบียบแบบแผน เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ภ�คประช�ชน และทำ�ให้ก�รรับบริก�ร 

จ�กภ�ครัฐ ง่�ยขึ้น เร็วขึ้น และถูกลง

 สำ�นักง�น ก.พ.ร. จึงร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ (ครอบคลุมหน่วยง�นภ�ครัฐทุกประเภท) ดำ�เนินก�ร 

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้จัดทำ�

คู่มือสำ�หรับประช�ชน ที่ระบุวิธีก�ร ขั้นตอน ระยะเวล�ในก�รพิจ�รณ� เอกส�รหลักฐ�นที่ต้องใช้ยื่นพร้อมคำ�ขอ 

และประก�ศให้ประช�ชนรับทร�บ ณ จุดให้บริก�ร และผ่�นท�ง www.info.go.th ศูนย์รวมข้อมูล 
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เพื่อติดต่อร�ชก�ร เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถค้นห�ข้อมูลได้ง่�ย สะดวก รวดเร็ว นอกจ�กนี้ ยังมีก�รพัฒน� 

อย่�งต่อเนื่อง ต�มมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนก�รยกระดับก�รบริก�รภ�ครัฐ ระยะที่ ๒  

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำ�หนดให้

หน่วยง�นมีก�รลดขั้นตอนและระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�น ก�รลดร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�  

ก�รปรับปรุงคู่มือเพื่อให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเข้�ใจง่�ย ก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รในรูปแบบ e-Services  

และก�รจัดทำ�เอกส�ร ๒ ภ�ษ� เป็นต้น และก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและลดภ�ระ 

แก่ประช�ชน  (ก�รไม่เรียกรับสำ�เน�เอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้ จ�กประช�ชน) โดยสำ�นักง�น ก.พ.ร. ร่วมกับ

หน่วยง�นภ�ครัฐ ดำ�เนินก�รปรับปรุง “คู่มือสำ�หรับประช�ชน” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่อำ�นวยคว�มสะดวก

ประช�ชนในก�รรับบริก�ร ดังนี้ 

 (๑)  ก�รพิจ�รณ�ลดร�ยก�รเอกส�รหลักฐ�นประกอบ เพื่อเป็นก�รลดภ�ระในเรื่องค่�ใช้จ่�ย 

และระยะเวล�ในก�รเตรียมเอกส�รในก�รติดต่อร�ชก�รของประช�ชน ลดร�ยก�รเอกส�รที่ไม่จำ�เป็น รวมถึง 

ยุบรวมแบบฟอร์มต่�ง ๆ ให้มีคว�มชัดเจน และจัดทำ�คู่มือสำ�หรับประช�ชนที่เป็นคู่มือกล�งของหน่วยง�น 

ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อร�ชก�ร www.info.go.th เพื่อกำ�หนดขั้นตอน ระยะเวล� และเอกส�ร 

ในก�รติดต่อร�ชก�รให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั่วประเทศ  พบว่� 

  ●  จำ�นวนคู ่มือสำ�หรับประช�ชน ส�ม�รถปรับลดจ�ก ๗๐๐,๐๐๐ กว่�คู ่มือ เหลือเพียง  

๒,๑๑๕ คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือกล�งที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งประเทศ 

  ●  ร�ยก�รเอกส�รที่ลดลง ๑,๒๑๒ ร�ยก�ร จ�กส่วนร�ชก�ร ๕๘ หน่วยง�น รวม ๕๓๐ 

ใบอนุญ�ต ได้แก่ สำ�เน�บัตรประช�ชน สำ�เน�ทะเบียนบ้�น เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรก�รไม่เรียกสำ�เน�เอกส�ร

ที่ท�งร�ชก�รออกให้ จ�กประช�ชน (no copy) รวมทั้งเอกส�รอื่น ๆ ที่ส�ม�รถเชื่อมโยงผ่�นระบบ  

e-Services ของหน่วยง�น เป็นต้น
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 (๒)  ก�รลดขั้นตอนและระยะเวล�แล้วเสร็จต�มคู่มือสำ�หรับประช�ชน ไม่น้อยกว่� ร้อยละ ๓๐ – ๕๐ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รและคว�มพึงพอใจในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน และลดระยะเวล�รอคอย

หรือขั้นตอนที่ไม่จำ�เป็น และต้องไม่กระทบต่อคุณภ�พก�รให้บริก�ร พบว่� หน่วยง�นที่ปรับลดระยะเวล�ลงได้

โดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๗๑ มีทั้งหมด ๖๓ หน่วยง�น รวมทั้งหมด ๕๓๒ ใบอนุญ�ต 

 (๓)  ก�รนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือนวัตกรรมม�ใช ้ในก�รปรับปรุงกระบวนก�รให้บริก�ร 

มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยง�นที่พัฒน�รูปแบบก�รให้บริก�ร e-Services จำ�นวน ๒๓๕ กระบวนง�น 

จ�กส่วนร�ชก�ร ๒๕ หน่วยง�น 

 (๔)  ก�รจัดทำ�แบบฟอร์มเอกส�รร�ชก�ร ๒ ภ�ษ� เป็นภ�ษ�ไทยควบคู่ภ�ษ�อังกฤษโดยเฉพ�ะ

เอกส�รที่ประช�ชนต้องใช้ในชีวิตประจำ�วัน และเอกส�รที่เกี่ยวกับก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รประกอบธุรกิจ 

(Ease of Doing Business) เพื่อลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยของประช�ชน ในก�รจ้�งแปลเอกส�ร ลดขั้นตอน  

และกระบวนก�รรับรองเอกส�รที่ประช�ชนต้องนำ�ไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกส�รที่กรมก�รกงสุล โดยข้อมูล 

ณ วันที่ ๒๗ กันย�ยน ๒๕๖๒ ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้แล้วเสร็จ ๔,๗๗๕ ร�ยก�ร 

 นอกจ�กนี้ กระทรวงก�รต่�งประเทศโดยกรมก�รกงสุล และกระทรวงมห�ดไทย โดยกรมก�รปกครอง 

ได ้พัฒน�ระบบโปรแกรมก�รคัดรับรองเอกส�รก�รขึ้นทะเบียนเป็นภ�ษ�อังกฤษ Single Sign-on  

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับประช�ชน และลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รแปลเอกส�ร โดยจัดทำ�เอกส�รร�ชก�ร

เป็นสองภ�ษ� (ภ�ษ�ไทยควบคู่ภ�ษ�อังกฤษ) จำ�นวน ๒๗ ประเภท ประช�ชนไม่ต้องนำ�เอกส�รไปแปล  

ทั้งนี้ ระหว่�งวันที่ ๑ มกร�คม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกร�คม ๒๕๖๓ มีประช�ชนขอรับบริก�ร จำ�นวน ๑๐๐,๔๐๗ ฉบับ 

โดยเอกส�รทะเบียนบ้�นมีจำ�นวนก�รขอม�กที่สุดถึง ๔๕,๕๔๑ ร�ยก�ร รองลงม� คือ ร�ยก�รข้อมูลเกี่ยวกับ 

บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ๑๕,๙๒๐ ร�ยก�ร และสูติบัตร ๑๒,๔๘๖ ร�ยก�ร ต�มลำ�ดับ ซึ่งอัตร�ค่�บริก�รแปล

สำ�หรับเอกส�รร�ชก�รทั่วไป เฉพ�ะค่�แปลเอกส�ร แบบฟอร์มละ ๑๕๐ – ๔๐๐ บ�ท จึงช่วยลดค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รแปลเอกส�รได้ประม�ณ ๔๐,๑๖๒,๘๐๐ บ�ท (เมื่อคำ�นวณค่�แปลในอัตร� ๔๐๐ บ�ท/ฉบับ) 

เปิดเวทีประชำชน ร่วมคิด ร่วมพัฒนำงำนบริกำรภำครัฐ
 “เสียง” ของประช�ชน โดยประช�ชน และคว�มร่วมมือทุกฝ่�ยทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และประช�ชน  

นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ก�รบริก�รที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่�งแท้จริง

และยั่งยืน

 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ดำ�เนินก�รส่งเสริมระบบก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองแบบมีส่วนร่วมด้วยก�รเปิดเวที

ให้ประช�ชน ภ�คประช�สังคม และภ�คส่วนต่�ง ๆ เข้�ม�มีส่วนร่วมแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับแนวท�ง 

ก�รพัฒน�ประเทศด้�นต่�ง ๆ ได้แก่ 

 ด้านการพัฒนางานภาครัฐ	 ภ�ยใต้ชื่อ MY BETTER COUNTRY HACKATHON ได้รับข้อเสนอ 

ในก�รพัฒน�ง�นภ�ครัฐถึง ๑๕ ประเด็น ทั้งก�รยกระดับง�นบริก�รให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประช�ชน 

และคว�มโปร่งใสในก�รทำ�ง�นของรัฐ เช่น ก�รบริห�รจัดก�รป่�ไม้ ก�รยกระดับบริก�รของมอเตอร์ไซค์รับจ้�ง 

เป็นต้น
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 ด้านการบริการให้ทางสังคม นำ�ไปสู่ข้อเสนอ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ก�รเปิดเผยข้อมูลและเปิดช่องท�ง 

ก�รสื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจต่อภ�ครัฐ (Trust in Government) เผยแพร่ให้ประช�ชนได้รับทร�บ 

ตลอดจนคุ้มครองเจ้�หน้�ที่รัฐในก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร ๒) เวทีก�รมีส่วนร่วมของภ�คสังคมและภ�คประช�ชน 

เพื่อพัฒน�ระบบร�ชก�ร (Reform Station) โดยเฉพ�ะกลุ่มเปร�ะบ�ง และจัดทำ�ฐ�นข้อมูลที่ครบถ้วน 

ครอบคลุม เพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในก�รช่วยเหลือได้อย่�งตรงจุด และ ๓) ก�รบูรณ�ก�รศูนย์ก�รร้องเรียน

แบบเบ็ดเสร็จ (Complaint Center) ช่องท�งรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสถ�นะโดยตอบสนองข้อร้องเรียน 

ที่รวดเร็ว ตลอดจนเปิดเผยข้อร้องเรียนให้เป็นส�ธ�รณะ เพื่อสร้�งชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ร่วมกัน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้ชื่อ Green Idea Jam Fest โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กกลุ่มพลังคนรุ่นใหม ่

ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมและผู ้แทนส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง ได้แนวท�งพัฒน�ที่โดดเด่น ๙ แนวท�ง เช่น  

ก�รลดปริม�ณฝุ่นที่เกิดจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม โดยมีก�รเสนอให้ใช้ม�ตรก�รจูงใจด้วยก�รลดหย่อนภ�ษี 

ให้แก่โรงง�นอุตส�หกรรมที่ส�ม�รถทำ�ได้ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดโดยวัดค่�จ�กควันที่ปล่อยออกม� และก�รเพิ่ม

ภ�ษีในกลุ่มที่ทำ�ไม่ได้ต�มม�ตรฐ�น และก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลทรัพย�กรที่ได้จ�กป่�ไม้ เช่น เห็ดคร�ม เป็นต้น  

เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รว�งแผนก�รใช้ทรัพย�กรให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด และช่วยให้ส�ม�รถ 

บริห�รจัดก�รก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�ไม้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและยั่งยืนด้วย

 ด้านการศึกษา ที่ดำ�เนินโครงก�รนำ�ร่อง ๒ โครงก�ร ได้แก่ ๑) โครงก�รส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจ 

ก�รมีส่วนร่วม เพื่อพัฒน�หลักสูตร/เครื่องมือที่จะช่วยพัฒน�จิตส�ธ�รณะให้แก่เด็กระดับประถมศึกษ� 

โดยให้นักเรียนกลุ่มเครือข่�ย (นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒน� จังหวัดบุรีรัมย์ เร�เรียกว่� “กลุ่มพี่”) ร่วมกันคิดขึ้นม�  

แล้วนำ�ไปสอนน้อง ๆ ระดับประถมศึกษ� (หรือ “กลุ่มน้อง”) ซึ่งผลของก�รดำ�เนินก�ร นอกจ�กได้เครื่องมือ 

ในก�รพัฒน�จิตส�ธ�รณะ เช่น นิท�น เกมส์ กิจกรรมต่�ง ๆ เป็นต้น แล้วยังได้ฝึกเรื่องก�รมีจิตส�ธ�รณะ  

คว�มรับผิดชอบ ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ตลอดจนกระบวนก�รคิดแบบ Design Thinking ให้นักเรียนกลุ่มเครือข่�ย 

(หรือกลุ ่มพี่ ) และ ๒) โครงก�รเสียงของชุมชนสู ่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เพื่อจัดทำ�ฐ�นข้อมูลของชุมชน  

ต�มคว�มต้องก�รของชุมชนเอง โดยก�รให้ชุมชนและนักเรียนกลุ ่มเครือข ่�ย ทำ�ง�นร่วมกันตั้งแต ่

ห�คว�มต้องก�ร จัดทำ�เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคร�ะห์ข้อมูล ตลอดจนร่วมจัดทำ� 

แผนชุมชนทำ�ให้มีฐ�นข้อมูลชุมชน ที่จะนำ�ไปใช้ว�งแผนพัฒน�ชุมชนที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและ 

คว�มค�ดหวังของชุมชน นอกจ�กนี้ ยังเป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พและสัมพันธภ�พของคนในชุมชน ตลอดจน

นักเรียนกลุ่มเครือข่�ยด้วย

 จ�กนั้นได้นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รรับฟังคว�มคิดเห็นข้�งต้น ห�รือแนวท�งก�รพัฒน�ง�นกับหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันต่อยอดข้อเสนอเหล่�นั้นไปสู่ก�รปฏิบัติจริง และเกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม สร้�งคว�ม 

เชื่อมั่นให้กับประช�ชนในก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมพัฒน�ง�นบริก�รภ�ครัฐ แนวท�งก�รพัฒน�ง�นที่โดดเด่น  

เช่น กรมป่�ไม้ ในประเด็นก�รนำ�เซนเซอร์ติดต�มสภ�พป่�แบบ Realtime ม�ช่วยยกระดับก�รบริห�รจัดก�ร 

ป่�ไม้ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� ในประเด็นก�รพัฒน�ระบบกล�งท�งด้�นกฎหม�ย เพื่อเป็นช่องท�ง 

ให้ประช�ชนได้เข้�ถึงกฎหม�ย กรมก�รขนส่งท�งบก ในประเด็นก�รยกระดับก�รให้บริก�รของมอเตอร์ไซค์

รับจ้�ง เป็นต้น
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ประกอบธุรกิจในไทย ง่ำยติดอันดับ ๒๑ โลก 
 อันดับคว�มย�ก - ง่�ยในก�รประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business ของประเทศต่�ง ๆ  

ที่จัดทำ�ขึ้นโดยธน�ค�รโลก เป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่นักลงทุนจ�กทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจในก�รเข้�ม�ลงทุน 

ในประเทศ และเมื่อมีธุรกิจเข�้ม�ลงทุนเป็นจำ�นวนม�ก ส่งผลให้เกิดก�รจ้�งง�น สร้�งร�ยได้ให้คนในประเทศ  

ทำ�ให้ชีวิตคว�มเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งร�ยง�นผลก�รจัดอันดับดังกล่�ว เป็นก�รศึกษ�เปรียบเทียบ ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวล�ก�รให้บริก�ร ต้นทุนค่�ใช้จ่�ย และกฎหม�ย กฎ ระเบียบต่�ง ๆ ของรัฐ ว่�สนับสนุน

หรือเป็นอุปสรรคต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยมุ ่งเน้นธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ซึ่งมีตัวชี้วัด 

ในก�รศึกษ� ๑๐ ด้�น ครอบคลุมพื้นฐ�นของวงจรธุรกิจตั้งแต่ก�รเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงก�รปิดกิจก�ร 

 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ในฐ�นะหน่วยง�นหลักในก�รผลักดันคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชน 

เพื่อปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจให้ง่�ยขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และค่�ใช้จ่�ยถูกลง โดยดำ�เนินก�ร

ปรับปรุงประสิทธิภ�พกระบวนก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนก�รให้รวดเร็วขึ้น  

นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้อำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รประกอบธุรกิจง่�ยขึ้น ปรับปรุงกฎหม�ยและระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก�รบริก�รภ�ครัฐสะดวกขึ้น จนกระทั่งไทยได้ครองอันดับที่	 ๒๑	 ประเทศที่มีความสะดวก	

ในการประกอบธุรกิจ	 (Doing	 Business	 2020)	 จาก	 ๑๙๐	 ประเทศทั่วโลก	 ขยับอันดับขึ้นถึง	 ๖	 อันดับ	

ด้วยคะแนนที่พุ่งถึง	๘๐.๑	คะแนน	สูงสุดในรอบ	๑๐	ปี	ที่สำ�คัญมีตัวชี้วัดที่ติดอันดับ Top 10 ของโลก ๒ ด้�น  

คือ ด ้ �นก�รคุ ้มครองผู ้ ลงทุนเสียง 

ข้�งน้อย ได้อันดับ ๓ ของโลก และ 

ด้�นก�รขอใช้ไฟฟ้� ได้อันดับ ๖ ของโลก  

รวมทั้ ง  มีก�รปฏิรูปที่สำ�คัญที่ส ่ งผล 

ต ่ อก�รจั ดอั นดั บของประ เทศไทย 

ใน ๕ ด้�น ได้แก่ ด้�นก�รคุ้มครองผู้ลงทุน

เสียงข ้�งน ้อย ด ้�นก�รขออนุญ�ต

ก่อสร้�ง ด้�นก�รเริ่มต้นธุรกิจ ด้�นก�ร

ขอใช้ไฟฟ้� และด้�นก�รแก้ไขปัญห� 

ก�รล้มละล�ย 
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โครงกำรห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมภำครัฐ...พลิกโฉมงำนบริกำรภำครัฐ 
ด้วยนวัตกรรม
 ก�รขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กรภ�ครัฐ เพื่อพัฒน�ง�นบริก�รให้สนองตอบคว�มต้องก�ร 

ของประช�ชน สำ�นักง�น ก.พ.ร. จึงได้ริเริ่ม “โครงก�รห้องปฏิบัติก�รนวัตกรรมภ�ครัฐ (Government  

Innovation Lab : Gov Lab)” ตั้งแต่ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนำ�หลักกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ  

(Design Thinking) ที่มุ่งเน้นประช�ชนเป็นศูนย์กล�งในก�รออกแบบ ส�นพลังคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�น

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ม�พัฒน�ก�รให้บริก�รส�ธ�รณะแก่ประช�ชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ง�นบริก�รภ�ครัฐ มีก�รพัฒน� “ต้นแบบนวัตกรรมง�นบริก�รภ�ครัฐ” ที่ครอบคลุมง�นบริก�รด้�นสังคม  

สิ่งแวดล้อม ส�ธ�รณสุข และก�รดำ�เนินธุรกิจ อ�ทิ ก�รแก้ไขปัญห�ระบบก�รรอคิวตรวจรักษ�ในโรงพย�บ�ล 

ก�รแก้ไขปัญห�ก�รลงทะเบียนแรงง�นต่�งด้�ว ก�รลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก�รสื่อส�รข้อมูลปริม�ณนำ้� 

สำ�หรับเกษตรกร ฯลฯ และในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้พัฒน�ต้นแบบง�นบริก�รภ�ครัฐ

ใน ๕ ง�นบริก�ร ดังนี้

 (๑)	 ด ้านการท่องเที่ยว ใบสั่งง�นมัคคุเทศก์ (Job Order) เปรียบเสมือนเป ็นม�ตรฐ�น 

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของมัคคุเทศก์ เพื่อควบคุมก�รทำ�ง�นของมัคคุเทศก์และคว�มปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  

แต่กลับสร้�งคว�มยุ่งย�กในก�รทำ�ง�นให้แก่มัคคุเทศก์ จึงนำ�ไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม ได้แก่ ๑) Job Order  

Application แพลตฟอร์มสำ�หรับมัคคุเทศก์ บริษัทนำ�เที่ยว และเจ้�หน้�ที่กรมก�รท่องเที่ยว ที่เพิ่ม 

และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่�นออนไลน์ได้ ช่วยลดระยะเวล�และคว�มยุ่งย�กในก�รตรวจสอบโดยเจ้�หน้�ที่รัฐ 

๒) ใบสั่งมัคคุเทศก์ เมื่อมัคคุเทศก์ถูกจับกุม (กรณีคว�มผิดเล็กน้อย) ส�ม�รถไปจ่�ยค่�ปรับได้ภ�ยหลัง  

ทำ�ให้ไม่เสียเวล�ขณะปฏิบัติง�น และลดภ�พลักษณ์ที่ไม่ดีแก่นักท่องเที่ยว และ ๓) Learning Platform  

สำ�หรับมัคคุเทศก์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำ�หรับพัฒน�ศักยภ�พด้วยตนเอง 

 (๒)	 ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ปัญห�ผู้ด้อยโอก�สในประเทศไทยเป็นปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้� 

ในสังคม รัฐบ�ลมีโครงก�รรัฐสวัสดิก�รต่�ง ๆ ที่มุ ่งช่วยเหลือกลุ ่มผู ้ด้อยโอก�สเหล่�นี้ให้ส�ม�รถเข้�ถึง 

สิทธิที่พึงได้รับ เพื่อให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดี ดำ�รงชีพได้อย่�งมั่นคงและเท่�เทียมกัน อย่�งไรก็ดี มีผู้ด้อยโอก�ส 

อีกจำ�นวนม�กที่ไม่ทร�บสิทธิและเข้�ไม่ถึงสิทธิของตนเอง จึงนำ�ไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม ได้แก่ ๑)  โมเดลก�รรับรู้

เรื่องสิทธิ ให้ส�ม�รถเช็คสิทธิสวัสดิก�รของตนเองได้ผ่�นบัตรประช�ชนใบเดียว ๒) ฐ�นข้อมูลผู้ด้อยโอก�ส 

พัฒน�แอปพลิเคชันสำ�หรับให้อ�ส�สมัครเก็บข้อมูล ผู้ด้อยโอก�ส ช่วยให้เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถให้บริก�ร/ส่งต่อ 

ได้เร็วขึ้น ลดคว�มซำ้�ซ้อนในก�รให้บริก�ร 

 (๓)	 ด้านงานตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบันมีแรงง�นต่�งด้�วจำ�นวนม�กอ�ศัยและทำ�ง�นอยู ่ใน

ประเทศไทย โดยไทยกำ�หนดให้คนต่�งด้�วที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเกิน ๙๐ วัน ต้องร�ยง�นตัว ซึ่งขั้นตอน 

ก�รร�ยง�นตัวนั้นมีคว�มยุ่งย�ก ซับซ้อน ล่�ช้� และไม่เอื้อต่อสภ�พก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�ว จึงนำ�ไปสู่ต้นแบบ

นวัตกรรม “ระบบติดต�มคนต่�งด้�วแบบบูรณ�ก�ร” เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ ่งย�กซับซ้อนของก�รร�ยง�นตัว  

และอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่คนต่�งด้�วที่เข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงข้อมูลจ�กทุกหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องภ�ยใต้ข้อตกลง Data Exchange Zone เพิ่มคว�มสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�ร

ตรวจสอบของเจ้�หน้�ที่รัฐ และคนต่�งด้�วส�ม�รถร�ยง�นตัวผ่�นระบบออนไลน์ได้ 
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 (๔)	 ด้านการศึกษา ปัญห�ของก�รเรียนก�รสอนวิช�วิทย�ศ�สตร์ในประเทศไทย คือ นักเรียนไม่สนใจ

เรียนวิช�วิทย�ศ�สตร์ โดยเฉพ�ะกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอก�สท�งเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจ�กเห็นว่� วิทย�ศ�สตร์

เป็นเรื่องไกลตัว จึงมองข้�มคว�มสำ�คัญของก�รเรียนวิช�วิทย�ศ�สตร์ซึ่งเป็นต้นทุนสำ�คัญของก�รขับเคลื่อน

ประเทศให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในอน�คต จึงนำ�ไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม “โมเดลก�รจัดก�รเรียนรู้ 

แบบสหวิทย�ก�ร (Interdisciplinary Learning Management Model)” เพื่อพัฒน�กระบวนก�รเรียนก�รสอน

ท�งวิทย�ศ�สตร์ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ดังนี้ ๑) กระบวนก�รก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์แบบ  

Experimental Learning ๒) แผนก�รทดลองวิทย�ศ�สตร์เพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์ และ ๓) นำ�ปัญห�ในชุมชน 

และโรงเรียนม�ทดลองและค้นห�แนวท�งในก�รแก้ปัญห� 

	 (๕)	 ด้าน	 SMEs	 เพื่อการส่งออก	 ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�มีธุรกิจ SMEs เกิดใหม่เป็นจำ�นวนม�ก  

แต่กลับมี SMEs จำ�นวนไม่ม�กที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ซึ่งมีหล�ยปัจจัยที่ทำ�ให้ผู ้ประกอบก�รธุรกิจ SMEs  

ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ที่ควรและล้มห�ยต�ยจ�กไปอย่�งรวดเร็ว จึงนำ�ไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม “SEA (SMEs 

Export Accelerator)” เพื่อลดขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รของภ�ครัฐ หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถทำ�ง�น 

ได้อย่�งไร้รอยต่อ อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รส่งออก

ให้แก่ผู ้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจ SMEs  

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น และอยู่รอดท่�มกล�ง

ก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

 โครงก�รห้องปฏิบัติก�รนวัตกรรมภ�ครัฐ 

จะเป็นกลไกสำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทย 

ให้ส�ม�รถรับมือกับคว�มท้�ท�ยและก�รเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในก�ร 

ยกระดับง�นบริก�รภ�ครัฐให้ส�ม�รถตอบสนองกับ

สภ�พปัญห�และคว�มค�ดหวังของประช�ชนด้วยคว�มถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่�ใช้จ่�ย โปร่งใส โดยไม่ม ี

ข้อจำ�กัดด้�นสถ�นที่และเวล� เพื่อให้ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นอย่�งยั่งยืน

ระบบบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
 เริ่มต้นประกอบธุรกิจจะไม่ใช่เรื่องยุ ่งย�กอีกต่อไป สำ�นักง�น ก.พ.ร. ร่วมกับ สำ�นักง�นพัฒน� 

รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง พัฒน�ระบบบริก�รภ�ครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อให้บริก�รด้�นก�รออกหนังสือรับรอง ใบอนุญ�ต และเอกส�รต่�ง ๆ  

แบบเบ็ดเสร็จท�งอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคว�มน่�เชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย มีก�รเชื่อมโยงระบบฐ�นข้อมูล 

และระบบก�รให้บริก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก 

ให้ประช�ชนหรือผู ้ประกอบก�รส�ม�รถทำ�ธุรกรรมผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจร ยื่นที่เดียว 

แบบฟอร์มเดียว เอกส�รชุดเดียว และติดต�มได้ ทุกใบอนุญ�ต ที่ biz.govchannel.go.th ซึ่งจะช่วย 

อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชนและนิติบุคคลในก�รลดภ�ระด้�นเอกส�รและก�รเดินท�งในก�ร 

ม�รับบริก�รจ�กภ�ครัฐ รวมถึงส�ม�รถติดต�มสถ�นะก�รดำ�เนินง�นด้วยตัวเองได้
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 ระบบ Biz Portal ส�ม�รถให้บริก�รใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ก�รให้ข้อมูล (Information) ซึ่งจะรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รขออนุญ�ตต�มคู ่มือสำ�หรับประช�ชนที่หน่วยง�นภ�ครัฐจัดทำ�ขึ้นต�มพระร�ชบัญญัต ิ

ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีก�รเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

www.info.go.th นอกจ�กนี้ ยังให้ข้อมูลแบบบูรณ�ก�ร (Integrated Info Portal) ที่มีก�รเชื่อมโยงจ�กผลศึกษ�

ขั้นตอนก�รให้บริก�รแต่ละใบอนุญ�ตแบบ end-to-end ต�มประเภทธุรกิจ และก�รให้บริก�รธุรกรรม 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction) จะให้บริก�รยื่นคำ�ขออนุญ�ตแบบบูรณ�ก�ร (Integrated Digital Licensing) 

ผ่�นฟังก์ชัน “Smart” ที่มีอยู่บนระบบ Biz Portal 

 ปัจจุบันระบบ Biz Portal ให้บริก�รด้�นก�รออกหนังสือรับรอง ใบอนุญ�ต หรือเอกส�รต่�ง ๆ  

รวม ๗๘ ใบอนุญ�ต ใน ๒๕ ประเภทธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมห�นคร และให้บริก�ร ๑๘ ใบอนุญ�ตใน ๑๐ ประเภท

ธุรกิจ ใน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมก�รให้บริก�รขออนุญ�ตร�ยใหม่ ต่ออ�ยุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง  

และยกเลิก และอยู่ระหว่�งก�รยกระดับก�รให้บริก�รของระบบ Biz Portal ให้ส�ม�รถให้บริก�รแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้บริก�รได้ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษต่อไป

ส่งเสริมควำมเป็นเลิศแห่งรัฐ ด้วยรำงวัลเลิศรัฐ
 ก�รขับเคลื่อนระบบร�ชก�รสู ่คว�มเป็นเลิศ สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้ดำ�เนินก�รผ่�นกลไกก�รมอบ 

“ร�งวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ซึ่งเป็นร�งวัลแห่งเกียรติยศของภ�ครัฐ 

ที่มอบให้กับหน่วยง�นที่เป็นต้นแบบก�รพัฒน�องค์กร ทั้งในด้�นก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีคุณภ�พ ส�ม�รถ 

ยกระดับก�รให้บริก�รเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รประช�ชน และเปิดโอก�สให้ภ�คส่วนอื่นเข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในก�รบริห�รร�ชก�ร โดยมี ๓ ส�ข�ร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ ร�งวัลก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม 

และร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยง�นของรัฐส่งผลง�นสมัครขอรับร�งวัลรวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๓ ผลง�น เป็นสถิต ิ

ก�รสมัครสูงที่สุดจ�กทุกปีที่ผ่�นม� โดยมีก�รมอบร�งวัลเลิศรัฐ รวม ๖ ร�งวัล แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ  

ร�งวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม จำ�นวน ๒ ร�งวัล ซึ่งมอบให้แก่หน่วยง�นที่มีผลง�นระดับดีเด่นครบทั้ง ๓ ส�ข�ร�งวัล 

ได้แก่ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข และกรมควบคุมโรค และร�งวัลเลิศรัฐส�ข� ซึ่งมอบให้แก่ 

หน่วยง�นที่มีก�รพัฒน�โดดเด่นในแต่ละด้�น ประกอบด้วยร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ จำ�นวน ๓ ร�งวัล 

และร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม จำ�นวน ๑ ร�งวัล นอกจ�กนี้ ได้มีก�รมอบร�งวัล 

บริก�รภ�ครัฐ จำ�นวน ๑๒๓ ร�งวัล ร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ จำ�นวน ๒๔ ร�งวัล และร�งวัล 

ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม จำ�นวน ๖๖ ร�งวัล

 ก�รมอบร�งวัลเลิศรัฐให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐ นับเป็นก้�วสำ�คัญของภ�คร�ชก�รด้วยเป็นร�งวัล 

แห่งเกียรติยศที่สะท้อนคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รและก�รพัฒน�องค์ก�รของภ�ครัฐ ที่ส่งผล 

ต่อคุณภ�พชีวิตที่ดีของประช�ชน ทั้งสุขภ�พ คว�มเป็นอยู่ คว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ� ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้� 

ตลอดจนก�รใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อไปสู ่คว�มเป็นเลิศในก�รปฏิบัติร�ชก�รที่ส�ม�รถ 

ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีก�รใหม่เพื่อพลิกโฉมให้ภ�ครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้ว�งใจและเป็นที่พึ่งของประช�ชน 

ได้อย่�งยั่งยืน ❖
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บีโอไอกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ยั่งยืน 

(Sustainable Investment)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

209

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน หรือ บีโอไอ เป็นหน่วยง�นร�ชก�รในสังกัดสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รส่งเสริมก�รลงทุนทั้งในประเทศและก�รลงทุนของไทย 

ในต่�งประเทศ มีแนวท�งก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรม�ภิบ�ล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ที่ว่� “ส่งเสริมก�รลงทุนที่มีคุณค่� ทั้งในประเทศและก�รลงทุน

ของไทยในต่�งประเทศ เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ก้�วพ้นก�รเป็นประเทศที่มีร�ยได้ระดับป�นกล�ง 

(Middle Income Trap) และเติบโตอย่�งยั่งยืนต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ตลอด ๕๐ ปี ที่บีโอไอให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุน กล่�วได้ว่� มีส่วนช่วยให้เกิดก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

และคว�มก้�วหน้�ในหล�กหล�ยอุตส�หกรรมของประเทศ ทั้งภ�คก�รผลิต และภ�คบริก�ร เช่น อุตส�หกรรม

ย�นยนต์ อุตส�หกรรมปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้� อุตส�หกรรมสนับสนุนก�รท่องเที่ยว 

อุตส�หกรรมดิจิทัล เป็นต้น

 ในด้�นนโยบ�ยและม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนนั้น บีโอไอได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยเพื่อให้สอดคล้อง 

กับสภ�วะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง ภ�ยใต้ของแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติในแต่ละฉบับ รวมถึง 

ก�รน้อมนำ�ปรัชญ� “เศรษฐกิจพอเพียง” ของรัชก�ลที่ ๙ ในก�รกำ�หนดทิศท�งนโยบ�ยก�รส่งเสริมก�รลงทุน 

ต�มบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เหม�ะสมในแต่ละช่วงเวล� 

 นโยบ�ยก�รให้ส่งเสริมก�รลงทุน จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อประเทศเป็นหลัก และตระหนักถึง 

คว�มสำ�คัญของก�รเติบโตที่ยั่งยืน เล็งเห็นคว�มจำ�เป็นของก�รอยู่ร่วมกันระหว่�งภ�คอุตส�หกรรม ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน ซึ่งแนวคิดดังกล่�ว ได้ถูกกำ�หนดเป็นกฎเกณฑ์ในก�รขอรับก�รส่งเสริมฯ ที่ชัดเจน 

โดยบริษัทที่ขอรับก�รส่งเสริมฯ จะต้องดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพ�ะโครงก�รขน�ดใหญ ่

ที่ยื่นขอรับส่งเสริมฯ จะต้องมีแนวท�งในก�รป้องกันผลกระทบต่อคุณภ�พสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภ�พ 

และเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ต ิ

และสิ่งแวดล้อม กรมโรงง�น กระทรวงอุตส�หกรรม เป็นต้น

 คว�มชัดเจนของก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๓ โดยมติคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รลงทุนเห็นชอบ “นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Investment Promotion Policy  

for Sustainable Development)” ซึ่งมีทิศท�งก�รพัฒน�ที่เน้นคว�มสมดุลระหว่�งเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม โดยมี ๔ ม�ตรก�ร ภ�ยใต้นโยบ�ยดังกล่�ว ได้แก่

 ๑. ม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนในอุตส�หกรรมเป้�หม�ย

 ๒.  ม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อก�รประหยัดพลังง�น หรือก�รใช้พลังง�น

ทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ๓.  ม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อก�รผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

 ๔.  ม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนเพื่อแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อม
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 ม�ตรก�รทั้ง ๔ ม�ตรก�รข้�งต้น ถือเป็นก�รสร้�งคว�มชัดเจนในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รลงทุน บีโอไอ 

ได้มีก�รประส�นคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนทั้งรัฐและเอกชนเพื่อร่วมมือกันพัฒน�ให้เกิดธุรกิจสีเขียว 

เน้นก�รให้ส่งเสริมฯ กิจก�รที่เกี่ยวกับก�รประหยัดพลังง�น พลังง�นทดแทน และธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรย�ก�ศ และใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เช่น ก�รผลิตพลังง�นไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน รถยนต์ประหยัดพลังง�น (Eco Car) กิจก�รผลิตเคมีภัณฑ์ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco – Friendly Chemicals) เป็นต้น

 ปัจจุบันบีโอไอได้ปรับนโยบ�ยก�รส่งเสริมก�รลงทุน โดยกำ�หนดอุตส�หกรรมเป้�หม�ยที่มีคว�มพร้อม

ให้มีคว�มเข้มแข็งม�กยิ่งขึ้น รวมทั้งเน้นก�รส่งเสริมผู้ประกอบก�รไทยทุกระดับ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเอสเอ็มอี 

และวิส�หกิจชุมชน ต�มบริบทของประเทศที่ต้องก�รก้�วสู่ก�รเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” ที่เน้น “คนและ

เทคโนโลยี” เป็นหลัก โดยใช้เครื่องมือด้�นภ�ษี และที่ไม่ใช่ภ�ษี รวมถึงก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่นักลงทุน 
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สิทธิประโยชน์กำรส่งเสริมกำรลงทุน ๕ รูปแบบที่ส�ำคัญ 
	 ๑.		สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ

  A1:  อุตส�หกรรมฐ�นคว�มรู ้/กิจก�รที่ลงทุนในสินทรัพย์ถ�วรไม่สูง เน้น R&D ซึ่งสำ�คัญ 

อย่�งม�กต่อก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของประเทศในระยะย�ว

  A2:  โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อพัฒน�ประเทศ กิจก�รที่ใช้เทคโนโลยีสูง กิจก�รด้�นสิ่งแวดล้อม  

และอุตส�หกรรมพื้นฐ�นสำ�คัญที่มีลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี

  A3:  กิจก�รใช้เทคโนโลยีสูงที่สำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศ โดยมีฐ�นผลิตอยู่บ้�งแล้ว

  A4:  กิจก�รที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่� A1 – A3 แต่ช่วยสร้�งมูลค่�เพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ 

และเสริมสร้�ง Value Chain

  B1 – B2: อุตส�หกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสำ�คัญต่อ Value Chain

	 ๒.		สิทธิประโยชน์ตามเทคโนโลยีเป้าหมาย

  กำ�หนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวล� ๑๐ ปี สำ�หรับกิจก�รพัฒน�

เทคโนโลยีเป้�หม�ย โดยไม่จำ�กัดวงเงิน โดยจะต้องมีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย

  ๑)  กิจก�รพัฒน� Biotechnology

  ๒)  กิจก�รพัฒน� Nanotechnology

  ๓)  กิจก�รพัฒน� Advanced Materials Technology

  ๔)  กิจก�รพัฒน� Digital Technology

	 ๓.		สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าโครงการ

  เพื่อจูงใจและกระตุ ้นให้มีก�รลงทุนหรือก�รใช้จ่�ยในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

หรืออุตส�หกรรมโดยรวมม�กขึ้น บีโอไอจึงกำ�หนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมต�มคุณค่�ของโครงก�ร  

เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ดังนี้

  ๑)  ก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  ๒)  ก�รสนับสนุนสถ�บันก�รศึกษ�/วิจัย หรือ กองทุนพัฒน�เทคโนโลยีและบุคล�กร
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  ๓)  ค่�ธรรมเนียมก�รใช้สิทธิ์เทคโนโลยีที่พัฒน�จ�กในประเทศ

  ๔)  ก�รฝึกอบรมด้�นเทคโนโลยีขั้นสูง

  ๕)  ก�รพัฒน�ผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ

  ๖)  ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

	 ๔.		สิทธิประโยชน์ตามพื้นที่

  ๑)  ม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนในพื้นที่เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (EEC) 

  ๒)  นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนในเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

  ๓)  นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนเพื่อพัฒน�อุตส�หกรรมในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้ และม�ตรก�ร 

ส่งเสริมก�รลงทุนภ�ยใต้โครงก�รเมืองต้นแบบ “ส�มเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” 

  ๔)  ก�รให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจ�ยคว�มเจริญสู่ภูมิภ�ค (๒๐ จังหวัดที่มีร�ยได้ต่อหัวตำ่�)

  ๕)  ก�รให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒน�พื้นที่อุตส�หกรรม

  ๖)  ก�รให้ก�รส่งเสริมกิจก�รเขตวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เช่น Science Park, Food  

Innopolis เป็นต้น

 ๕.		มาตรการพิเศษเฉพาะ

	 	 มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

  คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปรับปรุง 

นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนแก่ SMEs เพื่อส่งเสริมศักยภ�พคว�มเข้มแข็งให้กับ SMEs ของไทย ให้ก้�วสู่ระดับ

ส�กลม�กขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม กรณีตั้งในพื้นที่เขตพัฒน�เศรษฐกิจ

ช�ยแดนและ/หรือตั้งโครงก�รในนิคมหรือเขตอุตส�หกรรม พร้อมกำ�หนดคำ�จำ�กัดคว�ม SMEs ใหม่  

โดยพิจ�รณ�จ�กร�ยได้ต่อปี ของกิจก�รไม่เกิน ๕๐๐ ล้�นบ�ท และต้องมีก�รถือหุ้นของบุคคลธรรมด� 

สัญช�ติไทยไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๕๑ เพื่อให้ SMEs ไทยได้เข้�ถึงก�รใช้สิทธิประโยชน์ของบีโอไอได้ม�กขึ้น

 ในปี ๒๕๖๒ มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุนจำ�นวน ๖๐ โครงก�ร เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ ๕๘ เงินลงทุน ๒,๗๕๗ ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๙๗

  มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

  ม�ตรก�รนี้นอกจ�กจะมุ ่งให ้

ภ�คก�รผลิตเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันโดยนำ�ดิจิทัลเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

ระบบอัตโนมัติม�ใช ้แล ้ว ยั งผลักดันให ้

ผู ้ประกอบก�รคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น  

โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อก�รประหยัด

พลังง�น และลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงก�รนำ�พลังง�นทดแทนม�ใช้อีกด้วย
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  ในปี ๒๕๖๒ มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุนจำ�นวน ๑๖๗ โครงก�ร เงินลงทุน ๑๖,๓๙๐ ล้�นบ�ท 

โดยแบ่งเป็นม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิตด้�นประหยัดพลังง�น พลังง�นทดแทน และลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม จำ�นวน ๑๒๕ โครงก�ร เงินลงทุน ๕,๓๓๐ ล้�นบ�ท ม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิต 

ด้�นปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จำ�นวน ๔๐ โครงก�ร เงินลงทุน ๑๑,๐๒๐ ล้�นบ�ท และม�ตรก�รปรับปรุง

ประสิทธิภ�พด้�นก�รประหยัดพลังง�น และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต จำ�นวน 

๒ โครงก�รเงินลงทุน ๔๐ ล้�นบ�ท 

ตัวอย่ำงผลงำนส�ำคัญของกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อควำมยั่งยืน
 การลงทุนที่ยั่งยืน	ด้วยอุตสาหกรรมเกษตร

 บีโอไอมุ ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมกิจก�รเกษตรและผลิตผลจ�กก�รเกษตร ตลอดห่วงโซ่ 

ของก�รผลิต ตั้งแต่ก�รปรับปรุงพันธุ ์ ก�รคัดแยกคุณภ�พเมล็ดพันธุ ์ ก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภ�พ  

ไปจนถึงก�รแปรรูป และก�รนำ�เศษวัสดุท�งก�รเกษตรม�ผลิตพลังง�นชีวภ�พ เพร�ะเป็นหนึ่งในอุตส�หกรรม

เป้�หม�ย โดยให้สิทธิประโยชน์ด�้นภ�ษีในระดับสูง เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน พร้อมสนับสนุน 

ให้เกิดกระบวนก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตที่ทันสมัย นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ระบบเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดขึ้น 

ในประเทศไทยอย่�งแท้จริง

 ปัจจุบัน กิจก�รในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจ�กก�รเกษตร บีโอไอให้สิทธิประโยชน์ยกเว้น 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด ๕ – ๘ ปี รวมไปถึงก�รให้ก�รส่งเสริมก�รผลิตหรือบริก�รระบบเกษตรสมัยใหม่ 

(Smart Farming) ได้แก่ ก�รออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรที่เกี่ยวข้อง 

ในลักษณะ System Integration โดยมีก�รเก็บข้อมูล แปลผล และวิเคร�ะห์ข้อมูล ระบบเกษตรอัจฉริยะ 

ยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนหรือกระบวนก�รผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เพิ่มม�ตรฐ�นก�รผลิต ก�รควบคุม

คุณภ�พผลผลิตได้ต�มที่ลูกค้�ต้องก�ร ผลผลิตที่ได้จึงมีร�ค�สูงกว่�ฟ�ร์มทั่วไป

 นอกจ�กนี้ เพื่อให้อุตส�หกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับก�รเกษตรของไทยแข่งขันได้และได้ม�ตรฐ�น 

ระดับส�กล บีโอไอมีม�ตรก�รส่งเสริมที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบก�รที่ลงทุนในก�รยกระดับอุตส�หกรรม

เกษตรสู ่ม�ตรฐ�นส�กล ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวล� ๓ ปี จ�กร�ยได้ของกิจก�ร 

ที่ดำ�เนินก�รอยู ่ โดยผู ้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นแผนก�รลงทุนเพื่อยกระดับอุตส�หกรรมเกษตรสู ่ส�กล  

เช่น ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร ISO 22000 หรือ FSSC 22000 เป็นต้น
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 อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ	อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 อุตส�หกรรมต ่อเนื่องจ�กอุตส�หกรรมเกษตรที่มีส ่วนช ่วยในก�รรักษ�สิ่งแวดล ้อมที่สำ�คัญ 

อุตส�หกรรมหนึ่ง คือ ก�รผลิตก๊�ซชีวภ�พ (Biogas) โดยบีโอไอสนับสนุนให้เกิดก�รนำ�สิ่งที่มีอยู่แล้วในประเทศ 

เช่น นำ้�เสีย ขยะ มูลสัตว์ วัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตร เป็นต้น ม�ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตก๊�ซชีวภ�พ

 ดังนั้น จะเห็นได ้ว ่�บีโอไอให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมกิจก�รด้�นก�รเกษตรและผลิตผล 

จ�กก�รเกษตรอย่�งครบวงจร ตั้งแต่ต้นนำ้� เช่น ก�รปรับปรุงพันธ์ คัดแยกคุณภ�พเมล็ดพันธุ์ ขั้นกล�งนำ้�  

ส่งเสริมกิจก�รที่ช่วยลดต้นทุนในก�รผลิต เช่น กิจก�รปุ ๋ยอินทรีย์ ปุ ๋ยชีวภ�พ ที่ปลอดภัยและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม จนถึงปล�ยนำ้� เช่น ก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร รวมไปถึงส่งเสริมกระบวนก�รแปรรูป 

ของเสียท�งก�รเกษตรไปสู ่พลังง�นชีวภ�พ อีกทั้งยังมุ ่งยกระดับภ�คเกษตรของไทยให้มีคุณภ�พสูงขึ้น  

มีคว�มทันสมัย และแข่งขันกับน�น�ประเทศได้ โดยผลักดันให้ภ�คเกษตรของไทยนำ�ระบบเกษตรสมัยใหม่  

รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงม�ใช้เพื่อช่วยสร้�งมูลค่�เพิ่มและลดต้นทุนของผู้ประกอบก�ร พัฒน�อุตส�หกรรม

ก�รเกษตรของไทยให้เติบโตอย่�งยั่งยืนต่อไป

 ผลลัพธ์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ภ�พรวมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ในปี ๒๕๖๒ มีก�รขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุน ๑,๖๒๔ โครงก�ร  

เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๗ และมีมูลค่�เงินลงทุน ๗๕๖,๑๐๔ ล้�นบ�ท มีก�รอนุมัติ 

ให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุน ๑,๕๐๐ โครงก�ร เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒ และมีมูลค่�เงินลงทุน 

๔๔๗,๓๖๐ ล้�นบ�ท และมีก�รออกบัตรส่งเสริม ๑,๓๒๗ โครงก�ร มีมูลค่�เงินลงทุน ๓๕๗,๖๘๐ ล้�นบ�ท 

 สำ�หรับอุตส�หกรรมเป้�หม�ยมีก�รขอรับส่งเสริมก�รลงทุน จำ�นวน ๘๓๘ โครงก�ร คิดเป็นร้อยละ ๕๒ 

ของจำ�นวนโครงก�รที่ขอรับก�รส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่�ทั้งสิ้น ๒๘๖,๕๑๗ ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ ๓๘  

ของมูลค่�ก�รขอรับก�รส่งเสริมทั้งสิ้น ห�กพิจ�รณ�ในแง่ของจำ�นวนโครงก�รพบว่�ส่วนใหญ่เป็นก�รลงทุน 

ในอุตส�หกรรมก�รเกษตร และแปรรูปอ�ห�รส่วนในด้�นมูลค่�ของเงินลงทุนพบว่�ในอุตส�หกรรม 

เครื่องใช้ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์มีเงินลงทุนสูงที่สุด

 แน่นอนว่� สถิติที่กล่�วถึงมีมูลค่�ที่มห�ศ�ล และส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย�่งม�ก แต่ทั้งนี้  

ก�รส่งเสริมก�รลงทุนไม่ได้สร้�งก�รเติบโตด้�นมูลค่�เท่�นั้น ยังส่งผลท�งอ้อมที่จับต้องไม่ได้ แต่สำ�คัญ 

ต่อก�รพัฒน�ประเทศ และก�รเป็นอยู่ของประช�ชนในประเทศอีกด้วย  

 ก�รส่งเสริมก�รลงทุน ถือเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลต่อส่วนรวม 

ในก�รได้รับโอก�สจ�กก�รลงทุน เช่น เกิดก�รจ้�งง�น สร้�งร�ยได้ เป็นต้น ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รขจัดย�กจน  

คว�มหิวโหย เกิดสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี อันจะทำ�ให้ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ต�มพันธกิจที่บีโอไอได้กำ�หนดไว้ 

และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�เศรษฐกิจผ่�นก�รให้ส่งเสริมก�รลงทุนที่ยั่งยืน
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 ในยุคที่เศรษฐกิจมีคว�มผันพวน บีโอไอจะมุ่งมั่นต่อไปอย่�งไม่หยุดยั้งในก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นสร�้งร�กฐ�นของประเทศ พัฒน�ทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจน

โครงสร้�งพื้นฐ�น ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รเติบโตของอุตส�หกรรมในระยะย�ว รวมถึงสร้�งสมดุล 

ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และคว�มสมดุลของภ�คเกษตร ภ�คอุตส�หกรรม ภ�คบริก�ร  

โดยครอบคลุมถึงแนวท�งก�รพัฒน�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์  

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ และก�รรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม

 แม้ว่�จะมีคว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ ม�กม�ย แต่ทิศท�งก�รส่งเสริมก�รลงทุนของบีโอไอจะมุ่งไปสู่ก�รพัฒน�

ประเทศอย่�งยั่งยืน (Sustainable Development) ด้วยคว�มมุ่งมั่น และศักยภ�พอันเข้มแข็งขององค์กร  

บีโอไอจะกำ�หนดนโยบ�ยใหม่ ๆ ในก�รให้ส่งเสริมก�รลงทุน ภ�ยใต้คว�มเชื่อมั่นในสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจ 

ก�รลงทุนของประเทศในอน�คตจะยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง และประเทศไทยจะก้�วไกลไปสูก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง ❖
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การบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน : กรณีโครงการเพชรในตม

กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

ดาวรุ่ง นิลด�า

ส�านักกิจการมวลชนและสารนิเทศ

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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กล่าวน�า 
 กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรหรือ กอ.รมน. ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

แปรสภ�พม�จ�กกองอำ�นวยก�รป้องกันและปร�บปร�มคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

โดยมีอำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันก�รกระทำ�อันเป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อปฏิบัติก�รต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ 

ต่อม�ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ภัยคุกค�มจ�กคอมมิวนิสต์ลดน้อยลงเกิดก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมภ�ยใต้ 

กระแสโลก�ภิวัฒน์ เกิดภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ขย�ยวงกว้�งทวีคว�มรุนแรงอย่�งรวดเร็ว กอ.รมน. จึงปรับภ�รกิจ

เพื่อก�รปฏิบัติก�รด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด ก�รจัดระเบียบและเสริมคว�มมั่นคงช�ยแดน 

ก�รพัฒน�เพื่อคว�มมั่นคงเฉพ�ะพื้นที่ ก�รแก้ปัญห�ชนกลุ ่มน้อยและผู ้หลบหนีเข้�เมือง ก�รแก้ปัญห� 

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ก�รแก้ปัญห�คว�มขัดแย้งโดยสันติวิธี และก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รข่�วและปฏิบัติก�ร

จิตวิทย� ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบ�ลประก�ศยกเลิกพระร�ชบัญญัติป้องกันก�รกระทำ�อันเป็นคอมมิวนิสต์ กอ.รมน.

จึงปรับลดบทบ�ทให้มีหน้�ที่สำ�คัญในก�รแก้ปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ อย่�งไรก็ต�ม กอ.รมน.ได้มีก�ร 

ปรับบทบ�ทให้สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ของประเทศม�โดยตลอด เนื่องจ�กปัญห�ที่กระทบต่อคว�มมั่นคง 

ยังมีอยู่อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ กอ.รมน. ยังคงเป็นหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงที่มีคว�มสำ�คัญและยังต้องดำ�รงอยู่ 

ม�ถึงปัจจุบัน จนกระทั่ง กอ.รมน. ได้รับก�รจัดตั้งขึ้นใหม่ต�มพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน 

ร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นส่วนร�ชก�รรูปแบบเฉพ�ะในสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีขึ้นตรงกับน�ยกรัฐมนตรี 

มีหน้�ที่รับผิดชอบดำ�เนินก�รรักษ�คว�มมั่นคงในร�ชอ�ณ�จักรบูรณ�ก�รและประส�นก�รปฏิบัติร่วมกับ 

ทุกส่วนร�ชก�รส่งเสริมให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รป้องกันและรักษ�คว�มมั่นคง เสริมสร้�ง 

คว�มเข้มแข็งในท้องถิ่นของตนเพื่อป้องกันภยันตร�ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในย�มปกติและในย�มที่เกิดสถ�นก�รณ์ 

อันเป็นภัยต่อคว�มมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและกำ�หนดให้มีม�ตรก�รและกลไกควบคุมก�รใช้อำ�น�จ 

เป็นก�รเฉพ�ะต�มระดับคว�มรุนแรงของสถ�นก�รณ์เพื่อให้ส�ม�รถแก้ไขสถ�นก�รณ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และเป็นเอกภ�พ 

 จ�กก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อให้ส�ม�รถป้องกันภยันตร�ย 

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในย�มปกติและในย�มที่เกิดสถ�นก�รณ์อันเป็นภัยต่อคว�มมั่นคงในระดับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

ของ กอ.รมน. ผ่�นโครงก�รอ�ส�พัฒน�และป้องกันตนเอง โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักก�รก�รจัดตั้ง 

โครงก�รอ�ส�พัฒน�และป้องกันตนเอง หรือ อพป. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุล�คม ๒๕๑๗ โดยศูนย์อ�ส�พัฒน� 

และป้องกันตนเอง กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน หรือ ศอพป.กอ.รมน. ในขณะนั้น เป็นผู้ประส�น 

ก�รดำ�เนินง�น และมีคำ�สั่งน�ยกรัฐมนตรีที่ ๑๘/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ มกร�คม ๒๕๑๘ กำ�หนดให้โครงก�ร อพป. 

เป็นโครงก�รระดับช�ติมีคว�มสำ�คัญเร่งด่วนต�มนโยบ�ยก�รต่อสู้เพื่อเอ�ชนะคอมมิวนิสต์ ที่หน่วยง�นร�ชก�ร

ทุกระดับจะต้องให้คว�มร่วมมือ สนับสนุน เพื่อส่งเสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�ง เศรษฐกิจ สังคม ก�รปกครอง 

และก�รรักษ�คว�มปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่บ้�นในชนบทที่ห่�งไกล ซึ่งต่อม�ได้มีก�รจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้�น 

อ�ส�พัฒน�และป้องกันตนเอง หรือหมู่บ้�น อพป. ขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติจัดระเบียบบริห�รหมู่บ้�นอ�ส�พัฒน�

และป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อพัฒน�สภ�พแวดล้อมทั่วไป เศรษฐกิจ และก�รบริห�รจัดก�รของหมู่บ�้น 

เช่น ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นของหมู่บ้�น ระบบป้องกัน และบำ�รุงรักษ�สภ�พแวดล้อม เศรษฐกิจครัวเรือน  

ก�รสร้�งภ�วะผู้นำ� เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ กอ.รมน. ได้มีก�รจัดทำ�โครงก�รเพชรในตมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่อมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียนที่อยู ่ในหมู ่บ้�น อพป. และกำ�ลังศึกษ�อยู ่ในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖  

มีผลก�รเรียนดี แต่ครอบครัวมีฐ�นะย�กจนได้เข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรี คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และเข้�รับร�ชก�รครูในโรงเรียนที่อยู ่ในเขตพื้นที่ภูมิลำ�เน�ของตนเองภ�ยหลังสำ�เร็จ 

ก�รศึกษ�แล้ว ทั้งนี้ เนื่องม�จ�ก กอ.รมน. เล็งเห็นว่� นอกจ�กก�รให้ก�รศึกษ�แก่เย�วชนในหมู่บ้�น อพป. แล้ว 

ไม่เพียงแต่เป็นก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในท้องถิ่นตนให้ส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนได้

เท่�นั้น แต่ยังเป็นก�รพัฒน�ด้�นคว�มมั่นคงของประเทศได้อย่�งยั่งยืน โดยยึดหลักก�รพัฒน�ที่มีคนเป็น

ศูนย์กล�ง (People - Centered) ต�มแนวคิดปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy  

Philosophy: SEP) และสอดคล้องกับเป�้หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติที่ครอบคลุมทั้งก�รพัฒน�ท�งสังคม ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ และก�รพัฒน�

ท�งสิ่งแวดล้อมได้อย่�งสมดุล
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ขององค์การสหประชาชาติ
 ภ�ยหลังสิ้นสุดเป้�หม�ยก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ก�รสหประช�ช�ติ (United Nation: UN) ได้ดำ�เนินกระบวนก�รห�รือเพื่อกำ�หนดว�ระ

ก�รพัฒน�ภ�ยหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Post-๒๐๑๕ Development Agenda) ต�มกระบวนทัศน์ “ก�รพัฒน� 

อย่�งยั่งยืน” โดยประเด็นสำ�คัญของว�ระก�รพัฒน�ภ�ยหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ก�รจัดทำ�เป้�หม�ยก�รพัฒน�

อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๑๗ เป้�หม�ย๑ ครอบคลุมระยะเวล� ๑๕ ปี เริ่มตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๗๓ เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติของก�รพัฒน� ๓ มิติ คือ มิติก�รพัฒน� 

ท�งสังคม มิติก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ และมิติก�รพัฒน�ท�งสิ่งแวดล้อมอย่�งสมดุลกันที่เป็นพื้นฐ�น 

ของก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนไม่ส�ม�รถแยกออกจ�กกันได้ โดยยึดแนวท�งก�รพัฒน�ที่มีคนเป็นศูนย์กล�ง  

(People - Centered) บนปัจจัยพื้นฐ�น ๕ ประก�ร ได้แก่

 ๑.	 คน	 (People) เพื่อให้ทุกคนมีสุขภ�พดี มีก�รศึกษ� ลดคว�มเหลื่อมลำ้�และสร้�งโอก�ส 

สำ�หรับสตรีและเด็ก หม�ยถึง ก�รพัฒน�โดยมีคนเป็นศูนย์กล�งเน้นก�รมีสุขพล�น�มัยที่ดีและก�รมีโอก�ส 

ในก�รศึกษ�โดยไม่เลือกปฏิบัติก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณะโดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัติก�รบริก�รด้�นก�รเงิน 

และก�รมีสิทธิในก�รถือครองที่ดินก�รพัฒน�ที่มีร�กฐ�นจ�กเค�รพสิทธิมนุษยชนก�รยุติคว�มรุนแรง 

ท�งเพศหรือก�รแสวงห�ผลประโยชน์จ�กแรงง�นเด็กและสตรี

 ๒.	 โลก	 (Planet) เพื่อปกป้องและรักษ�ระบบนิเวศสำ�หรับทุกคนและเด็ก หม�ยถึง ก�รคำ�นึงถึง 

สิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมกันห�ท�งออกต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งภูมิอ�ก�ศก�รรักษ�คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

และก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่�งยั่งยืนก�รรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�ก�รไม่ตัดไม้ทำ�ล�ยป่�และห�ท�งป้องกันและรับมือ

กับสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติกิจกรรมท�งก�รเกษตรและก�รประมงที่คำ�นึงถึงคว�มยั่งยืนกิจกรรมท�งอุตส�หกรรม 

ที่ไม่เป็นภ�ระแก่สิ่งแวดล้อม

 ๓.		 ความมั่งคั่ง	 (Prosperity) เพื่อยุติคว�มย�กจน สร้�งก�รเติบโตที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจที่มั่นคง 

เป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม หม�ยถึง คว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจที่ให้ประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มก�รเจริญเติบโต 

ท�งเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ก�รวัดจ�ก GDP๒ เพียงอย่�งเดียว แต่คำ�นึงคว�มเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกกลุ่มก�รที่คนทุกคน 

มีโอก�สในก�รจ้�งง�น และส�ม�รถเข้�ถึงสวัสดิก�รสังคมที่เหม�ะสมโดยกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ ไม่ว่�จะ 

โดยภ�คเอกชนหรือรัฐบ�ลจะต้องคำ�นึงถึงก�รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑ ได้แก่ เป้�หม�ยที่ ๑ ขจัดคว�มย�กจน เป้�หม�ยที่ ๒ ขจัดคว�มหิวโหย เป้�หม�ยที่ ๓ ก�รมีสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี เป้�หม�ยที่ ๔  

 ก�รศึกษ�ที่เท่�เทียม เป้�หม�ยที่ ๕ คว�มเท่�เทียมท�งเพศ เป้�หม�ยที่ ๖ ก�รจัดก�รนำ้�และสุข�ภิบ�ล เป้�หม�ยที่ ๗ พลังง�นสะอ�ดที่ทุกคน 

 เข้�ถึงได้ เป้�หม�ยที่ ๘ ก�รส่งเสริมก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม เป้�หม�ยที่ ๙ อุตส�หกรรม นวัตกรรม โครงสร้�งพื้นฐ�น  

 เป้�หม�ยที่ ๑๐ ลดคว�มเหลื่อมลำ้� เป้�หม�ยที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐ�นมนุษย์อย่�งยั่งยืน เป้�หม�ยที่ ๑๒ ก�รบริโภคและก�รผลิตที่ยั่งยืน  

 เป้�หม�ยที่ ๑๓ ก�รรับมือก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เป้�หม�ยที่ ๑๔ ก�รใช้ประโยชน์จ�กมห�สมุทรและทรัพย�กรท�งทะเล  

 เป้�หม�ยที่ ๑๕ ก�รใช้ประโยชน์จ�กระบบนิเวศท�งบก เป้�หม�ยที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เป้�หม�ยที่ ๑๗ คว�มร่วมมือ 

 เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
๒  

GDP หรือ Gross Domestic Product : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หม�ยถึง ร�ยจ่�ยเพื่อบริโภค + ร�ยจ่�ยเพื่อก�รลงทุน + ร�ยจ่�ย 

 ของรัฐบ�ล + ร�ยจ่�ยสุทธิของต่�งประเทศที่ซื้อสินค้�ผลิตในประเทศ



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

220

 ๔.		 ความยุติธรรม	 (Peace) เพื่อสร้�งสรรค์สังคมให้มั่นคงปลอดภัยและมีสันติภ�พ หม�ยถึง 

ก�รเค�รพในหลักนิติธรรมมีกระบวนก�รยุติธรรมที่เค�รพสิทธิและยึดมั่นในผลประโยชน์ของคนทุกกลุ ่ม 

ก�รปฏิบัติง�นภ�ครัฐและกระบวนก�รท�งกฎหม�ยต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์และก�รมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม

กฎหม�ยและกระบวนก�รท�งกฎหม�ยจะต้องเค�รพในหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นบุคคล 

จะต้องมีคว�มเป็นอยู่ที่ปลอดภัยปร�ศจ�กคว�มหว�ดระแวง

 ๕.		 ความเป็นหุ้นส่วน	(Partnership) เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มเป็นปึกแผ่นของโลกเพื่อร่วมกันพัฒน�

อย่�งยั่งยืน หม�ยถึง ก�รเสริมสร้�งหุ้นส่วนก�รร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนนี้ จะต้องได้รับก�ร

สนับสนุนทั้งจ�กภ�ครัฐและเอกชนผ�่นท�งก�รค้�ก�รลงทุนก�รเก็บภ�ษี และเน้นคว�มร่วมมือระหว�่งประเทศ

ไม่ว่�จะเป็นระหว่�งประเทศพัฒน�กับประเทศกำ�ลังพัฒน�หรือระหว่�งประเทศที่กำ�ลังพัฒน�ด้วยกัน

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) 
 ประเทศไทยมีแนวคิดต ่อก�รพัฒน�อย ่�งยั่ งยืนบนแนวคิดปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Philosophy : SEP) ปรัชญ�แนวท�งที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล 

อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร (พระมห�กษัตริย์ไทย รัชก�ลที่ ๙) ทรงมีพระร�ชดำ�รัสมอบแก่ปวงชนช�วไทย  

ม�ตั้งแต ่ป ี พ.ศ. ๒๕๑๗ เน ้นก�รพัฒน�คนก�รพัฒน�ที่ เหม�ะสมกับสภ�พภูมิสังคมและไม่ทำ�ล�ย

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวท�งแก้ไขปัญห�ที่เกิดจ�กก�รพัฒน�ที่ไม่สมดุล กล่�วคือ 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ที่มีดุลยภ�พใน ๓ มิติ๓ ได้แก่ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับ 

ยึดท�งส�ยกล�งและคว�มไม่ประม�ทโดยคำ�นึงถึงคว�มพอประม�ณ คว�มมีเหตุผล ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันที่ด ี

ในตัว ตลอดจนใช้คว�มรู้คว�มรอบคอบ และคุณธรรมประกอบกับก�รว�งแผน ก�รตัดสินใจและก�รกระทำ�  

เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยก�รพัฒน�ทั้งส�มมิติต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 คณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ๔ ได้อธิบ�ยหลักก�รพิจ�รณ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร” 

ว่�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักก�รพิจ�รณ� ๕ ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่	๑	 กรอบแนวคิด	 : เป็นปรัชญ�ที่ชี้แนะแนวท�งก�รดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนในท�งที่ควรจะเป็น 

โดยมีพื้นฐ�นม�จ�กวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวล� และเป็นก�รมองโลก 

เชิงระบบที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวล� มุ ่งเน ้นก�รรอดพ้นจ�กภัย และวิกฤติ เพื่อคว�มมั่นคง 

และคว�มยั่งยืนของก�รพัฒน�

๓  มิติที่ ๑ เศรษฐกิจ: พัฒน�สู่ก�รเติบโตอย่�งมีเสถียรภ�พมีคุณภ�พ และส�ม�รถกระจ�ยคว�มมั่งคั่งไปสู่ประช�ชนอย่�งทั่วถึงมิติที่ ๒ สังคม: 

 พัฒน�คนและสังคมไทยมีคุณภ�พส�ม�รถปรับตัวรู ้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง มิติที่ ๓ สิ่งแวดล้อม: ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ต ิ

 และสิ่งแวดล้อมอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งก�รใช้ประโยชน์ท�งเศรษฐกิจและคว�มอุดมสมบูรณ์ต�มธรรมช�ติ 
๔  วันที่ ๒๘ ธันว�คม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เผยแพร่ พ.ร.บ. สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงโครงสร้�ง  

 หน้�ที่ และอำ�น�จของคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  

 (สศช.) และเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ” เป็น “สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ” 

 (ที่ม�: https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=๘๕๕๓&filename=index)
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 ส่วนที่	๒	 คุณลักษณะ	 : เศรษฐกิจพอเพียงส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับก�รปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 

โดยเน้นก�รปฏิบัติบนท�งส�ยกล�ง และก�รพัฒน�อย่�งเป็นขั้นตอน 

 ส่วนที่	๓	 ค�านิยาม	: คว�มพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ได้แก่

   คว�มพอประม�ณ หม�ยถึง คว�มพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่ม�กเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น

   คว�มมีเหตุผล หม�ยถึง ก�รตัดสินใจเกี่ยวกับระดับคว�มพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 

อย่�งมีเหตุผล โดยพิจ�รณ�จ�กเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำ�นึงถึงผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้น ๆ 

อย่�งรอบคอบ 

   ก�รมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หม�ยถึง ก�รเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและก�รเปลี่ยนแปลง

ด้�นต่�ง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นไปได้ของสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในอน�คตทั้งใกล้ 

และไกล

 ส่วนที่	๔	 เงื่อนไข	: ก�รตัดสินใจและก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอ�ศัย 

ทั้งคว�มรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐ�น กล่�วคือ

   เงื่อนไขคว�มรู้ ประกอบด้วย คว�มรอบรู้เกี่ยวกับวิช�ก�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย�่งรอบด�้น 

คว�มรอบคอบที่จะนำ�คว�มรู้เหล่�นั้นม�พิจ�รณ�ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบก�รว�งแผน และคว�มระมัดระวัง

ในขั้นปฏิบัติ

   เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต ้องเสริมสร ้�งประกอบด้วย มีคว�มตระหนักในคุณธรรม 

มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต มีคว�มอดทน มีคว�มเพียร ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่

 ส่วนที่	๕	 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 :	 จ�กก�รนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ม�ประยุกต์ใช้ คือ ก�รพัฒน�ที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อก�รเปลี่ยนแปลงในทุกด้�น ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม คว�มรู้และเทคโนโลยี   

 เมื่อพิจ�รณ�แนวคว�มคิดองค์ก�รสหประช�ช�ติที่ให้คว�มสำ�คัญกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

(SDGs) ๑๗ เป�้หม�ย เพื่อให้ช�ติสม�ชิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยได้ใช้แนวท�งเดินไปสู่ก�รเป้�หม�ยให้บรรลุผล

ภ�ยใน ๑๕ ปี ประเทศไทยได้ใช้แนวท�งต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะพบว่� ปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียงส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน SDGs ได้อย่�งชัดเจน เช่น  

เป้�หม�ยที่ ๑ ขจัดคว�มย�กจน เป้�หม�ยที่ ๒ ขจัดคว�มหิวโหย เป้�หม�ยที่ ๓ ก�รมีสุขภ�พที่ดีและ 

คว�มเป็นอยูท่ีด่ ีเป้�หม�ยที ่๔ ก�รศกึษ�ทีเ่ท่�เทยีม เป้�หม�ยที ่๕ ก�รส่งเสรมิก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื

และครอบคลุมและ เป้�หม�ยที่ ๑๒ ก�รบริโภคและก�รผลิตที่ยั่งยืนที่ส�ม�รถเชื่อมโยงเข้�กับแนวท�งหรือทฤษฎี

ต่�งๆ ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย�่งสอดคล้อง  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในมิติก�รพัฒน�คนเพื่อใช ้

ในก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมั่นคงบนพื้นฐ�นของก�รพึ่งตนเองคว�มพอมีพอกินก�รรู้จักพอประม�ณก�รคำ�นึงถึง

คว�มมีเหตุผลก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีไม่ประม�ทตระหนักถึงคว�มถูกต้องในหลักวิช�มีคุณธรรมเป็นกรอบ 

ในก�รดำ�เนินชีวิต
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ความส�าเร็จของโครงการเพชรในตม
 โครงก�รเพชรในตม เริ่มดำ�เนินก�รในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดย พลเอก อ�ทิตย์ กำ�ลังเอก บัญช�ก�ร 

ทห�รสูงสุด รักษ�ร�ชก�รผู ้บัญช�ก�รทห�รบก มอบหม�ยให้ศูนย ์อ�ส�พัฒน�และป้องกันตนเอง  

กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน ในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ สำ�นักกิจก�รมวลชนและส�รนิเทศ  

กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร) รับผิดชอบประส�นก�รดำ�เนินง�น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกเย�วชนจ�กหมู่บ้�นอ�ส�พัฒน�และป้องกันตนเอง (อพป.) ในเขตพื้นที่จังหวัดช�ยแดนทั่วประเทศ 

เข้�ม�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรีหลักสูตรก�รศึกษ�บัณฑิต (กศ.บ) คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และบรรจุเข้�รับร�ชก�รเป็นบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภูมิลำ�เน� 

ของตนเองภ�ยหลังสำ�เร็จก�รศึกษ� เป็นที่รู ้จักกันในชื่อ “ครูเพชรในตม” นอกจ�กนี้ โครงก�รเพชรในตม  

มีเป้�หม�ยโดยรวมเพื่อก�รพัฒน�ชนบทโดยอ�ศัยบุคล�กรของแต่ละท้องถิ่นที่ห่�งไกลคว�มเจริญและ 

หล่อแหลมต่อคว�มมั่นคงของช�ติได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ท้องถิ่นของตนเอง ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

เพชรในตมเป็นก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของ ๓ หน่วยง�น คือ คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร  

และสำ�นักกิจก�รมวลชนและส�รนิเทศ กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร (สมท.กอ.รมน.) 

หน้�ที่ในก�รดำ�เนินง�นมีดังนี้ 
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การบูรณาการความร่วมมือโครงการเพชรในตม

จัดห�ทุนก�รศึกษ�
จัดกิจกรรมพิเศษของนักศึกษ�

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

คัดเลือกนักเรียนจ�กหมู่บ้�น อพป.
จัดห�ที่พัก/ที่ศึกษ�

และทุนก�รศึกษ�ส่วนหนึ่ง

จัดห�ตำ�แหน่งเพื่อบรรจุบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�ในภูมิลำ�เน�
ของบัณฑิตแต่ละคน

 ตลอดระยะของหลักสูตรก�รศึกษ� ๕ ปี กอ.รมน. ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษให้แก่นักศึกษ�โครงก�ร 

เพชรในตม ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�งทักษะท�งวิช�ชีพที่จำ�เป็น ปลูกฝังอุดมก�รณ์คว�มรักช�ติ ศ�สน�  

พระมห�กษัตริย์ ก�รสร้�งคว�มรักคว�มส�มัคคีของคนในช�ติ และศึกษ�เรียนรู ้แนวคิดต�มหลักปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเป็นภูมิคุ ้มกันให้แก่นักศึกษ�โครงก�รเพชรในตม ซึ่งนอกจ�กจะนำ�ไปใช้ 

สำ�หรับก�รดำ�เนินชีวิตตนแล้ว ยังส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์สำ�หรับก�รป้องกันและก�รแก้ไขปัญห�คว�มมั่นคง 

รูปแบบต่�ง ๆ ในปัจจุบันได้อย่�งเหม�ะสม เช่น กิจกรรมศึกษ�ดูง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

กิจกรรมค่�ยเพชรอ�ส�พัฒน�ชุมชน กิจกรรมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมแบ่งปันคว�มห่วงใยจ�กใจ 

สู ่สังคม กิจกรรมอบรมอ�ชีพอิสระ กิจกรรมพัฒน�คว�มรู้สู ่อ�เซียน กิจกรรมพัฒน�บุคลิกภ�พท�งสังคม  

เพื่อให้บัณฑิตเพชรในตมเป็นบุคล�กรที่มีคุณภ�พ

 จ�กคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นโครงก�รเพชรในตม ในหมู่บ้�น อพป. ที่ผ่�นม�ทั้งในด้�นก�รพัฒน�คน 

และก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในท้องถิ่นของตนอย่�งยั่งยืน กอ.รมน. จึงได้ขย�ยก�รดำ�เนินไปสู่พื้นที่ ๓ จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะล� ปัตต�นี และนร�ธิว�ส โดยมีเป้�หม�ยที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง 

เพื่อแสดงถึงคว�มเอ�ใจใส่ของภ�ครัฐที่มีต่อประช�ชนใน ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และเกิดก�รพัฒน� 

อย่�งยั่งยืนจ�กก�รที่บัณฑิตผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ภ�ยใต้โครงก�รเพชรในตม ได้กลับไปรับร�ชก�รเป็นบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ� (ครูเพชรในตม) ในภูมิลำ�เน�ของตน ถือว่�เป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยแก้ไขปัญห�คว�มไม่สงบในพื้นที่ 

๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้อีกด้วย

 ผลสำ�เร็จของโครงก�รเพชรในตม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบันผลิตบัณฑิตเพชรในตมแล้ว  

๒๙ รุ่น รวม ๙๑๔ คน และมีนักศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ ๕ รุ่น จำ�นวน ๒๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๔ คน  

ร�ยละเอียดดังนี้ 
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ตารางสรุปจ�านวนบัณฑิตและนักศึกษาโครงการเพชรในตม

รุ่นที่ พื้นที่ด�าเนินการโครงการเพชรในตม๕

หมายเหตุ
(ปีการศึกษาที่รับสมัคร) ทภ.๑ ทภ.๒ ทภ.๓ ทภ.๔ จชต. รวม

รุ่นที่ ๑ - ๒๙

(พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๕๗)
๑๔๗ ๒๖๓ ๒๐๓ ๒๑๑ ๙๐ ๙๑๔ สำ�เร็จก�รศึกษ�

รุ่นที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ๗ ๘ ๑๑ ๔ - ๓๐ ศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ ๕

รุ่นที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ๗ ๙ ๑๐ ๔ ๑๕ ๔๕ ศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ ๔

รุ่นที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ๕ ๑๑ ๑๐ ๔ ๑๕ ๔๕ ศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ ๓

รุ่นที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ๔ ๑๒ ๑๐ ๔ ๑๕ ๔๕ ศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ ๒

รุ่นที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ๔ ๑๒ ๑๐ ๔ ๑๕ ๔๕ ศึกษ�อยู่ชั้นปีที่ ๑

๑๗๔ ๓๑๕ ๒๕๔ ๒๓๑ ๑๕๐ ๑,๑๒๔

สรุป
 โครงก�รเพชรในตมเป็นโครงก�รที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รผลิตและพัฒน�บุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

หรือ “ครูเพชรในตม” ม�อย่�งย�วน�นส�ม�รถกระจ�ยคว�มเจริญท�งก�รศึกษ�ได้อย่�งกว้�งขว�งครอบคลุม

ทุกภูมิภ�คของประเทศเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ สังคม ก�รปกครอง และก�รรักษ� 

คว�มปลอดภัยให้กับหมู่บ้�นในชนบทที่ห่�งไกล และเป็นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนต�มแนวคิดปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ยึดคนเป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน� โดยเริ่มจ�กก�รพัฒน�คนให้มีคุณภ�พ มีประสิทธิภ�พ มีสำ�นึกที่ดี  

มีวินัย มีคว�มรู ้ มีคุณธรรมจริยธรรม ส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�คุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่�งสมดุล 

และนำ�ไปสู่ก�รพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ก�รผลิตบัณฑิตเพชรในตม 

ถือว่�เป็นคว�มสำ�เร็จของ กอ.รมน. ในด้�นก�รพัฒน�เพื่อคว�มมั่นคงของประเทศ เสริมสร้�งคว�มจงรักภักดี 

ต่อสถ�บันหลักของช�ติ ก�รสร้�งคว�มรักคว�มส�มัคคีของคนในช�ติ และก�รศึกษ�เรียนรู้แนวคิดต�มหลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจ�กนี้ ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร และ กอ.รมน. ในลักษณะก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือที่เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงอ�จ

กล่�วได้ว่�  โครงก�รเพชรในตม เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�ร 

๕  กองทัพภ�ค ๑: กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธ�นี สมุทรปร�ก�รปร�จีนบุรี ฉะเชิงเทร� นครน�ยก ลพบุรี ชัยน�ท สิงห์บุรี อ่�งทอง  
 ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร�ชบุรี สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร ก�ญจนบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย� สระแก้ว จันทบุรี ตร�ด 
 นครปฐม และสุพรรณบุรี
 กองทัพภ�ค ๒: จังหวัดนครร�ชสีม� ชัยภูมิ อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ ขอนแก่น ก�ฬสินธุ์ อุดรธ�นี หนองค�ย สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย ์
 มห�ส�รค�ม ร้อยเอ็ด ยโสธร เลย หนองบัวลำ�ภู สกลนคร บึงก�ฬ นครพนม และมุกด�ห�ร 
 กองทัพภ�ค ๓: จังหวัดนครสวรรค์ กำ�แพงเพชร อุทัยธ�นี ลำ�ป�ง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน พะเย� อุตรดิตถ์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร เชียงร�ย  
 น่�น พิษณุโลก สุโขทัย และต�ก
 กองทัพภ�ค ๔: จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ภูเก็ต สงขล� พัทลุง สตูล กระบี่ ตรัง ชุมพร ระนอง สุร�ษฎร์ธ�นี และพังง�
 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้: จังหวัดยะล� ปัตต�นี และนร�ธิว�ส และ ๔ อำ�เภอของ จังหวัดสงขล� (อำ�เภอสะบ้�ย้อย อำ�เภอเทพ� อำ�เภอจะนะ  
 อำ�เภอน�ทวี)
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สทนช. ก้าวสู่ปีที่ 3 กับความท้าทาย

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศสู่ความยั่งยืน

สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ
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 สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ (สทนช.) เป็นหน่วยง�นนโยบ�ยของประเทศด้�นก�รบริห�ร 

ทรัพย�กรนำ้� ที่จัดตั้งขึ้นต�มคำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  

๒๕ ตุล�คม ๒๕๖๐ อยู ่ในบังคับบัญช�ขึ้นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี เพื่อต้องก�รให้ก�รบริห�รจัดก�รนำ้� 

ของประเทศทั้งระบบมีเอกภ�พเป็นหนึ่งเดียว ลดคว�มซำ้�ซ้อน โดยจะทำ�หน้�ที่ในก�รบูรณ�ก�ร ข้อมูล  

แผนง�น โครงก�ร งบประม�ณ ตลอดจนก�รติดต�มประเมินผล และก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องกับนำ้�ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 น�ยสมเกียรติ ประจำ�วงษ์ เลข�ธิก�ร สทนช. กล่�วว่� ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� สทนช. ได้ดำ�เนินง�น 

ต�มภ�รกิจด้วยคว�มมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒน�และว�งร�กฐ�นง�นด้�น “นำ้�” ของประเทศอย่�งเป็นธรรม 

และยั่งยืนในทุกมิติ โดยได้มีก�รน้อมนำ�แนวท�งต�มพระร�ชดำ�ริที่เกี่ยวข้องและหลักก�รทรงง�นของ  

พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร และพระบ�ทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัวม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�นภ�ยใต้บทบ�ทเสน�ธิก�รด้�นนำ้�ของประเทศ สทนช. เล็งเห็นถึง

ก�รมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นและผู ้ปฏิบัติง�นในทุกระดับและทุกภ�คส่วน เพื่อให้เกิด 

ก�รบูรณ�ก�รอย�่งแท้จริง และขับเคลื่อนร่วมกันอย�่งเต็มประสิทธิภ�พ และในปี ๒๕๖๓ นี้ สทนช. ก�้วเข้�สู ่

ปีที่ ๓ ในฐ�นะองค์กรหลักในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ของประเทศ



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

228

 ผลง�นในระยะเวล�ที่ผ่�นม� สทนช. ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้คว�มเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุน�ยน ๒๕๖๒ และได้ประก�ศ 

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันที่ ๑๘ กันย�ยน ๒๕๖๒ โดยได้กำ�หนดเป็นแผนก�รดำ�เนินก�รใน ๖ ด้�น 

ประกอบด้วย

 ด้านที่		 ๑	 การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค พัฒน�นำ้�ประป�/นำ้�ดื่มให้ได้ม�ตรฐ�นและร�ค�ที่เหม�ะสม

ครอบคลุมทุกหมู ่บ ้�น ชุมชนเมือง รวมทั้งพื้นที่ เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ โดยมีเป้�หม�ย 

เพิ่มประสิทธิภ�พและปรับปรุงประป�หมู่บ้�น ๑๔,๕๓๔ หมู่บ้�น ขย�ยระบบประป�ชุมชนเมือง ๓๘๘ เมือง  

และพัฒน�แหล่งนำ้�สำ�รอง ๓๔๖ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ก�รพัฒน�นำ้�ดื่มสะอ�ดให้ได้ม�ตรฐ�นทุกหมู่บ้�น 

ภ�ยในปี ๒๕๗๓ รวมทั้งลดก�รใช้นำ้�ภ�คครัวเรือนไม่เกิน ๒๑๕ ลิตรต่อคนต่อวัน สำ�หรับผลง�นที่ผ่�นม� 

ได้เพิ่มประสิทธิภ�พประป� ๒,๐๔๙ แห่ง ขย�ยเขตประป�เมือง ๕ แห่ง

	 ด้านที่		 ๒		 การสร้างความมั่นคงน�้าภาคการผลิต จัดห�นำ้�ต้นทุนสร้�งคว�มมั่นคงในภ�คก�รผลิต

เกษตร ภ�คอุตส�หกรรม และภ�คเศรษฐกิจอื่น ๆ พร้อมทั้งก�รจัดห�นำ้�ในพื้นที่เกษตรนำ้�ฝน ลดคว�มเสี่ยง/ 

คว�มเสียห�ยลง ร้อยละ ๕๐  โดยมีเป้�หม�ยพัฒน�แหล่งเก็บกักนำ้�ให้เต็มศักยภ�พ ๑๓,๔๓๙ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 

เพิ่มพื้นที่ชลประท�นไม่น้อยกว่� ๑๘ ล้�นไร่ พัฒน�ระบบผันนำ้� ๒,๕๙๖ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร และสำ�หรับ 

พื้นที่เกษตรนำ้�ฝนที่ไม่มีศักยภ�พในก�รพัฒน�ระบบชลประท�นต้องจัดห�แหล่งนำ้�โดยก�รอนุรักษ์ พัฒน�  

ฟื้นฟูแหล่งนำ้�ธรรมช�ติ สระนำ้�ในไร่น� และพัฒน�บ่อบ�ด�ลเพื่อก�รเกษตร ๑๓,๘๖๐ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร  

พื้นที่รับประโยชน์ ๑๕ ล้�นไร่ สำ�หรับพื้นที่เกษตรนำ้�ฝนที่เหลือ ต้องพัฒน�ระบบอนุรักษ์ดินและนำ้�  

ก�รจัดก�รนำ้�ชุมชน รวมทั้งก�รปรับโครงสร้�งภ�คก�รผลิต และก�รเกษตร ให้เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่ 

สำ�หรับผลง�นที่ผ่�นม�ได้พัฒน�แหล่งเก็บนำ้�ใหม่ ๑๖๘ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประท�น ๑๖๑,๔๓๘ ไร่ 

จัดห�แหล่งนำ้�ให้พื้นที่เกษตรนำ้�ฝน  ๓๐๗ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร

 ด้านที่		 ๓		 การจัดการน�้าท่วม	 และอุทกภัย ลดคว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจสำ�คัญ จำ�นวน ๗๖๔ แห่ง จัดทำ�ผังลุ ่มนำ้�ทุกลุ ่มนำ้� ขุดลอกปรับปรุงลำ�นำ้� ๖,๒๗๑ กิโลเมตร 

ปรับปรุงสิ่งกีดขว�งท�งนำ้� ๕๖๒ แห่ง ก�รพัฒน�พื้นที่ชะลอนำ้�/แก้มลิง ๘๔ แห่ง ส�ม�รถชะลอนำ้�ได ้

๔,๖๑๒ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ลดพื้นที่นำ้�ท่วม ๑๓ ล้�นไร่ และก�รบรรเท�อุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่�งเป็นระบบ 

สำ�หรับผลง�นที่ผ่�นม�ได้ปรับปรุงท�งนำ้�แล้ว ๗๖ แห่ง พัฒน�พื้นที่รับนำ้�นอง ๑๓ แห่ง
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 ด้านที่		 ๔	 การจัดการคุณภาพน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า เพื่อให้แหล่งนำ้�มีคุณภ�พอยู่ในระดับ

พอใช้ขึ้นไป โดยมีเป้�หม�ยพัฒน�ระบบบำ�บัดนำ้�เสีย ๗๔๑ แห่ง เพิ่มประสิทธิภ�พระบบบำ�บัดนำ้�เสีย 

๑๐๐ แห่ง ก�รนำ�นำ้�เสียกลับม�ใช้ใหม่ ๑๓๒ ล้�นลูกบ�ศก์เมตรต่อปี จัดสรรนำ้�เพื่อรักษ�ระบบนิเวศ 

ฟื้นฟูแม่นำ้�ลำ�คลอง และคูคลองส�ข�ที่สำ�คัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด บึงร�ชชนก หนองห�ร จังหวัดสกลนคร  

และคลองเปรมประช�กร เป็นต้น สำ�หรับผลง�นที่ผ่�นม�ได้พัฒน�ระบบบำ�บัดใหม่ ๕ แห่ง เพิ่มประสิทธิภ�พ

ระบบเดิม ๑ แห่ง

 ด้านที่		 ๕		 การฟื้นฟูป่าต้นน�้าและพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อปรับสมดุลระบบนิเวศ โดยมีเป้�หม�ยฟื้นฟู 

พื้นที่ป่�ต้นนำ้� ๓.๕๒ ล้�นไร่ และก�รป้องกันและลดก�รชะล้�งพังทล�ยของดินในพื้นที่ต้นนำ้� ๒๑.๔๕ ล้�นไร่  

และสร้�งฝ�ยต้นนำ้� ๕๔๑,๘๙๔ แห่ง โดยปัจจุบันฟื้นฟูป่�ต้นนำ้�แล้ว ๑๑๐,๘๒๐ ไร่ 

 ด้านที่		 ๖		 การบริหารจัดการ เพื่อจัดทำ� ปรับปรุงกฎหม�ย ส่งเสริมและพัฒน�องค์กรด้�นก�รบริห�ร

จัดก�รนำ้� พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลสนับสนุนก�รตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภ�พระบบพย�กรณ์ในก�รจัดก�รภัยพิบัติ

ด้�นนำ้� ศึกษ� วิจัย พัฒน�แนวท�งก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� โดยมีก�รติดต�มและประเมินผล ก�รจัดทำ�แผน

บริห�รจัดก�รนำ้� และสร้�งคว�มร่วมมือด้�นนำ้�ต่�งประเทศ รวมทั้งก�รประช�สัมพันธ์และก�รสนับสนุน 

ก�รมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ในระดับชุมชน ให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รนำ้�ได้ด้วยตนเอง  

ผ่�นกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน โดยกระทรวงมห�ดไทย และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกัน 

ก�รขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่�ยก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ชุมชน ให้มีคว�มอยู ่ดีกินดี เกิดคว�มยั่งยืนในทุกมิติ  

และขย�ยผลคว�มสำ�เร็จให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สำ�หรับผลง�นที่ผ่�นม�ได้ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติ 

ทรัพย�กรนำ้� พ.ศ. ๒๕๖๑ และประก�ศใช้แผนแม่บทก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ๒๐ ปี จัดทำ�แผนหลักและ

แผนปฏิบัติก�รระดับลุ่มนำ้� เป็นต้น

 ในช่วงระยะเวล�ที่ผ ่�นม� สทนช. ยังได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภ�พองค์กรอย่�งต่อเนื่อง 

เพื่อขับเคลื่อนภ�รกิจก�รเป็นศูนย์กล�งก�รบูรณ�ก�ร และกำ�กับดูแลทรัพย�กรนำ้�ของประเทศให้มีประสิทธิภ�พ

สูงสุด เริ่มต้นจ�กอัตร�กำ�ลังเพียง ๑๓ คน เมื่อก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ได้เพิ่มอัตร�กำ�ลังม�เป็น ๒๔๖ คน ปัจจุบัน 

ด้วยภ�รกิจและบทบ�ทก�รบริห�รจัดก�รที่เพิ่มขึ้น สทนช. จึงได้กำ�หนดโครงสร้�งระยะที่ ๒ โดยปรับปรุง 

เพิ่มอัตร�ข้�ร�ชก�รเป็น ๕๘๗ คน พนักง�นร�ชก�ร ๓๖๔ คน และลูกจ้�งประจำ� ๒ คน รวม ๙๕๓ คน 

พร้อมปรับโครงสร้�งให้สอดคล้องกับภ�รกิจใหม่ ๆ  
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 ล่�สุด กฏกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ มีส�ระสำ�คัญ คือ ก�รจัดตั้งสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติใน ๔ ภูมิภ�ค 

เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลครอบคลุม ๒๒ ลุ่มนำ้�ใหม่  รวมทั้งยังเป็นก�รเชื่อมโยงก�รบริห�รจัดก�รนำ้�จ�กส่วนกล�ง

และภูมิภ�คอย่�งเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชน 

ในระดับท้องถิ่นม�กยิ่งขึ้น ตลอดจนจะเป็นศูนย์กล�งก�รบูรณ�ก�รเรื่องนำ้�ในระดับภูมิภ�ค โดยประส�นง�น 

กับหน่วยง�นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู ้ใช้นำ้� ต�มพระร�ชบัญญัติทรัพย�กรนำ้� 

และแผนแม่บทก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ประกอบด้วย

 สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติภ�ค ๑ (ภ�คเหนือ) จังหวัดลำ�ป�ง  ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลพื้นที่ลุ่มนำ้�ส�ละวิน  

ลุ่มนำ้�โขงเหนือ ลุ่มนำ้�วัง ลุ่มนำ้�ปิง ลุ่มนำ้�ยม และลุ่มนำ้�น่�น  สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติภ�ค ๒ (ภ�คกล�ง) 

จังหวัดสระบุรี ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลพื้นที่ลุ่มนำ้�เจ้�พระย� ลุ่มนำ้�สะแกกรัง ลุ่มนำ้�ป่�สัก ลุ่มนำ้�ท่�จีน ลุ่มนำ้�แม่กลอง 

ลุ่มนำ้�ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มนำ�้บ�งปะกง ลุ่มนำ�้โตนเลส�บ และลุ่มนำ้�เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สำ�นักง�น

ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติภ�ค ๓ (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลพื้นที่ลุ่มนำ้�โขง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มนำ้�ชี และลุ่มนำ้�มูล สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติภ�ค ๔ (ภ�คใต้) จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�น ี

ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลพื้นที่ลุ่มนำ้�ภ�คใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล� ลุ่มนำ้�ภ�คใต้ตะวันออก 

ตอนล่�ง และลุ่มนำ้�ภ�คใต้ฝั่งตะวันตก

 

 สำ�หรับคว�มร่วมมือด้�นต่�งประเทศ ๒ ปีที่ผ ่�นม� สทนช. ได้จัดทำ�และขย�ยคว�มร่วมมือ 

กับต่�งประเทศ เพื่อแสวงห�บริบทก�รพัฒน�ที่เหม�ะสมสำ�หรับประเทศไทยจ�กแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ 

และองค์คว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญในมิติด้�นนำ้�ที่จะสนับสนุนก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถให้กับประเทศ 

ในก�รแข่งขัน ในด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และง�นวิจัยรองรับ ผ่�นก�รทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์กล�ง 

ของก�รติดต่อประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�นของไทยให้กับต่�งประเทศ และเป็นตัวแทนรัฐบ�ลไทย 

เข้�ร่วมประชุมระดับนโยบ�ยแลกเปลี่ยนข้อมูล และลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือในเวทีน�น�ช�ติ อ�ทิ  

ก�รลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจกับส�ธ�รณรัฐเก�หลี ประเทศฮังก�รี และก�รท�บท�มประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เพื่อจัดทำ�คว�มร่วมมือด้�นนำ้� ในฐ�นะที่เป็นประเทศที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเรื่องนำ้�และมีก�รติดต่อสัมพันธ ์

กับไทยม�โดยตลอด
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 ด้�นภูมิภ�คเอเชีย สทนช. ยังมีบทบ�ทสำ�คัญในเวทีสภ�นำ้�เอเชีย (Asia Water Council) ซึ่งเป็นองค์กร

ระดับภูมิภ�คของสภ�นำ้�โลก (World Water Council) มีสม�ชิก ๑๓๐ องค์กรทั่วโลกโดย AWC เป็นองค์กร 

ที่มุ่งเน้นก�รเสนอปัญห�และแนวท�งแก้ไขปัญห�ที่เป็นรูปธรรมด้�นนำ้� โดยมีเลข�ธิก�ร สทนช. เป็นกรรมก�ร 

AWC ระหว่�งปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และปัจจุบันทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ�ให้ AWC 

 นอกจ�กนี้ สทนช. เข้�ไปมีบทบ�ทสำ�คัญอนุภูมิภ�คลุ่มนำ้�โขง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่

๒๙ มีน�คม ๒๕๖๒ ให้ สทนช. ทำ�หน้�ที่สำ�นักเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รแม่นำ้�โขงแห่งช�ติไทย (TNMCS)  

โดยเป็นหน่วยง�นกล�งในก�รประส�นง�นในทุกมิติกับคณะกรรม�ธิก�รแม่นำ้�โขง (MRC) ซึ่งมีสำ�นักง�น

เลข�ธิก�รตั้งอยู่ที่ กรุงเวียงจันทน์ ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว สำ�หรับสม�ชิกในคณะกรรม�ธิก�ร

แม่นำ้�โขง ประกอบด้วย ๔ ช�ติสม�ชิก ได้แก่ ล�ว กัมพูช� ไทย และเวียดน�ม ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� 

ในลุ่มแม่นำ้�โขง ถือเป็นกรอบคว�มร่วมมือท�งด้�นนำ้�ที่สำ�คัญของภูมิภ�ค ที่มีก�รลงน�มคว�มตกลงร่วมกัน 

เมื่อปี ๒๕๓๘ และต่อม� ได้พัฒน�คว�มร่วมมือต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นกรอบคว�มร่วมมือแม่โขง - ล้�นช้�ง  

(Mekong-Lanchang  Cooperation : MLC) ขึ้น เมื่อปล�ยปี ๒๕๕๘ และสม�ชิก ประกอบด้วย ๖ ช�ติ ได้แก่ 

จีน ล�ว กัมพูช�  พม่� ไทย และเวียดน�ม ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กล�งคว�มร่วมมือ (Hub) ของแม่นำ้�โขง 

ในก�รประส�นข้อมลูต่�ง ๆ ทัง้ตอนบนและตอนล่�งของแม่นำ�้โขง เพือ่ประโยชน์ในก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ�้ 

ร ่วมของทุกฝ ่�ยและสนับสนุนก�รใช ้นำ้�นำ�ม�สู ่ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนในพื้นที่  ตลอดจนมิติ 

ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นท้�ท�ยที่สำ�คัญคือก�รลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจเพื่อเป็นกลไก 

ในก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทย�ในฤดูนำ้�หล�กกับจีน เพื่อใช้ว�งแผนบริห�รจัดก�รนำ้�ล่วงหน้� รวมทั้ง 

อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�บันทึกคว�มเข้�ใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้�นอุตุ - อุทกวิทย�กับประเทศล�วด้วย

 อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงระหว่�งปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญห�ปริม�ณฝนตก 

น้อยกว่�ค่�เฉลี่ยในทุกภ�ค สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องว�งแผนรับมือ 

ไว้ล่วงหน้�ตั้งแต่ก่อนเข้�สู่ฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ โดยเร่งเก็บกักนำ้�ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ให้ได้ม�กที่สุด  

ระบ�ยนำ้�ในปริม�ณเท่�ที่จำ�เป็น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประช�ชนในพื้นที่ ดังเช่นในสถ�นก�รณ ์

นำ้�ท่วมที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ในแม่นำ้�ชีและแม่นำ้�มูล บริเวณจังหวัดอุบลร�ชธ�นี และพื้นที่ใกล้เคียง  

แม้จะเป็นก�รเร่งระบ�ยมวลนำ้�ออกสู่แม่นำ้�โขงให้ได้โดยเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส�ม�รถเก็บกักนำ้�ได้กว่�  

๒,๔๐๐ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร เพื่อใช้ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นผลดีที่ทำ�ให้ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีปริม�ณนำ้�ต้นทุนม�กกว่�พื้นที่อื่น แต่ในพื้นที่ภ�คเหนือและภ�คกล�งยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยกว่�ปกติ 
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ทำ�ให้มีปริม�ณนำ้�ต้นทุนในแหล่งนำ้�ต่�ง ๆ น้อยต�มไปด้วย  สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติบูรณ�ก�รหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญโดยเน้นก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื่อก�รอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก 

รองลงม�เป็นก�รรักษ�ระบบนิเวศ ควบคุมคุณภ�พนำ้� สำ�รองนำ้�ต้นฤดูฝน นำ้�เพื่อก�รเกษตรและอุตส�หกรรม 

ต�มลำ�ดับ และได้ดำ�เนินก�รประเมินสถ�นก�รณ์กำ�หนดพื้นที่เสี่ยงข�ดแคลนนำ้�ในแต่ละกิจกรรมไว้ล่วงหน้� 

พร้อมกับก�รจัดทำ�แผนสำ�รองนำ้� เช่น ก�รขุดเจ�ะบ่อนำ้�บ�ด�ล ขุดลอกลำ�นำ้� สำ�รองนำ้�จ�กแหล่งนำ้�ใกล้เคียง 

ก�รทำ�ฝนหลวง ก�รลงทะเบียนผู้ใช้นำ้� ก�รว�งแผนก�รเพ�ะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริม�ณนำ้�ต้นทุน 

เป็นต้น  เพื่อให้มีปริม�ณนำ้�ใช้เพียงพอสำ�หรับทุกกิจกรรม ต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญ  

 แม้ก�รเตรียมแหล่งเก็บกักนำ้� ระบบชลประท�น และกลไกก�รทำ�ง�นต่�ง ๆ จะดำ�เนินไปได้ด้วยด ี

แต่เนื่องจ�กปริม�ณฝนที่ตกน้อย คว�มต้องก�รใช้นำ้�ทุกภ�คส่วนยังคงมีอย่�งต่อเนื่อง และค�ดก�รณ์ว่� 

ฝนจะทิ้งช่วงถึงสิ้นเดือนมิถุน�ยน ๒๕๖๓ รัฐบ�ลจึงพิจ�รณ�ยกระดับก�รปฏิบัติง�นจ�ก “ศูนย์อำ�นวยก�ร 

นำ้�เฉพ�ะกิจ” ให้เป็น “กองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ” ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกร�คม ๒๕๖๓ 

 ทั้งนี้ ระดับก�รจัดก�รภัยที่เกิดจ�กวิกฤตินำ้� แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

 ระดับที่  ๐  เหตุก�รณ์ปกติ เป็นก�รติดต�มสถ�นก�รณ์นำ้� โดยศูนย์อำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ สทนช. 

 ระดับที่ ๑  ศูนย์อำ�นวยก�รนำ้�เฉพ�ะกิจ เริ่มปฏิบัติก�รเมื่อค�ดว่�วิกฤตินำ้�ในพื้นที่จะมีคว�มรุนแรง/ 

ผลกระทบ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง มีคว�มรุนแรงในพื้นที่ม�กกว่�ร้อยละ ๑๐ ของระดับภ�ค  

โดยมีเลข�ธิก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ เป็นประธ�นศูนย์

 ระดับที่  ๒  กองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ เริ่มปฏิบัติง�นเมื่อค�ดว่�จะมี พ�ยุก่อตัว/วิกฤตินำ้� และค�ดว่�

จะมีผลกระทบกับประเทศไทย และมีแนวโน้มคว�มรุนแรงสูงขึ้น ในพื้นที่ม�กกว่�ร้อยละ ๓๐ ของระดับภ�ค  

และ/หรืออ�จจะก่อให้เกิดผลกระทบ/คว�มเสียห�ยในบริเวณกว้�ง โดยมีรองน�ยกรัฐมนตรีเป็นผู้อำ�นวยก�ร 

 ระดับที่  ๓  ศูนย ์บัญช�ก�รเฉพ�ะกิจ เริ่มปฏิบัติง�น เมื่อค�ดว ่�วิกฤตินำ้�เกิดคว�มรุนแรง 

ต�มพระร�ชบัญญัติทรัพย�กรนำ้� พ.ศ. ๒๕๖๑ ม�ตร� ๒๔ ค�ดว่�จะมีผลกระทบกับประเทศไทย และมีแนวโน้ม

คว�มรุนแรงสูงขึ้น ในพื้นที่ม�กกกว่�ร้อยละ ๖๐ ของระดับภ�ค และ/หรืออ�จจะก่อให้เกิดผลกระทบ/ 

คว�มเสียห�ยในบริเวณกว้�ง โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น 

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้มีคำ�สั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกร�คม ๒๕๖๓  

จัดตั้ง กองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ ขึ้นโดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี ทำ�หน้�ที่  

ผู้อำ�นวยก�ร และมีเลข�ธิก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ ปลัดกระทรวงกล�โหม ปลัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมห�ดไทย เป็นรองผู้อำ�นวยก�ร 

และมีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมก�ร 

 หลังจ�กนั้น กองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ ได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นภ�ยใต้กองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ  

ต�มคำ�สั่งกองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มกร�คม ๒๕๖๓ เพื่ออำ�นวยก�ร บูรณ�ก�ร  

และประส�นก�รปฏิบัติกับหน่วยง�นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภ�คเอกชน ในก�รควบคุม 

วิกฤตินำ้�ในภ�วะรุนแรงหรือค�ดก�รณ์ว่�จะรุนแรง (ระดับ ๒) โดยเฉพ�ะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้อยู่ในวงจำ�กัด  

ให้หน่วยง�นด้�นปฏิบัติในพื้นที่ส�ม�รถทำ�ก�รช่วยเหลือได้อย่�งตรงจุด แบ่งก�รทำ�ง�นเป็น ๔ คณะ ได้แก่ 
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๑) คณะทำ�ง�นด้�นอำ�นวยก�ร ๒) คณะทำ�ง�นด้�นประเมินสถ�นก�รณ์ ๓) คณะทำ�ง�นด้�นบริห�รจัดก�รนำ้�  

๔) คณะทำ�ง�นด้�นสร้�งก�รรับรู้และประช�สัมพันธ์ 

 กองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ ได้ร่วมกันว�งแผนในก�รป้องกันและบรรเท�ปัญห�ข�ดแคลนนำ้�ในฤดูแล้ง 

ที่จะส่งผลกระทบกับประช�ชน เน้นก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นก�รอุปโภคบริโภคเป็นลำ�ดับแรก โดยได้รับ 

คว�มร่วมมือจ�กทุกส่วนร�ชก�รก�รปรับแผนง�นงบปกติ ปี ๒๕๖๓ ดังเช่นก�รประป�นครหลวง (กปน.) 

ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค (กปภ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อดำ�เนินก�รขุดบ่อบ�ด�ล สถ�นีสูบนำ้� 

จัดห�แหล่งนำ้�ผิวดิน ซ่อมแซมระบบประป� และธน�ค�รนำ้�ใต้ดิน รวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๗ โครงก�ร และดำ�เนินก�ร

ขอรับก�รสนับสนุนงบกล�ง อีก ๒,๐๔๑ โครงก�ร สนับสนุนก�รบรรเท�ปัญห�นำ้� เพื่อก�รอุปโภคบริโภค 

สถ�นพย�บ�ล และก�รเกษตร โดยได้มอบหม�ยให้ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค (กปภ.) กรมส่งเสริมก�รปกครอง 

ท้องถิ่น (สถ.) กรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ล (ทบ.) หน่วยบัญช�ก�รทห�รพัฒน� (นทพ.) และกองทัพบก เป็นหน่วยง�น 

ดำ�เนินก�ร นอกจ�กนั้น ยังได้กำ�หนดม�ตรก�รในก�รควบคุมก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ให้เป็นไปต�มแผน 

ขอคว�มร่วมมือในก�รงดก�รปลูกข้�วรอบที่ ๒ (น�ปรัง) รณรงค์ให้ทุกภ�คส่วนช่วยกันประหยัดนำ้� ก�รว�งแผน

ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และก�รกำ�หนดม�ตรก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญห�พื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในลุ่มนำ้�เจ้�พระย� และพื้นที่ลุ่มนำ้�ภ�คตะวันออก เพื่อให้ส�ม�รถ

บริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ในช่วงฤดูแล้งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประช�ชน และ 

ยังเป็นก�รจัดเตรียมแหล่งนำ้�เพิ่มเติมรองรับปริม�ณฝนที่จะตกในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ด้วย ❖
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ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.)

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล
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 ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ห�กใช้หลักกฎหม�ยและก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่มีประสิทธิภ�พจะช่วยให้ก�รดำ�เนินก�ร 

ได้สำ�เร็จเป็นรูปธรรมและส�ม�รถดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่�งไรก็ต�มก�รบังคับใช้

กฎหม�ยในทะเล บ�งครั้งอ�จเกินขีดคว�มส�ม�รถของหน่วยง�นใดหน่วยง�นหนึ่งที่จะดำ�เนินก�รเพียงลำ�พังได้ 

จำ�เป็นจะต้องมีหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่บูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส�ม�รถแก้ปัญห�ที่จะ

กระทบต่อคว�มยั่งยืนของประเทศหรือมีประเด็นระหว่�งประเทศจนนำ�ไปสู่ก�รถูกใช้ม�ตรก�รใด ๆ ก็ต�ม 

เพื่อบีบบังคับให้ต้องปฏิบัติต�ม โดยตัวอย่�งที่เห็นได้ชัด คือ กรณีก�รแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ก�รประมงผิดกฎหม�ย 

(IUU Fishing) เป็นต้น ซึ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีก�รดำ�เนินก�รต่อเนื่อง และรักษ�ไว้เพื่อให้เกิดก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่�นม�กฎหม�ยที่มีอยู่ไม่ส�ม�รถใช้บังคับในเขตท�งทะเลที่อยู่ภ�ยนอกร�ชอ�ณ�จักร หรือ

อ�จไม่ครอบคลุมถึงก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเลที่มีอยู่อย่�งม�กม�ย ในทุก ๆ ด้�น เช่น ด้�นคว�มมั่นคง 

ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ด้�นทรัพย�กร หรือด้�นสิ่งแวดล้อม จึงมีคว�มจำ�เป็น

ที่จะต้องมีหน่วยปฏิบัติง�นหลักเพื่อรับผิดชอบดำ�เนินก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเลได้อย่�งมีเอกภ�พ 

บูรณ�ก�ร และประส�นก�รปฏิบัติง�นในเขตท�งทะเล ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ศูนย์อำ�นวยก�รรักษ� 

ผลประโยชน์แห่งช�ติท�งทะเล (ศรชล.) จึงได้จัดตั้งขึ้นต�ม พ.ร.บ.ก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล  

พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเป็นหน่วยขึน้ตรงกบัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีเพือ่รองรบัก�รแก้ไขปัญห�เกีย่วกบัก�รรกัษ�ผลประโยชน์

ของช�ติท�งทะเล ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกร�ชอ�ณ�จักร ซึ่งปัญห�ดังกล่�วส�ม�รถจำ�แนกเป็น ๙ ด้�น ได้แก่ 

ก�รกระทำ�อันเป็นโจรสลัดและก�รปล้นเรือโดยใช้อ�วุธ ก�รทำ�ก�รประมงผิดกฎหม�ย (IUU Fishing) 

ก�รค้�มนุษย์และก�รลักลอบเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ยท�งทะเล ก�รลักลอบขนย�เสพติด อ�วุธ และสินค้� 

เลีย่งภ�ษศีลุก�กร ก�รลกัลอบค้� ลำ�เลยีงสนิค้�สองวตัถปุระสงค์ต�มข้อห้�มของสหประช�ช�ต ิ เหตกุ�รณ์ร้�ยแรง

ท�งทะเล ก�รก่อก�รร้�ยท�งทะเล ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ และก�รใช้ประโยชน์จ�กทะเลที่ผิดกฎหม�ยและ 

เป็นภัยต่อระบบนิเวศท�งทะเล รวมถึงภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะผสมผส�นหล�ยด้�นเข้�ด้วยกัน 

อันจะส่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของไทย ทั้งที่อยู่ในเขตท�งทะเลและอันมีลักษณะ 

ที่หล�กหล�ยและประเทศไทยมีอำ�น�จอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตยที่จะต้องรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเลไว้ 

รวมทั้งมีสิทธิหน้�ที่อื่นต�มหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติต�มอีกด้วย 

 ศรชล. มีหน้�ที่และอำ�น�จ ต�ม พ.ร.บ.ศรชล.ฯ ดังต่อไปนี้

มาตรา	๑๙

 ๑) อำ�นวยก�ร ควบคุม สั่งก�ร

 ๒) ติดต�ม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มสถ�นก�รณ์

 ๓) จัดทำ�แผนและแนวท�งก�รปฏิบัติง�น

 ๔) ว�งแผน พัฒน� ระบบควบคุมบังคับบัญช� และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นได้

 ๕) สร้�งคว�มตระหนักรู้ เผยแพร่ข่�วส�รให้ประช�ชนได้ทร�บ

 ๖) ปฏิบัติก�รอื่นต�มที่ ครม. มอบหม�ย

มาตรา	๒๗

 อำ�น�จหน้�ที่ของ ศรชล. แบ่งออกเป็นต�มสถ�นก�รณ์ จำ�แนกได้ ๓ สถ�นก�รณ์ดังนี้

 ๑) สถ�นก�รณ์ปกติ โดยทั่วไป ในขณะที่หน่วยง�นของรัฐปฏิบัติง�นต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของ
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กฎหม�ยปกตินั้น ศรชล. มีหน้�ที่ติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถ�นก�รณ์ที่อ�จก่อให้เกิดภัย

คุกค�มต่อผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล

 ๒) สถ�นก�รณ์ปกติ เมื่อมีเหตุก�รณ์ ศรชล. ส�ม�รถเข้�ควบคุม กำ�กับดูแล อำ�นวยก�ร และบูรณ�ก�ร

ขีดคว�มส�ม�รถของหน่วยง�นท�งทะเลเพื่อป้องกัน ปร�บปร�ม หรือแก้ไขปัญห�ที่กระทบต่อผลประโยชน์ 

ของช�ติท�งทะเล เมื่อ (๑) เกินคว�มส�ม�รถของหน่วยรับผิดชอบ ไม่มีหน่วยง�นของรัฐใดรับผิดชอบ (๓) ต้องมี

ก�รบูรณ�ก�รในก�รปฏิบัติง�น (๔) มีคว�มจำ�เป็นอื่นต�มที่ นปท. กำ�หนด

 ๓) สถ�นก�รณ์ไม่ปกติ สถ�นก�รณ์ที่กระทบหรืออ�จส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล 

หรือกิจกรรมท�งทะเลอย่�งกว้�งขว�งรุนแรง หรือมีคว�มจำ�เป็นอื่นที่จำ�เป็นต้องประก�ศภ�วะไม่ปกติ โดยอ�ศัย

คว�มเห็นชอบของ ครม.

 ศรชล. ได้กำ�หนด วิสัยทัศน์ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไว้คือ “เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ และ

มาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กร

ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามขนาดใหญ่ เพื่อความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน” 

              ๑. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน สัง่การ และสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานของรัฐทีเ่ก่ียวขอ้งในการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
              ๒. บุคลากรมีขดีความสามารถ และสร้างมาตรฐานในการจดัการปัญหา โดยการฝึกอบรม การจดัให้มีฝึก และพัฒนาระบบการฝึก
              ๓. มีสถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในการบูรณาการการท างานทีเ่ก่ียวขอ้งในการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล
              ๔. มขีดีความสามารถในการสบืสวน สอบสวน และการบังคับใชก้ฎหมาย 
              ๕. มีระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการปฏบิัตงิาน
              ๖. เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารให้ประชาชน และสร้างความตระหนักรู้ในความส าคัญของผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล

การพัฒนาตามวิสัยทศัน์ ศรชล.

              

มิติที่ ๑ ประสิทธผิล

มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บรกิาร

มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร

แผนที่ยทุธศาสตร์ ศรชล. พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
วสิัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ และมาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 

พันธกิจ

กลยทุธ์หลักของ ศรชล.
การปฏบิตังิานตามภารกิจ

เปา้ประสงค์ตามกลยทุธ์หลัก 

ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามขนาดใหญ่ เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”

  

พัฒนาสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกพื้นฐานในการท างาน 

พัฒนาขีดความสามารถในการวางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน  

พัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 

ประชาสัมพันธ ์  
สร้างความตระหนักรู้ 

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. การบริหารและพัฒนาบุคลากร                      
มีความชัดเจน 

เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ ใน
การตอบสนองต่อภัยคุกคามขนาดใหญ ่

ผลประโยชน์
ทางทะเล

ของชาติและ
ประชาชน มีเป็นที่ยอมรับขององค์กรในภูมิภาคอาเซียนในการ

ประสานงานตอบสนองภัยคุกคามขนาดใหญ่ 

๗.๑.  มีช่องทางติดต่อสื่อสาร                                
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

สะดวก 

๗.๕ บังคับใช้กฏหมาย และให้บริการ
ทางทะเลในทะเลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๑. มีกลไกในการ จัดการแก้ไข 
หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์

สาธารณภัย ๓. มีสถานที่ท างาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกพื้นฐานและระบบการบริหาร 

มีความชัดเจน 

๕. ประชาสัมพันธ์ สร้างความ
ตระหนักรู้ 

๔. มีระบบควบคุมบังคบับัญชาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี ครอบคลุม 

รวดเร็ว เชื่อถือได้ 

๖.๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. 

๖.๒ ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการท างานของ ศรชล. 

๖.๔ หน่วยงานและประชาชนได้รับบริการ 
ข้อมูลข่าวสารของ ศรชล. ได้โดยสะดวก 

๖.๓ ศรชล. มีความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติราชการ 

 
การบริการของ ศรชล. ให้มีคุณภาพ 

๘.๑  มีความสามารถทัดเทียมกับองคก์ร
ระดับเดียวกันในภูมิภาคอาเซีย่นหรอื

มากกว่า 
คุณภาพการบริหารจัดการของ ศรชล.  
มุ่งสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 

๘.๓ การพัฒนาก าลังพลตามขีดสมรรถนะ 
ตามความต้องการ 

๘.๒ การพัฒนาระบบบริหารก าลังพล 

กระบวนการท างานของ ศรชล. 
ให้เป็นมาตรฐาน 

๗.๔ การพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

๗.๓  การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้. ๗.๒ มีแนวทางบูรณาการการข่าว
กรองและประชาสัมพันธ์ที่

ประสิทธิภาพ 
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 โดยได้กำ�หนดกลยุทธ์หลักในห้วงเวล�ก�รเปลี่ยนผ่�นระหว่�งปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไว้ ๕ กลยุทธ์หลักคือ

 กลยุทธ์หลักที่	๑ พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผน อำ�นวยก�ร ประส�นง�น สั่งก�ร และสนับสนุน

ก�รปฏิบัติง�นในก�รป้องกัน ปร�บปร�ม ระงับ ยับยั้ง จัดก�ร แก้ไข หรือบรรเท�ปัญห� เหตุก�รณ์ ส�ธ�รณภัย 

หรือก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยที่ส่งผลกระทบหรืออ�จส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเลอย่�งมีนัย

สำ�คัญร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

 กลยุทธ์หลักที่	๒ พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ ม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�น ของบุคล�กรในก�รจัดก�รปัญห�

ภัยคุกค�มท�งทะเลในรูปแบบต่�ง ๆ ก�รสืบสวน สอบสวน และก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเป็นระบบ 

 กลยุทธ์หลักที่	 ๓ พัฒน�สถ�นที่ และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกพื้นฐ�นในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น 

ที่เกี่ยวข้องในก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล ในพื้นที่ส่วนกล�ง และในส่วนภูมิภ�ค เพื่อเชื่อมโยง 

ก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในระดับต่�ง ๆ

 กลยุทธ์หลักที่	 ๔ พัฒน� และดำ�เนินก�รเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญช�และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร ในก�รติดต�ม ตรวจสอบ เฝ้�ระวัง ก�รเตรียมก�รป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก�รณ์ และใช้สำ�หรับ

จัดก�รปัญห�คุกค�มรูปแบบต่�ง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล

 กลยุทธ์หลักที่	๕ ประช�สัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู้ถึงคว�มสำ�คัญ สิทธิ และหน้�ที่ ในก�ร

แสวงประโยชน์จ�กทรัพย�กรในเขตท�งทะเลพื้นที่ต่�ง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร

รักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล เพื่อสร้�งคว�มสมดุลยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมท�งทะเล

 ผลก�รปฏิบัติง�น ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร ๓ ปี ศรชล. (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ซึ่งได้จัดทำ�ต�มกลยุทธ์

หลักดังกล่�วข้�งต้น 
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 โดยมีแนวท�งก�รดำ�เนินก�รแบ่งออกเป็นร�ยปี ดังนี้

กลยุทธ์หลัก ปี	งป.๖๓ ปี	งป.๖๔ ปี	งป.๖๕

๑. พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รว�งแผน อำ�นวยก�รฯ

จัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร

ระยะย�ว แผนย่อยต�ม

ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�ม

มั่นคง และ แผนก�รปฏิรูป

ประเทศ และออกอนบุญัญตัิ

ที่เกี่ยวข้อง กับ พ.ร.บ.ฯ

ปรับปรุงทดสอบและฝึก 

แผนระยะย�ว รวมทั้ ง 

จัดทำ�แผนย่อย (ห�กมี) 

และเตรียมก�รรับตรวจ 

IMSAS (IMO Member 

State Audit Scheme)

ปรับปรุง ทดสอบและฝึก 

แผนระยะย�วและแผน

ระยะสั้น แผนย่อย

๒. พัฒน�บุคล�กรฯ บรรจุกำ�ลังพลร้อยละ ๕๐

และมีก�รอบรมแบบผสม

ผส�นองค์คว�มรู้ (Cross-

Sectional) ด้�น Maritime 

+ legal

บรรจุกำ�ลังพลเพิ่ม

ร้อยละ ๒๕ และมีก�ร

อบรมแบบผสมผส�น

องค์คว�มรู้ (Cross-

Sectional) ด้�น Maritime + 

legal

บรรจุกำ�ลังพลเพิ่มร้อยละ 

๒๕ และมีก�รอบรมแบบ 

ผสมผส�นองค์คว�มรู้ 

(Cross-Sectional)

ด้�น Maritime + legal

๓. พัฒน�สถ�นที่ทำ�ง�นฯ ก่อสร้�ง บก.ศรชล. และ

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ก่อสร้�ง บก.ศรชล.ภ�ค 

แ ล ะ สิ่ ง อำ � น ว ย ค ว � ม

สะดวก

ก่อสร้�ง อ�ค�ร PSCC และ 

อ�ค�รพักอ�ศัยรวมของ 

ศรชล.ภ�ค รวมทั้งสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวก

๔. พั ฒ น � ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม

บังคับบัญช�และเทคโนโลยี

ส�รสนเทศฯ

พัฒน�ระบบ Big Data 

ระยะที่ ๑ (รวมข้อมูลเรือ

ต่�ง ๆ  ของไทย ทั้งเรือสินค้�

และเรือประมง รวมทั้ ง 

ท่�เรือ แพปล� เข้�สู่ระบบ

แบบบูรณ�ก�ร)

พัฒน�ระบบ Big Data 

ระยะที่ ๒ เชื่อมต่อระบบ

ของ ศรชล.เข้�กับระบบ 

National Single Win-

dow และแสดงผลแบบ 

Dynamic บนระบบแบบ 

One Map 

พัฒน�ระบบ Big Data 

ระยะที่ ๓ เชื่อมต่อระบบ

ตรวจจับเฉพ�ะ บริ เวณ

ท่�เรือที่สำ�คัญ

๕. ประช�สมุพนัธ์สร้�งคว�ม

ตระหนักรู้ สิทธิและหน้�ที่ใน

พื้นที่ท�งทะเลฯ

สร ้�งเครือข ่�ยในระดับ

พื้นที่

ส ร ้ � ง ค ว � ม รั บ รู ้ สิ ท ธิ

อำ�น�จของไทยในพื้นที่

ท�งทะเลต ่อก�รศึกษ� 

พื้นฐ�น

เป็นเจ้�ภ�พก�รจัดก�รองค์

ค ว �ม รู ้ ท � งทะ เ ล  โ ดย

ประส�นคว�มร ่วมมือกับ

หน่วยง�นวิช�ก�รทั้งภ�ครัฐ 

เอกชนและอุดมศึกษ�
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 ส�ม�รถสรุปผลก�รปฏิบัติต�มประเด็นที่เกี่ยวข้องภ�ยใต้แนวคิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ได้ ๓ ประเด็นหลัก คือ

 ๑) ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผน อำ�นวยก�ร ประส�นง�น สั่งก�ร และสนับสนุนก�ร

ปฏิบัติง�นในก�รป้องกัน ปร�บปร�ม ระงับ ยับยั้ง จัดก�ร แก้ไข หรือบรรเท�ปัญห� เหตุก�รณ์ ส�ธ�รณภัย หรือ

ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยที่ส่งผลกระทบหรืออ�จส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเลอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) ก�รพัฒน� และดำ�เนินก�รเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญช�และเทคโนโลยีส�รสนเทศและ 

ก�รสือ่ส�ร ในก�รตดิต�ม ตรวจสอบ เฝ้�ระวงั ก�รเตรยีมก�รป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุ�รณ์ และใช้สำ�หรบัจดัก�รปัญห�

คุกค�มรูปแบบต่�ง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล โดยได้มีก�รพัฒน�ระบบ Big Data 

ระยะที่ ๑ (รวมข้อมูลเรือต่�ง ๆ ของไทย ทั้งเรือสินค้�และเรือประมง รวมทั้ง ท่�เรือ แพปล� เข้�สู่ระบบ 
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แบบบูรณ�ก�ร) ก�รจัดห�ระบบควบคุมปฏิบัติก�รและติดต�มสถ�นก�รณ์ท�งทะเล (Maritimes Control And 

Monitoring System) ก�รจัดทำ�ระบบตรวจเรือ-ลูกเรือประมง และอุปกรณ์ก�รตรวจโปรแกรมติดต�มก�รบังคับ

ใช้กฎหม�ยและก�รดำ�เนินคดี (Vessel-Crew database, Inspection, Law Enforcement and Proceeding 

System: THAI – MECC DILEP) รวมทั้งเตรียมก�รพัฒน�ระบบ Big Data ระยะที่ ๒ เชื่อมต่อระบบของ 

ศรชล. เข้�กับระบบ National Single Window และแสดงผลแบบ Dynamic บนระบบแบบ One Map

 ๓) ก�รประช�สัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู ้ถึงคว�มสำ�คัญ สิทธิ และหน้�ที่ ในก�ร 

แสวงประโยชน์จ�กทรัพย�กรในเขตท�งทะเลพื้นที่ต่�ง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล เพื่อสร้�งคว�มสมดุลยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมท�งทะเล โดยก�รสร้�ง

เครือข่�ยในระดับพื้นที่ สร้�งคว�มรับรู้สิทธิอำ�น�จของไทยในพื้นที่ท�งทะเลต่อก�รศึกษ�พื้นฐ�น และเป็น 

เจ้�ภ�พก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ท�งทะเล โดยประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นวิช�ก�รทั้งภ�ครัฐ เอกชนและ

อุดมศึกษ� ❖
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การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมประช�สัมพันธ์
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 สำ�นักพระร�ชวังได้เผยแพร่ประก�ศสำ�นักพระร�ชวัง เรื่องทรงพระกรุณ�โปรดกล้�ฯ ให้ตั้ง 

ก�รพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกต�มโบร�ณร�ชประเพณี วันที่  ๑ มกร�คม ๒๕๖๒ เพื่อคว�มเป ็น 

สวัสดิมงคลของประเทศช�ติและร�ชอ�ณ�จักร คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ โดยมี น�ยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช�) ประธ�นกรรมก�รมอบหม�ยให้ 

กรมประช�สัมพันธ์ ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 

จัดทำ�แผนประช�สัมพันธ์ก�รจัดง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกให้ครอบคลุมทุกสื่อ อ�ทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์ 

สื่อวิทยุกระจ�ยเสียง สื่อดิจิทัล สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และสื่ออื่น ๆ ในก�รเผยแพร่องค์คว�มรู ้เกี่ยวกับ 

ก�รดำ�เนินก�รต�มโบร�ณร�ชประเพณีของก�รจัดง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก และเพื่อให้ประช�ชนได้มี 

ส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มจงรักภักดีที่มีต่อพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทร มห�วชิร�ลงกรณ 

มหิศรภูมิพลร�ชวร�งกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สย�มมินทร�ธิเบศรร�ชวโรดม บรมน�ถบพิตร พระวชิรเกล้�

เจ้�อยู่หัว พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศ�สตร์ช�ติไทยที่จะจ�รึกไว้ให้อนุชนไทยรุ่นหลังได้เก็บบันทึกภ�พ

คว�มประทับใจไว้ในคว�มทรงจำ�ต่อไป

 ดังนั้น กรมประช�สัมพันธ์จึงได้ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช 

๒๕๖๒ โดยว�งแนวท�งก�รจัดทำ�แผนประช�สัมพันธ์ ด้วยก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์โบร�ณร�ชประเพณี 

จ�กเอกส�รวีดิทัศน์ และผู้ทรงคุณวุฒิจ�กทุกแขนง อ�ทิ ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ ดร.มรว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ ์

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโบร�ณคดี ประวัติศ�สตร์ มัคคุเทศก์ และประเพณีในร�ชสำ�นัก เป็นต้น กำ�หนดประเด็นเนื้อห�     

ต�มห้วงเวล�ของเหตุก�รณ์ (Time Line) เพื่อเจ�ะลึกประเด็นในแต่ละเรื่องอย่�งละเอียด และแต่งตั้งที่ปรึกษ� 

คณะอนุกรรมก�ร คณะทำ�ง�นผู้เชี่ยวช�ญด้�นต่�ง ๆ จ�กทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน ทุกส�ข�อ�ชีพ 

ที่เกี่ยวข้องม�ร่วมบูรณ�ก�รปฏิบัติง�น เพื่อให้ได้ข้อมูลข�่วส�รก�รประช�สัมพันธ์ที่ถูกต้อง แบ่งก�รดำ�เนินง�น

เป็น ๓ ช่วง ประกอบด้วย

การเตรียมการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น
 กรมประช�สัมพันธ์เริ่มดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ตั้งแต่วันอังค�รที่ ๑ มกร�คม ถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภ�คม 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ โดยมีก�รดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์เน้นให้คว�มรู้แก่ประช�ชนเกี่ยวกับคว�มเป็นม�และ

คว�มสำ�คัญของพระร�ชพิธี และพิธีก�รที่เกี่ยวข้องต�มโบร�ณร�ชประเพณี ก�รเตรียมก�รพระร�ชพิธี 

ในด้�นต่�ง ๆ ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค ผ่�นสื่อในรูปแบบต่�ง ๆ ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยจัดตั้ง

ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก เป็นศูนย์กล�งในก�รประส�นง�นและก�รจัดทำ�ข้อมูลข่�วส�ร

เพือ่ก�รเผยแพร่ประช�สมัพนัธ์ผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ โดยเพิม่ข้อมลูเนือ้ห�ให้สอดคล้องกบัก�รเตรยีมพธิบีรมร�ช�ภเิษก 

อ�ทิ ก�รให้คว�มรู ้เกี่ยวกับโบร�ณร�ชประเพณี ก�รใช้คำ�ร�ช�ศัพท์ให้ถูกต้อง โดยสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย (สทท. หรือ เอ็นบีที) และสถ�นีโทรทัศน์ฟรีทีวี  ดิจิทัล เคเบิ้ลทีวี และด�วเทียม นำ�เสนอร�ยก�ร

พิเศษถึงพระร�ชประวัติ พระร�ชกรณียกิจ พระอัจฉริยภ�พด้�นต่�ง ๆ และพระมห�กรุณ�ธิคุณต่อพสกนิกร 

ในโครงก�รพระร�ชดำ�ริต่�ง ๆ จัดทำ�ส�รคดีโทรทัศน์ก�รเชิญชวนช�วไทยร่วมเฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทรับเสด็จ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในโอก�สเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งสถลม�รค 

และในโอก�สเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปร�ส�ท 
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 ส่วนสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย กรมประช�สัมพันธ์ และสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียง 

ทุกเครือข่�ยทั่วประเทศ นำ�เสนอร�ยก�รพิเศษเช่นเดียวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ ถึงพระร�ชประวัติ พระร�ชกรณียกิจ             

พระอัจฉริยภ�พด้�นต่�ง ๆ และพระมห�กรุณ�ธิคุณต่อพสกนิกรในโครงก�รพระร�ชดำ�ริต่�ง ๆ จัดทำ�ส�รคดี 

วิทยุออกอ�ก�ศท�งสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย ในข่�วภ�คเช้�และภ�คบังคับ และเชื่อมโยง 

ก�รออกอ�ก�ศไปทั่วประเทศ 

 และในปัจจุบันประช�ชนส�ม�รถรับรู้ข้อมูลข่�วส�รผ่�นท�งเทคโนโลยีต่�ง ๆ ได้ม�กขึ้น จึงได้เปิด 

ช่องท�งก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อดิจิทัล โดยเป็นศูนย์กล�งง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ประกอบด้วย  

ก�รจัดทำ�เว็บไซต์ข้อมูลสำ�หรับพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ โดยเฉพ�ะ ได้แก่ เว็บไซต์  

www.phralan.in.th เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์คว�มรู้และประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�รที่เกี่ยวข้องกับพระร�ชพิธี

บรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒  เช่น ข้อมูลประวัติคว�มเป็นม� โบร�ณร�ชประเพณี พิธีเสกนำ้�พระพุทธมนต์

เพื่อเผยแพร่แก่ประช�ชน รวมทั้งก�รรวบรวมหนังสือของกระทรวงวัฒนธรรมนำ�เสนอในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ก�รจัดทำ�เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลข่�วส�รง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ 

https://www.facebook.com/พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มช่องท�งก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลแก่ประช�ชน ก�รจัดทำ�สื่อ QR Code Google Drive บรรจุข้อมูล ประวัติคว�มเป็นม� โบร�ณร�ชประเพณี 

ข้อมูลเกี่ยวกับพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก คำ�ร�ช�ศัพท์ คลิปส�รคดีแหล่งนำ้�ศักดิ์สิทธิ์ ด�วน์โหลดหนังสือ 

พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ภ�ษ�ไทยและอังกฤษ ก�รจัดทำ�แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสร้�งช่องท�งก�รสื่อส�ร 
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เพิ่มเติมให้กับประช�ชนในก�รเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งรวดเร็วและเชื่อถือได้ ส�ม�รถเข้�ร่วมแอปพลิเคชันโดยพิมพ์

คำ�ว่� บรมร�ช�ภิเษก และจัดทำ�ส�ยด่วนสอบถ�มข้อมูลง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก โทร. ๑๒๕๗ 

 ทั้งนี้ ยังมีก�รประช�สัมพันธ์ด้�นอื่น ๆ เพื่อให้ประช�ชนได้รับรู ้อย่�งกว้�งขว�ง โดยจัดทำ�ป้�ย

ประช�สัมพันธ์สำ�หรับเป็นตัวอย่�งให้หน่วยง�นและสื่อนำ�ไปใช้ในก�รประช�สัมพันธ์ จัดทำ�แผ่นพับสืบค้นข้อมูล 

ซึ่งเป็นครั้งแรกในก�รจัดทำ�เป็นรูปแบบแผ่นพับ นำ�เสนอเนื้อห�ที่เข้�ใจง่�ย โดยจะจัดทำ�แผ่นพับภ�ษ�ไทยและ

ภ�ษ�อังกฤษ และได้มีก�รจัดทำ�รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้ประช�ชนและผู้สนใจส�ม�รถ 

เข้�ไปด�วน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th รวมทั้งส�ม�รถสแกนข้อมูลผ่�นคิวอ�ร์โค้ดบนแผ่นพับ 

ได้ด้วย และจัดให้มีก�รแถลงข่�วเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนได้รับทร�บคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�นของแต่ละ

คณะเป็นระยะ ๆ 

 คณะกรรมก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ร่วมกับ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) ได้ประชุมห�รือกับผู้ประกอบก�ร 

วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ว่� ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ทุกสื่อจะเริ่มปรับเนื้อห� 

เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับโบร�ณร�ชประเพณี พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก หลังจ�กนั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ เมษ�ยน 

๒๕๖๒ เนื้อห�จะมีคว�มเข้มข้นขึ้น ปรับโทนสีฉ�กและร�ยก�ร เป็นสีเหลือง ขึ้นตร�สัญลักษณ์ง�นพระร�ชพิธ ี

บรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ที่มุมซ�้ย และตั้งตร�สัญลักษณ์ที่โต๊ะผู้ประก�ศ ผู้ประก�ศข่�วสวมใส่เสื้อ 

สีเหลือง เป็นต้น

 

การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง
 ตั้งแต่วันเส�ร์ที่ ๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ มีก�รดำ�เนินก�รก�รติดตั้งระบบภ�พ

และเสียงภ�ยในง�นพระร�ชพิธีดำ�เนินก�รติดตั้งระบบเสียงต�มจุดสำ�คัญต่�ง ๆ ภ�ยในพระบรมมห�ร�ชวังและ

วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม ประกอบด้วย พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท พระที่นั่งไพศ�ล

ทักษิณ พระที่นั่งจักรีมห�ปร�ส�ท พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปร�ส�ทวัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม   

 กรมประช�สัมพันธ์ได้บูรณ�ก�รร่วมกับกองกำ�กับก�รตำ�รวจสันติบ�ลดำ�เนินก�รจัดระเบียบช่�งภ�พ

และสื่อมวลชนที่เข้�ปฏิบัติง�นบันทึกภ�พง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันอ�ทิตย์ที่ 

๕ ถึงวันจันทร์ที่  ๖ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบของคณะกรรมก�ร 

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ โดยช่�งภ�พและสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์นิตยส�ร สถ�นีโทรทัศน์ สถ�นีโทรทัศน์ด�วเทียม 

สถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัล ต้องมีบัตรประจำ�ตัวสื่อมวลชนที่ออกโดยกรมประช�สัมพันธ์เฉพ�ะง�นพระร�ชพิธ ี

บรมร�ช�ภเิษก พทุธศกัร�ช ๒๕๖๒ และได้รบัอนญุ�ตให้เข้�บนัทกึภ�พต้องลงทะเบยีนต�มจดุบนัทกึภ�พทีก่ำ�หนด 

เพื่อรับปลอกแขนและรับก�รตรวจอุปกรณ์กล้องจ�กกองกำ�กับก�รตำ�รวจสันติบ�ล ทั้งนี้จะต้องติดปลอกแขน

สื่อมวลชนของกรมประช�สัมพันธ์ที่แขนขว�ควบคู่กับก�รติดบัตรประจำ�ตัวพิเศษตลอดเวล�ที่ปฏิบัติหน้�ที่          

ซึ่งคณะกรรมก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์ฯ ได้จัดทำ�ปลอกแขนเพื่อใช้ในง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช 

๒๕๖๒ เป็น ๒ ประเภท คือ สื่อมวลชนประจำ�จุดบันทึกภ�พ และทีมง�นโทรทัศน์รวมก�รเฉพ�ะกิจ 

แห่งประเทศไทยโดยสื่อมวลชนจะต้องบันทึกภ�พต�มจุดที่กำ�หนด และยืนประจำ�ที่จนกว่�ริ้วขบวนจะสิ้นสุดหรือ
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เสร็จสิ้นพระร�ชพิธีในแต่ละจุดบันทึกภ�พ ในขณะที่ริ้วขบวนผ่�นจุดบันทึกภ�พที่ปฏิบัติอยู่ สื่อมวลชนทุกท่�น

ต้องถว�ยคว�มเค�รพและห้�มเคลื่อนย้�ย

 ก�รจัดระเบียบสื่อมวลชนขึ้นบันทึกภ�พในช่วงพระร�ชพิธี กำ�หนดจุดถ่�ยภ�พในวันอ�ทิตย์ที่  

๕ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ จำ�นวน ๘ จุด และวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ในช่วง 

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปร�ส�ท จำ�นวน ๓ จุด สำ�หรับก�รแต่งก�ย ผู้ช�ยใส่สูทส�กล 

สีกรมท่� เสื้อ ก�งเกงใช้สีเดียวกัน เสื้อเชิ้ตด้�นในสีข�ว ผูกเน็คไทสีเหลือง ก�งเกงสแล็ค (ไม่ข�ลีบ) ผู้หญิงใส่สูท

ส�กลสีกรมท่� เสื้อ กระโปรงใช้สีเดียวกัน  เสื้อเชิ้ตด้�นในสีข�ว  ผูกเน็คไทสีเหลือง กระโปรงคลุมเข่�

 ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งเพื่อให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รและอำ�นวยคว�มสะดวกแก่สื่อมวลชนไทยและ 

ต่�งประเทศที่ม�ปฏิบัติง�นระหว่�งง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ณ หอประชุมกรมประช�สัมพันธ์ระหว่�ง 

วันศุกร์ที่ ๑ มีน�คม ถึงวันศุกร์ที่  ๒๖ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นศูนย์ประส�นง�นสื่อมวลชน สืบค้น

ข้อมูล ติดต่อทำ�บัตรสื่อมวลชนที่จะเข้�ไปทำ�ข่�วในช่วงง�นพระร�ชพิธี จ�กนั้นย้�ยไปที่หอประชุมเล็ก 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์ ตั้งแต่วันเส�ร์ ที่ ๒๗ เมษ�ยน ๒๕๖๒ จนเสร็จสิ้นพระร�ชพิธีทั้งนี้ ภ�ยใน

ศูนย์สื่อมวลชนติดตั้งอุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รปฏิบัติง�น อ�ทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ จุดปลั๊กอินสำ�หรับ

บริก�รสื่อมวลชนที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตคว�มเร็วสูง พื้นที่แถลงข่�ว รวมทั้งเปิดให้

สื่อมวลชนลงทะเบียนทำ�บัตร AD Card รวมจำ�นวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๘ คน สื่อมวลชนในประเทศ ๘๔๙ คน และ

สื่อมวลชนต่�งประเทศ ๓๕๙ คน 

 ศูนย์ถ่�ยทอดโทรทัศน์และศูนย์ถ่�ยทอดวิทยุกระจ�ยเสียงเป็นก�รปฏิบัติง�นร่วมกันระหว่�งบุคล�กร

ของสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถ�นีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ 

สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ สถ�นีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถ�นีโทรทัศน์พีพีทีวี 

สถ�นีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ สถ�นีไทยรัฐทีวี ในน�มของโทรทัศน์รวมก�รเฉพ�ะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อถ่�ยทอด

และบันทึกสัญญ�ณภ�พและเสียงในก�รถ่�ยทอดง�นพระร�ชพิธี และส่งสัญญ�ณด�วเทียมไปยัง ๖ ทวีป 

๑๗๗ ประเทศทั่วโลกท�งเครือข่�ย Thai TV Global Network (TGN) ของสถ�นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี

ก�รปรับรูปแบบทั้งด้�นสถ�นที่ เทคนิค และผู้บรรย�ย ให้มีคว�มคล่องตัว ถูกต้อง และเหม�ะสมต่อก�รปฏิบัติง�น 

ม�กยิ่งขึ้น



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

246

การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย
 กรมประช�สัมพันธ์เริ่มดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ตั้งแต่วันอังค�รที่ ๗ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ถึง

ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รค เนื่องในพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันว�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ 

 แต่ด้วยผลก�รประชุมคณะกรรมก�รพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุล�คม 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ มีก�รประช�สัมพันธ์เลื่อนก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหย�ตร� 

ท�งชลม�รค เนื่องในพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุล�คม พุทธศักร�ช 

๒๕๖๒ เนื่องจ�กที่ประชุมเห็นว่� ห�กเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบพระนครในวัน เวล�ที่กำ�หนดก�รเดิม จะมี

อปุสรรคในเรือ่งของสภ�พของกระแสนำ�้ เมือ่เป็นเช่นนีเ้พือ่คว�มพร้อม คว�มสวยง�ม และไม่กระทบกระเทอืนต่อ 

ขบวนเรือ ไม่กระทบกระเทือนต่อก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนิน และไม่กระทบกระเทือนต่อประช�ชน ดังนั้น จึงได้ 

นำ�คว�มขึ้นกร�บบังคมทูลฯ ทรงทร�บฝ่�ละอองธุลีพระบ�ท ขอพระร�ชท�นพระบรมร�ชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อน

กำ�หนดเวล�ของก�รมีขบวนเลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รคออกไปจ�กเดิม ซึ่งพระบ�ทสมเด็จ

พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัวได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ กำ�หนดให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันว�คม พุทธศักร�ช 

๒๕๖๒ เวล� ๑๕.๓๐ น. โดยริ้วขบวนจะเป็นดังเดิม ทั้งนี้ เพื่อคว�มสวยง�ม คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

คว�มปลอดภัยของประช�ชน 
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 ก�รพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกในเบื้องปล�ย กรมประช�สัมพันธ์เริ่มดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ท�งสถ�นี

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกที่เกี่ยวข้องกับพระร�ชพิธีเบื้องปล�ย คือ ก�รเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รค ก�รประช�สัมพันธ์เน้นก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับ

พระร�ชพิธี ก�รแต่งก�ย กำ�ลังฝีพ�ย และข้อมูลเกี่ยวกับขบวนเรือพระร�ชพิธี รวมถึงก�รประช�สัมพันธ์ 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนที่จะม�ร่วมง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ได้แก่ เส้นท�งก�รจร�จร ก�รเดินท�ง 

จุดจอดรถ จุดคัดกรอง ก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์ อ�ห�ร นำ้�ดื่ม จุดบริก�รรถสุข�เคลื่อนที่ ก�รแต่งก�ย และ

ก�รเตรียมตัวประช�ชนในก�รเฝ้�ทูลละอองธุลีพระเฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทรับเสด็จพระร�ชดำ�เนิน 

เลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รคและขบวนร�บ เนื่องในพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช 

๒๕๖๒ โดยจะประช�สัมพันธ์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ โทรทัศน์ และข่�วประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อของ 

กรมประช�สัมพันธ์ รวมทั้งก�รประช�สัมพันธ์ด้�นต่�งประเทศ เน้นก�รเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้บูรณ�ก�รทำ�ง�น

ร่วมกับกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกระทรวงก�รต่�งประเทศ จัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์ทั้งภ�ษ�อังกฤษและ 

ภ�ษ�จีน

 ส่วนสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทยดำ�เนินก�รผลิตและเผยแพร่สปอตเชิญชวนทั้งรูปแบบ

ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ในรูปแบบของก�รจัดทำ�ส�รคดีสั้น และจัดทำ�ส�รคดีวิทยุ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย  

 สื่อดิจิทัลมีก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวน

พยุหย�ตร�ท�งชลม�รค โดยเน้นให้คว�มรู้เกี่ยวกับพระร�ชพิธีและข้อมูลเกี่ยวกับขบวนเรือพระร�ชพิธี รวมถึง

ก�รประช�สัมพันธ์ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนที่จะม�ร่วมง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ได้แก่  

เส้นท�งก�รจร�จร ก�รเดนิท�ง จดุจอดรถ จดุคดักรอง ก�รให้บรกิ�รท�งก�รแพทย์ อ�ห�ร นำ�้ดืม่ จดุบรกิ�รรถสขุ�

เคลื่อนที่ ก�รแต่งก�ย และก�รเตรียมตัวของประช�ชนในก�รเฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท รับเสด็จพระร�ชดำ�เนิน

เลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รคและขบวนร�บ เนื่องในพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช 

๒๕๖๒ ในรปูแบบอนิโฟกร�ฟฟิกผ่�นเวบ็ไซต์ www.phralan.in.th เฟซบุก๊ พระร�ชพธิบีรมร�ช�ภเิษก พทุธศกัร�ช 

๒๕๖๒  https://www.facebook.com/พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ และแอปพลิเคชันไลน์

บรมร�ช�ภิเษก
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 สื่อประช�สัมพันธ์กรุงเทพมห�นครได้รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินก�รติดตั้งป้�ยประช�สัมพันธ์ เชิญชวน

ประช�ชนเฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทรับเสด็จในก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบพระนคร อ�ทิ ป้�ยไวนิล ป้�ยแท่ง

ไอติม และป้�ยไตรวิชั่น 

  นอกจ�กสื่อประช�สัมพันธ์ในรูปแบบต่�ง ๆ แล้วกรมประช�สัมพันธ์มีก�รจัดระเบียบช่�งภ�พและ

สื่อมวลชนที่เข ้�ปฏิบัติง�นบันทึกภ�พง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ก�รเสด็จ          

พระร�ชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รค จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบของคณะกรรมก�ร

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติเหมือนเช่นก�รปฏิบัติง�นบันทึกภ�พเมื่อครั้งก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนิน 

โดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งสถลม�รค 

 ศูนย์ถ่�ยทอดโทรทัศน์และศูนย์ถ่�ยทอดวิทยุกระจ�ยเสียงศูนย์ถ่�ยทอดโทรทัศน์ตั้งอยู ่สถ�บัน 

ก�รประช�สัมพันธ์ กรมประช�สัมพันธ์ ดำ�เนินก�รร่วมกับสถ�นีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลในช่วงเสด็จพระร�ชดำ�เนิน 

โดยขบวนพยหุย�ตร�ท�งชลม�รค ตัง้แต่เวล� ๑๕ น�ฬิก� ๑๕ น�ท ีจนเสรจ็สิน้พธิ ีมสีถ�นโีทรทศัน์ Thai TV Global 

Network และสถ�นีโทรทัศน์ภ�คภ�ษอังกฤษ NBT World ส่งสัญญ�ณก�รถ่�ยทอดสดไปยัง ๖ ทวีป ๑๗๗ ประเทศ 

ทั่ วโลกมีก�รถ ่�ยภ�พแบบมุมสูงด ้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให ้  ได ้ภ�พสวยง�มหล�กหล�ยมิต ิ

เป็นครั้งแรก โดยใช้เทคโนโลยีอ�ก�ศย�นไร้คนขับ (โดรน) ม�ใช้บันทึกภ�พ

 นอกจ�กนี้  ยังมีก�รประช�สัมพันธ ์ภ�ยนอกประเทศ โดยกระทรวงก�รต่�งประเทศร่วมกับ 

กรมประช�สัมพันธ์ ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์สื่อส�รกับช�วต่�งประเทศ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่�งประเทศ 

รวมถึงชุมชนคนไทยในต่�งประเทศ ดำ�เนินก�รจัดทำ�เนื้อห�และเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อทุกรูปแบบ รวมถึง 

ก�รลงทะเบียนและอำ�นวยคว�มสะดวกสื่อมวลชนต่�งประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ เชิญชวนช�วต่�งประเทศที่อยู่

ในประเทศไทยเข้�เยี่ยมชมขบวนเรือผ่�นเว็บไซต์หลักเฟซบุ๊ก PR Thai Government และทวิตเตอร์ @prdthailand : 
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ซึ่งเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th สื่อโทรทัศน์และวิทยุภ�คภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นข่�วส�รคดีและ

ร�ยง�นพิเศษท�งช่อง NBT World รวมถึงเฟซบุ๊กของ NBT World ซึ่งเป็นก�รถ่�ยทอดสดเป็นภ�ษ�อังกฤษ

 นับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่ เปรียบมิได ้ ที่กรมประช�สัมพันธ ์ได ้รับมอบหม�ยจ�ก 

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ผ่�นท�งคณะกรรมก�ร 

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกให้ดำ�เนินง�นด้�นก�รประช�สัมพันธ์ ตั้งแต่ก�รพระร�ชพิธี 

เบื้องต้น เบื้องกล�ง และเบื้องปล�ย มีประช�ชนทั้งในประเทศและต่�งประเทศให้คว�มสนใจ ติดต่อสอบถ�ม 

และติดต�มจ�กสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อวิทยุกระจ�ยเสียง สื่อดิจิทัล สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อแผ่นพับประช�สัมพันธ์ 

(ภ�ษ�ไทย/ภ�ษ�อังกฤษ) และเข้�ไปด�วน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th และสื่ออื่น ๆ เกี่ยวกับ 

พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกต�มโบร�ณร�ชประเพณี เพื่อนำ�ไปศึกษ�และเก็บไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งของชีวิต 

และประวัติศ�สตร์ช�ติไทย และด้วยพระบ�รมีของพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดี ศรีสินทร 

มห�วชิร�ลงกรณ มหิศรภูมิพลร�ชวร�งกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สย�มมินทร�ธิเบศรร�ชวโรดม บรมน�ถบพิตร 

พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว ทำ�ให้ก�รถว�ยง�นของกรมประช�สัมพันธ์สำ�เร็จผลลุล่วงเป็นไปด้วยคว�มงดง�ม

เรียบร้อย และสมพระเกียรติยศทุกประก�ร ❖
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การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

251

 ก�รคุ ้มครองผู ้บริ โภคในป ัจจุบันนั้นดำ�เนินก�รภ�ยใต ้กรอบยุทธศ�สตร ์ช�ติ  โดยเฉพ�ะ 

ด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม ซึ่งมีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ให้คว�มสำ�คัญด้วยก�รดึงเอ�พลัง 

ของภ�คส่วนต่�ง ๆ ทั้ง ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ประช�สังคม ชุมชนท้องถิ่นม�ร่วมขับเคลื่อน โดยก�รสนับสนุน 

ก�รรวมตัวของประช�ชนในก�รร่วมคิดร่วมทำ�เพื่อส่วนรวม เพิ่มโอก�สให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม�เป็นกำ�ลังของ 

ก�รพัฒน�ประเทศในทุกระดับเพื่อคว�มสม�นฉันท์ ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรม และลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในทุกมิติ 

กระจ�ยศูนย์กล�งคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจและสังคม ก�รกระจ�ยอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบไปสู่กลไกบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดินในระดับท้องถิ่น ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนในก�รจัดก�รตนเอง เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ

ของชุมชนท้องถิ่นในก�รพัฒน� ก�รพึ่งตนเองและก�รจัดก�รตนเองเพื่อสร้�งสังคมคุณภ�พ และก�รเตรียม 

คว�มพร้อมของประช�กรไทยทั้งในมิติสุขภ�พ เศรษฐกิจ สังคม และสภ�พแวดล้อมให้เป็นประช�ชนผู้บริโภค 

ที่มีคุณภ�พ ส�ม�รถพึ่งตนเองและทำ�ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้น�นที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน

ก�รเข้�ถึงบริก�รและสวัสดิก�รที่มีคุณภ�พอย่�งเป็นธรรมและทั่วถึงสู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญต่อเรื่องดังกล�่ว จึงได้มีก�รเชื่อมโยง

ยุทธศ�สตร์ช�ติกับยุทธศ�สตร์องค์กรในทุกระดับ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นส�ม�รถตอบสนองต่อยุทธศ�สตร ์

อย่�งเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจ�กแผนยุทธศ�สตร์ก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดทำ�ขึ้นนั้น มีเจตน�รมณ์เพื่อเป็นแนวท�ง

ในก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย เน้นก�รบูรณ�ก�รทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครอง 

ผู้บริโภค  โดยมีก�รแต่งตั้งคณะทำ�ง�นซึ่งม�จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองผู้บริโภคชุดต่�ง ๆ  ได้แก่ 

 ๑. คณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร ์ก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคแห่งช�ติ ฉบับที่  ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑) สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี (สคบ.)  ๒) กระทรวงก�รคลัง ๓) กระทรวง 

พ�ณิชย์ ๔) กระทรวงคมน�คม ๕) กระทรวงมห�ดไทย ๖) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ๗) กระทรวงส�ธ�รณสุข 

๘) กระทรวงอุตส�หกรรม ๙) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๐) กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

๑๑) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ๑๒) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑๓) กระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ๑๔) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.) ๑๕) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คม

แห่งช�ติ (กสทช.)

 ๒.  คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศ�สตร์ก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ประกอบด้วย   ๑) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ๒) กรมก�รขนส่ง

ท�งบก ๓) กรมก�รค้�ภ�ยใน ๔) กรมก�รท่องเที่ยว ๕) กรมก�รปกครอง ๖) กรมควบคุมมลพิษ ๗) กรมที่ดิน  

๘) กรมประช�สัมพันธ์ ๙) กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ๑๐) กรมวิช�ก�รเกษตร ๑๑) กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร 

๑๒) กรมส่งเสริมก�รเกษตร ๑๓) กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔) กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม  

๑๕) กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ ๑๖) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์และกิจก�ร

โทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) ๑๗) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) ๑๘) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รก�รอุดมศึกษ� ๑๙) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  

๒๐) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ๒๑) สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม ๒๒) สำ�นักง�น 

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๓) สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย ๒๔) สำ�นักง�น 
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ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ๒๕) สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ๒๖) สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรม 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗) สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม ๒๘) สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรและ

อ�ห�รแห่งช�ติ ๒๙) สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ๓๐) สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ๓๑) สำ�นักง�นส่งเสริม 

ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย

 ทั้งนี้ คณะทำ�ง�นฯ จ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ ได้มีก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นโดยร่วมกันขับเคลื่อน 

แผนยุทธศ�สตร์ก�รคุ้มครองผู้บริโภคแห่งช�ติอย่�งเป็นรูปธรรม ซึ่งมีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นองค์กรหลัก โดยที่ผ่�นม�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคได้ดำ�เนินก�รต�มแผนอย่�งต่อเนื่อง 

ด้วยก�รสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รดำ�เนินง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งใกล้ชิด

 ในส่วนของแผนปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติ

ร�ชก�รประจำ�ปีก็ได้คำ�นึงถึงเป้�หม�ยของยุทธศ�สตร์ช�ติด้วยเช่นกัน โดยก�รถ่�ยทอดค่�เป้�หม�ยต่�ง ๆ  

ลงสู ่ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของแผนยุทธศ�สตร์และกลยุทธ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ ้มครองผู ้บริโภค 

ไว้อย่�งครบถ้วน และเป็นที่ทร�บกันดีว่� โครงก�ร/กิจกรรมที่ดำ�เนินก�รในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

ได้คำ�นึงถึงผลผลิตที่จะส�ม�รถตอบตัวชี้วัดได้ต�มที่กำ�หนด
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 สำ�หรับผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สำ�คัญมีร�ยละเอียด ดังนี้

 ๑.  ภ�รกิจด้�นก�รพัฒน�กฎหม�ย ประก�ศ และระเบียบข้อบังคับต่�ง ๆ  ได้แก่ กฎหม�ยว่�ด้วย 

ก�รคุ้มครองผู้บริโภค กฎหม�ยว่�ด้วยก�รข�ยตรงและตล�ดแบบตรง และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง มีก�รพัฒน�

ม�ตรฐ�น ม�ตรก�ร กฎหม�ย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน 

ซึ่งมีผลก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้

  ๑.๑ พระร�ชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประก�ศใช้เมื่อวันที่  

๒๗ พฤษภ�คม ๒๕๖๒ โดยมีส�ระสำ�คัญที่เพิ่มเติม คือ ๑) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค 

ให้สอดคล้องกบัสภ�วก�รณ์ปัจจบุนั พร้อมกบักำ�หนดให้มหีน้�ทีใ่นก�รเสนอต่อคณะรฐัมนตรใีห้ตร�กฎหม�ยใหม่

เท่�ที่จำ�เป็น ๒) กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รว่�ด้วยคว�มปลอดภัยของสินค้�และบริก�ร (แต่เดิมไม่เคยมี 

คณะกรรมก�รชุดนี้ ๓) เพิ่มหน้�ที่ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีหน้�ที่ในก�รแจ้งเตือนสินค้�ที่ไม่ปลอดภัยของตน และ 

๔) เพิ่มเติมให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่มีอำ�น�จมอบหม�ยให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นดำ�เนินก�รเปรียบเทียบต�ม 

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ๑.๒  พระร�ชบัญญัติก�รจัดตั้งสภ�องค์กรของผู ้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ประก�ศใช้เมื่อวันที่  

๒๒ พฤษภ�คม ๒๕๖๒ พระร�ชบัญญัตินี้มีส�ระสำ�คัญคือเป็นก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดตั้ง 

ขอบวัตถุประสงค์ โครงสร้�ง ก�รบริห�รง�น ก�รสนับสนุนก�รเงินแก่สภ�องค์กรของผู้บริโภค ให้เป็นไปต�ม

เจตน�รมณ์ต�มม�ตร� ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ที่บัญญัติรับรองให้บุคคลมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง

องค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่�วมีสิทธิรวมกัน 

จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีคว�มเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในก�รคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยหลักเกณฑ์

และวิธีก�รจัดตั้ง อำ�น�จในก�รเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินจ�กรัฐ ให้เป็นไปต�ม 

ที่กฎหม�ยบัญญัติโดยเมื่อมีก�รจัดตั้งสภ�องค์กรของผู ้บริโภคต�มร่�งพระร�ชบัญญัตินี้แล้ว จะมีองค์กร 

ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริโภคดำ�เนินง�นคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคอย่�งมีพลังและมีประสิทธิภ�พ 

ม�กยิ่งขึ้น

  ๑.๓  ประก�ศคณะกรรมก�รว่�ด้วยสัญญ� เรื่องให้ธุรกิจข�ยรถยนต์ใช้แล้ว เป็นธุรกิจที่ควบคุม

สัญญ� พ.ศ. ๒๕๖๒ ประก�ศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุน�ยน ๒๕๖๒ กฎหม�ยดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภค 

เสียเปรียบหรือไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมจ�กก�รซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์มือสอง มีส�ระสำ�คัญคือกำ�หนดให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจข�ยรถยนต์ใช้แล้วจะต้องใช้สัญญ�ที่มีข้อคว�มเป็นภ�ษ�ไทย ส�ม�รถเห็นและอ่�นได้ชัดเจน 

ขน�ดของตัวอักษรไม่เล็กกว่�สองมิลลิเมตร โดยในสัญญ�จะต้องระบุส�ระสำ�คัญและเงื่อนไขร�ยละเอียด 

ต�มที่ประก�ศกำ�หนดไว้ เช่น ร�ยละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ ก�รกำ�หนด วัน เดือน ปี สถ�นที่ที่ส่งมอบรถยนต์  

ก�รกำ�หนดเกี่ยวกับก�รส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ก�รบอกเลิกสัญญ� ข้อมูลเกี่ยวกับก�รประสบภัย

ของรถยนต์ ทั้งนี้ ในสัญญ�ที่ผู้ประกอบธุรกิจทำ�กับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญ�ที่มีลักษณะหรือมีคว�มหม�ย

ทำ�นองที่เป็นก�รยกเว้นหรือจำ�กัดคว�มรับผิดชอบที่เกิดจ�กก�รผิดสัญญ�ของผู้ประกอบธุรกิจ หรือก�รให้สิทธิ 

ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงกำ�หนดเวล�ก�รส่งมอบรถยนต์หรือเงื่อนไขต่�ง ๆ หรือให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจ 

ริบเงินทั้งหมดหรือบ�งส่วน ห�กผู้บริโภคไม่ได้เป็นฝ่�ยผิดสัญญ� และจะต้องจัดทำ�สัญญ�ที่มีข้อคว�มถูกต้อง 

ตรงกันทั้งสองฝ่�ย ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคทันทีที่ได้ลงน�มในสัญญ�
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  ๑.๔  ร่�งประก�ศ ๓ ฉบับ (๑) กฎกระทรวงว่�ด้วยก�รโฆษณ�ที่ก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญ 

ต�มม�ตร� ๒๓ พระร�ชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริ โภค (๒) กฎกระทรวงว ่�ด ้วยก�รโฆษณ�ลดร�ค� 

โดยก�รเปรียบเทียบร�ค�ก่อนหน้� และ (๓) กฎหม�ยคุ้มครองผู้บริโภคจ�กก�รข�ยสินค้�หรือบริก�รเชิงรุก

 ๒.  ภ�รกิจด้�นก�รแก้ไขปัญห�เรื่องร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริโภค โดยรับเรื่องร�วร้องทุกข์จ�กผู้บริโภค 

ที่ได้รับคว�มเดือดร้อนหรือเสียห�ยอันเนื่องม�จ�กก�รกระทำ�ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคได้แบ่งประเภทก�รร้องเรียนประเภทหลัก  

จำ�นวน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทอสังห�ริมทรัพย์และที่อยู่อ�ศัย ๒) ประเภทบริก�ร และ ๓) ประเภท  

สินค้�อุปโภคและบริโภค มีผลก�รดำ�เนินก�รดังนี้

 ส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�เรื่องร้องทุกข์จ�กผู้บริโภคจนยุติเรื่องได้ จำ�นวน ๓,๓๔๕ ร�ย เป็นเงิน 

๓๖๑,๙๖๒,๘๐๑.๔๐ บ�ท (ส�มร้อยหกสิบเอ็ดล้�นเก้�แสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยเอ็ดบ�ทสี่สิบสต�งค์)

 ๓.  ภ�รกิจด้�นก�รตรวจสอบพฤติก�รณ์ผู ้ประกอบธุรกิจ เพื่อติดต�มและสอดส่องพฤติก�รณ์ 

ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทำ�ก�รใด ๆ อันมีลักษณะเป็นก�รละเมิดสิทธิของผู้บริโภค  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้

  ๓.๑  ตรวจสอบสินค้�ที่ควบคุมฉล�ก/สินค้�อื่น ๆ ทั่วไป จำ�นวน ๓๒๓ ร�ย ๑๑,๑๑๓ ตัวอย่�ง

  ๓.๒  ตรวจสอบโฆษณ�ท�งสื่ออินเทอร์เน็ต ป้�ยโฆษณ� ฯลฯ จำ�นวน ๙ ร�ย ๒๓๕ ตัวอย่�ง

  ๓.๓  ตรวจสอบธุรกิจข�ยตรงและตล�ดแบบตรง จำ�นวน ๕๓ ร�ย และไม่เข้�ข่�ย ๓๘ ร�ย

  ๓.๔  ตรวจสอบก�รข�ยสินค้�หรือให้บริก�รสินค้�อันตร�ย คือ บ�ร�กู่ จำ�นวน ๔ ครั้ง ๔ ร้�น

 ๔.  ภ�รกิจด้�นก�รรับจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจข�ยตรงและตล�ดแบบตรง มีผลก�รดำ�เนินก�รดังนี้

  ๔.๑  ประเภทธุรกิจข�ยตรง จำ�นวน ๔๓๔ บริษัท

  ๔.๒  ประเภทธุรกิจตล�ดแบบตรง จำ�นวน ๒๗๖ บริษัท

 ๕.  ภ�รกิจด้�นก�รบูรณ�ก�รง�นคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง มีผลก�รดำ�เนินก�รดังนี้

  ๕.๑  เชื่อมโยงฐ�นข้อมูลด้�นก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

๑) ฐ�นข้อมูลก�รรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค สำ�หรับเชื่อมโยงก�รรับและก�รส่งข้อมูลร้องทุกข์ระหว่�งสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ๒) ฐ�นข้อมูลก�รเฝ้�ระวังและแจ้งเตือนภัยสำ�หรับ 

แจ้งเตือนภัยข้อมูลข่�วส�รด้�นสินค้� ข้อมูลข่�วส�รด้�นอ�ห�ร ย� และผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ข้อมูลข่�วส�ร 

ด้�นธุรกิจออนไลน์ ก�รเงิน ๓) ฐ�นข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ต สำ�หรับก�รเชื่อมโยงข้อมูลก�รจดทะเบียนธุรกิจ 
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ข�ยตรงและตล�ดแบบตรงของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค ให้ส�ม�รถรับคำ�ขอ และติดต�ม

สถ�นะแบบออนไลน์กับระบบบรูณ�ก�รศนูย์กล�งบรกิ�รภ�ครฐัเพือ่ภ�คธรุกจิ (Biz Portal) ก�รเชือ่มโยงข้อมลู

บคุคล และข้อมลูผูป้ระกอบก�รที่ได้รับใบอนุญ�ตประเภทต่�ง ๆ

  ๕.๒ สร้�งและพัฒน�ศักยภ�พเครือด้�นก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และ 

ภ�คประช�สังคมอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ 

 โครงก�รรณรงค์และสร้�งคว�มตระหนักให้แก่องค์กรผู ้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภ�คธุรกิจ 

ในแนวท�งของก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน กิจกรรมวิทย�กรตัวคูณ เพื่อให้ผู ้เข้�ร่วมโครงก�รซึ่งเป็นเครือข่�ย 

ภ�คประช�ชนส�ม�รถเป็นวิทย�กรถ่�ยทอดคว�มรู ้ด ้�นก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคให้แก่ประช�ชนในชุมชน 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคกำ�หนด

 โครงก�รรณรงค ์และสร ้�งคว�มตระหนักให ้แก ่องค ์กรผู ้บริ โภค องค ์กรสิ่ งแวดล ้อมและ 

ภ�คธุรกิจในแนวท�งของก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน กิจกรรมคลินิก สคบ. เพื่อเสริมสร�้งประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

ด้�นก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคให้แก่สม�ชกิสม�พนัธ์ชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคกรงุเทพมห�นคร พร้อมทัง้อำ�นวยคว�มสะดวก 

แก่ประช�ชนในก�รเข้�ถึงคว�มรู้ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รรับเรื่องร�วร้องทุกข์ 

และให้คำ�ปรึกษ�ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับ กสทช. คปภ. กองทุนประกันชีวิต สำ�นักอน�มัย กรุงเทพมห�นคร 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำ�เนินก�รประส�นคว�มร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค 

ในภ�พรวม

 โครงก�รรณรงค์และสร้�งคว�มตระหนักให้แก่องค์กรผู ้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภ�คธุรกิจ 

ในแนวท�งของก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน กิจกรรมผู ้ประกอบก�รไทยใส่ใจสังคมเพื่อก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน 

เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู ้คว�มเข้�ใจในม�ตรก�ร กฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ ในด้�นก�รคุ ้มครองผู ้บริโภค  

แก่ผู้ประกอบก�รให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งลดข้อผิดพล�ดที่อ�จจะเกิดขึ้น

 โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยอ�ส�สมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ. รุ่นที่ ๑) เครือข่�ยภ�คประช�ชน

ที่เข้�อบรม มีศักยภ�พเพิ่มขึ้น มีคว�มเข้มแข็ง เกิดก�รรวมตัวกันเป็นเครือข่�ยอ�ส�สมัครคุ้มครองผู้บริโภค  

(อสคบ.) ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประช�ชนในชุมชน ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

สร้�งคว�มรู ้คว�มเข้�ใจด้�นก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคให้เกิดขึ้น และส�ม�รถคุ ้มครองสิทธิของตนไม่ให้ใคร 

ม�ละเมิดสิทธิของตนเองได้
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 โครงก�รผู้นำ�เย�วชนต�มรอยศ�สตร์พระร�ช�เพื่อก�รเป็นสังคมผู้บริโภคอย่�งยั่งยืนและพอเพียง 

กิจกรรมค่�ยเย�วชนต�มรอยศ�สตร์พระร�ช�เพื่อก�รเป็นสังคมผู้บริโภคอย่�งยั่งยืนและพอเพียงเพื่อเผยแพร่

คว�มรู้ด้�นก�รคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และองค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับอ�จ�รย์ นิสิต นักศึกษ�เกิดจิตสำ�นึก 

และจิตส�ธ�รณะส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นเครือข่�ยชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จัดขึ้น ๓ ครั้ง ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

บุรีรัมย์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ และมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

  

 โครงก�รผู ้นำ � เย�วชนต�มรอยศ�สตร  ์

พระร�ช�เพื่อก�รเป็นสังคมผู ้บริโภคอย่�งยั่งยืน 

และพอเพียงเพื่อเผยแพร่คว�มรู ้ด้�นก�รคุ ้มครอง 

สิทธิผู้บริโภค และน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริไปปฏิบัติ

ให ้ เป ็นรูปธรรม และดำ�เนินชีวิตอย ่�งพอเพียง  

ตลอดจนสนับสนุนให้เครือข�่ยชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

ในสถ�บันอุดมศึกษ�นำ�คว�มรู ้ที่ได้รับไปเผยแพร่

คว�มรู้สู่ชุมชน จัดขึ้น ณ มห�วิทย�ลัยพะเย�

 โครงก�รผู ้นำ � เย�วชนต�มรอยศ�สตร  ์

พระร�ช�เพื่อก�รเป็นสังคมผู้บริโภคอย่�งยั่งยืนและพอเพียง  กิจกรรมประกวด “ผลง�นวิจัยท�งวิช�ก�ร 

ด้�นก�รคุ ้มครองผู ้บริโภค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอก�สให้นิสิต นักศึกษ� ตลอดจนคณ�จ�รย์ 

ในมห�วิทย�ลัย ได้เผยแพร่คว�มรู้และนำ�เสนอผลง�นวิช�ก�รและผลง�นวิจัยท�งด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค 

ตลอดจนแลกเปลี่ยนคว�มรู ้ท�งวิช�ก�รและประสบก�รณ์ระหว่�งกันและนำ�องค์คว�มรู ้และนวัตกรรม 

ไปประยุกต์ใช้พัฒน�ง�นด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค
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 ๖.  ภ�รกิจก�รขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร์ก�รคุ้มครองผู้บริโภคแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) มีผลก�รดำ�เนินก�รดังนี้ (๑) ติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ฯ 

(๒) จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี (Annual Report) ก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ฯ ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ อยู่ระหว่�งก�รรวบรวมข้อมูลและก�รคัดเลือกโครงก�รสำ�คัญ (๓) ทบทวน ปรับปรุง 

แผนยุทธศ�สตร์ฯ ให้มีคว�มเชื่อมโยงกับนโยบ�ยรัฐบ�ล ยุทธศ�สตร์ช�ติ และแผนระดับต่�ง ๆ ซึ่งอยู่ใน

กระบวนก�รยกร่�งแผนฉบับดังกล่�ว

 ๗.  ภ�รกิจด้�นก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ ์ง�นคุ ้มครองผู ้บริโภคที่สำ�คัญ คือ ก�รเผยแพร่

ประช�สัมพันธ์คว�มรู้ ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย ทันต่อเหตุก�รณ์ เพื่อประโยชน์ 

ในก�รเลอืกซือ้สนิค้�และบรกิ�ร ผ่�นช่องท�งทีห่ล�กหล�ย เช่น สถ�นวีทิยโุทรทศัน์ สือ่สิง่พมิพ์ สือ่โซเชยีลต่�ง ๆ 

ได้แก่ เวบ็ไซต์ www.ocpb.go.th เฟซบุก๊สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รคุม้ครองผูบ้รโิภค ไลน์บสิสเินส (LINE Business) 

เผยแพร่คว�มรู้ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคสำ�หรับประช�ชนทั่วไป และกลุ่มเครือข่�ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 ๘.  ภ�รกิจด้�นก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบอ�เซียนที่สำ�คัญได้แก่ ก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียน 

ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค และก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุมคณะกรรมก�รอ�เซียนด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค  

ครั้งที่ ๑๙  (The nineteenth ASEAN Committee on Consumer Protection Meeting) เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ 

พฤษภ�คม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมห�นคร โดยภ�รกิจที่ ACCP จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำ�เร็จ ภ�ยในปี ๒๐๑๙ 

และแผนนวัตกรรมต�มตัวชี้วัดของอ�เซียน ได้แก่ ๑) ก�รบังคับใช้ข้อบังคับจรรย�บรรณธุรกิจออนไลน์ 

ของอ�เซียน ๒) ก�รประก�ศใช้แผนง�นเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของอ�เซียน ๓) ก�รประก�ศใช้แผน 

คว�มร่วมมือข้�มพรมแดนของอ�เซียน ๔) ก�รจัดทำ�ตัวชี้วัดศักยภ�พของผู้บริโภคในอ�เซียน ๕) ก�รพัฒน�

แนวท�งก�รรับเรื่องร้องทุกข์ข้�มแดนแบบ B2C

 อย่�งไรก็ต�ม ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ ้มครองผู ้บริ โภคและ 

ผลก�รบูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องนั้น

ส�ม�รถทำ�ให ้ก�รดำ�เนินง�นคุ ้มครองผู ้บริ โภค 

ของประเทศเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน และเกิดผลลัพธ์

ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนยุทธศ�สตร์ช�ติถูกขับเคลื่อน

อย่�งที่ควรจะเป็นและมีประสิทธิภ�พ เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประช�ชน และสังคมไทย ❖
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 “อสมท” กับการพัฒนาสู่ “องค์กรที่ยั่งยืน”

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)
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 ในปัจจุบัน “ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” เป็นเป้�หม�ยที่สำ�คัญขององค์กรทั่วโลก โดยนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�ร

ว�งแผนยุทธศ�สตร์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร เพี่อให้ธุรกิจพัฒน�และเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่�งยั่งยืนและ

เกื้อกูลกัน รวมถึงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่�งลงตัว 

 บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) (บมจ.อสมท) มีคว�มเชื่อมั่นว่� สิ่งที่มีคว�มสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่� 

คว�มสำ�เร็จท�งก�รเงิน คือ ก�รเป็นองค์กรที่ได้รับก�รยอมรับและเป็นที่ไว้ว�งใจและเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียและประช�ชน ในฐ�นะองค์กรที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีก�รบริห�รง�น 

โดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล (Environmental, Social and Governance - ESG) ซึ่งเป็นร�กฐ�นที่แข็งแกร่งสำ�หรับ

ก�รพัฒน�และเติบโตอย่�งยั่งยืนขององค์กร โดย บมจ.อสมท ได้นำ�ม�กำ�หนดเป็นส่วนหนึ่งของค�่นิยมองค์กร 

(Core Value) เพือ่เป็นแนวท�งในก�รประพฤตปิฏบิตัขิองบคุล�กรเพือ่เสรมิสร้�งวฒันธรรมองค์กรทีส่อดคล้องกบั

แนวท�งดังกล่�ว แม้ว่�ในปัจจุบันจะได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรงจ�ก Digital Disruption บมจ.อสมท ยังคงให้

คว�มสำ�คัญสูงสุดกับก�รดำ�เนินธุรกิจโดย ยึดหลักธรรม�ภิบ�ล และคำ�นึงถึงก�รตอบสนองคว�มต้องก�รและ

คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�สังคมและดูแล 

สิ่งแวดล้อม โดยในปี ๒๕๖๒ บมจ.อสมท ได้มีก�รดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�

ที่ยั่งยืน ดังนี้ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บมจ.อสมท ได้จัดทำ� “นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” และคู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ  

บมจ.อสมท และทบทวนเพือ่ปรบัปรงุนโยบ�ยดงักล่�วเป็นระยะๆอย่�งต่อเนือ่ง ซึง่มุง่เน้นให้องค์กรมกี�รกำ�กบัดแูล 

ให้กิจก�รมีผลประกอบก�รที่ดีในระยะย�ว มีคว�มน่�เชื่อถือสำ�หรับผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม เพื่อประโยชน ์

ในก�รสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน โดยในปี ๒๕๖๒ ผลประเมินจ�กโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำ�ปี ๒๕๖๒ จัดทำ�โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย บมจ.อสมท 

มีผลก�รประเมินร้อยละ ๙๕ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ในขณะที่บริษัท จดทะเบียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยภ�พรวม 

ร้อยละ ๘๒, SET 100 Index: ร้อยละ ๙๐ และ SET 50 Index: ร้อยละ ๙๒ โดย บมจ.อสมท มีผลประเมินอยู่ใน

ระดับ “ดีเลิศ” ม�อย่�งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นม�

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 บมจ.อสมท ยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ มีคว�ม 

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยผู้บริห�รระดับสูงได้ “ประก�ศ

เจตจำ�นงสุจริตในก�รบริห�รง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ล” และ “ประก�ศใช้นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน” เพื่อเป็น

แนวท�งก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับก�รคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดย บมจ.อสมท มีก�รพัฒน� 

ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชันอย่�งต่อเนื่อง ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขในหล�กหล�ยรูปแบบ 

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
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  ๑.๑ ว�งระบบก�รป้องกันก�รทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่�งเป็นรูปธรรม โดยจัดทำ� 

แผนปฏิบัติก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต ประจำ�ปี ๒๕๖๒ และแผนส่งเสริมคุณธรรม บมจ.อสมท 

ประจำ�ปี ๒๕๖๒ 

  ๑.๒ ผู้บริห�รระดับสูงร่วมประก�ศเจตจำ�นงสุจริตในก�รบริห�รง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ล

  ๑.๓ จัดอบรมให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่�ด้วยคว�มผิดเกี่ยวกับก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้กับผู้บริห�รและพนักง�น 

 ๑.๔ ทบทวนนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ของ บมจ.อสมท ประก�ศใช้และเผยแพร่ 

ให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บ 

 ๑.๕ ทบทวนแนวปฏบิตัทิีด่ใีนก�รรบั ก�รให้ของขวญั ทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใด ของ บมจ.อสมท  

ประก�ศใช้และเผยแพร่ให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บ 
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 นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจของผู ้บริห�รและพนักง�น อสมท ที่ในปี ๒๕๖๒ อสมท ได้รับร�งวัล 

ด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริต จำ�นวน ๒ ร�งวัล คือ 

 ๑) ร�งวัลองค์กรดีเด่น ด้�นก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน ประจำ�ปี ๒๕๖๒ จ�กมูลนิธิต่อต้�นก�รทุจริต

 ๒) ร�งวัลช่อสะอ�ดเกียรติยศ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ (NACC AWARDS 2019) จ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (สำ�นักง�น ป.ป.ช.)

สร้างการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียม
 ในปี ๒๕๖๓ บมจ.อสมท ได้มุ่งว�งร�กฐ�นเพื่ออน�คต สร�้งธุรกิจให้เติบโตด้วยยุทธศ�สตร์ใหม่ในก�ร 

ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “Trusted Content & Platform” เพื่อสร้�ง Content และ Platform ที่เชื่อถือได ้

ให้เป็นแหล่งอ้�งอิงคว�มถูกต้อง เพื่อสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้และเท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับ

ธุรกิจใหม่ๆ ในอน�คต ภ�ยใต้วิสัยทัศน์องค์กร “สร้�งก�รเข้�ถึงข้อมูลอย่�งเท่�เทียม เที่ยงตรง สร้�งสรรค์ 

ทันสถ�นก�รณ์ อย่�งช�ญฉล�ด” ซึ่งจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน่�ส�ยพันธุ์ใหม่ที่เป็น 

ภัยคุกค�มก�รเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ บมจ.อสมท ได้ร่วมกับ China Media Group (CMG) เพื่อเผยแพร่

ข่�วส�รที่ถูกต้องจ�กท�งก�รจีนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน่�ส�ยพันธุ์ใหม่ให้ประช�ชน

ได้รับทร�บผ่�นสื่อของ บมจ.อสมท ซึ่งประกอบด้วย “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” สำ�นักข่�วไทย และสื่อออนไลน์ MCOT 

Digital

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ๑.	 รณรงค์สร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร	

  บมจ.อสมท ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รรณรงค์สร้�งจิตสำ�นึกก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ

พนักง�นด้วยก�รก�รดำ�เนินโครงก�รและก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ดังนี้ 

	 	 •	 จัดกิจกรรม	“ขวดเหลือขอ...ฃ...ขวดไปวัด	แปลงพลาสติกเป็นจีวร”

   โดยพบว่�ปัจจุบันมีก�รนำ�พล�สติกม�ใช้ในชีวิตประจำ�วันเป็นจำ�นวนม�ก เนื่องจ�กมีนำ้�หนักเบ� 

มีคว�มยืดหยุ ่นสูง ทำ�ให้สะดวกต่อก�รใช้ง�น จึงทำ�ให้เกิดขยะจ�กพล�สติกที่ใช ้แล้วเป็นจำ�นวนม�ก  

บมจ.อสมท จึงได้ตั้งกล่องรับบริจ�คขวดนำ้�พล�สติกในองค์กรเพื่อรวบรวมและส่งมอบให้กับวัดจ�กแดง 
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จังหวัดสมุทรปร�ก�ร เพื่อนำ�เข้�กระบวนก�ร Recycle แปรรูปเป็นผ้�ไตรจีวรพระน�โน จ�กก�รรวบรวม 

ขวดพล�สติก ในระยะเวล� ๔ เดือน มีขวดนำ้�พล�สติก จำ�นวนกว่� ๔,๒๐๐ ขวด ที่พนักง�นได้ร่วมกันคัดแยกและ 

ส่งมอบให้กับวัดจ�กแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร พร้อมมอบเงินสมทบทุนสร้�งศูนย์ก�รเรียนรู ้สิ่งแวดล้อม 

เพื่อมูลนิธิโพธิ์สิกข� 

	 	 •	 แนวร่วม	“โครงการ	Care	The	Bear:	Change	the	Climate	Change	by	Eco	Event”	

   บมจ.อสมท ได้เข้�ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภ�คีในโครงก�ร Care The Bear: Change the 

Climate Change by Eco Event” เพื่อลดปัญห�โลกร้อน ด้วยก�รลดค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือก�รปล่อยก๊�ซ

เรือนกระจกจ�กก�รจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ (Eco Event) ซึ่งจัดขึ้นโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เข้�ร่วมโครงก�รแล้วกว่� ๓๐ หน่วยง�น ด้วยก�รร่วมลด

โลกร้อนจ�กก�รจัดง�น Event ด้วย ๖ วิธีง่�ย ๆ  คือ ประช�สัมพันธ์ให้ผู้ร่วมง�นเดินท�งโดยรถส�ธ�รณะ, ลดก�ร

ใช้กระด�ษและพล�สติก, งดก�รใช้โฟม, ลดก�รใช้พลังง�นจ�กอุปกรณ์ไฟฟ้�, Reuse และ Recycle อุปกรณ์

ตกแต่ง และประช�สัมพันธ์ให้ผู้ที่ม�ร่วมง�นตักอ�ห�รแต่พอดีและรับประท�นให้หมด โดย บมจ.อสมท ได้เชิญ

วิทย�กรจ�กตล�ดหลักทรัพย์ฯ ม�บรรย�ยให้คว�มรู้แก่ผู้ปฏิบัติง�นในหน่วยง�นต่�ง ๆ  ของ อสมท ที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ และมีก�รรวบรวมจำ�นวนก�รลดค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ในก�รจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์

ของหน่วยง�นต่�ง ๆ เพื่อเป็นก�รติดต�ม ประเมินผลและร�ยง�นผลให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ทร�บ จ�กก�รนำ�

แนวท�งดังกล่�วข้�งต้นม�ใช้กับก�รจัดง�น Event ต่�ง ๆ บมจ.อสมท ส�ม�รถช่วยลดปริม�ณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์

ได้ ๔๕๑.๔๕ กิโลค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือเทียบเท่�กับก�รปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีอ�ยุ ๕ ปีขึ้นไป จำ�นวน ๕๑ ต้น 
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   บมจ.อสมท ร่วมกับ บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) และสถ�บันก�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์และ

รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้คว�มรู้และปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รลดใช้

พล�สติกให้กับพนักง�น บมจ.อสมท และหันม�ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม ต�มหลัก 3Rs ได้แก่ 

R-Reduce ลดก�รใช้ที่ไม่จำ�เป็น R-Reuse ใช้ให้คุ้มค่�ที่สุด โดยก�รนำ�กลับม�ใช้ซำ้� และ R-Recycle นำ�กลับม�

ใช้ใหม่ โดยมีก�รจัดอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ระดมคิดพิชิตขยะและคัดแยกเพิ่มมูลค่�” ให้กับพนักง�น

	 ๒.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความส�าคัญต่อองค์กร	

  บมจ.อสมท สนับสนุนเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของสหประช�ช�ติ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ด้วยก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือกลุ่มเป�้หม�ยที่มีคว�มสำ�คัญ

ต่อองค์กร ด้วยก�รดำ�เนินโครงก�ร CSR ต่�ง ๆ ในปี ๒๕๖๒ ดังนี้

  ๒.๑ ส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรม โดยก�รจัดอบรมให้คว�มรู้และจัดก�ร

ประกวดนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) ในโครงก�ร “U ME IDEA AWARDS” อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เย�วชน นักพัฒน�อิสระ และประช�ชนทั่วไป ได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับก�รออกแบบและ

พัฒน�นวัตกรรมสื่อ และส่งเสริมก�รพัฒน�ต่อยอดผลง�นในเชิงพ�ณิชย์ร่วมกับ บมจ.อสมท โดยในปี ๒๕๖๒ 

เป็นก�รจัดประกวดนวัตกรรมสื่อภ�ยใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสื่อเพื่ออน�คตที่ยั่งยืน” (Media Innovation for 

Sustainable Future)

	 	 •	 โครงการ	“รบกวนโลกให้น้อยลง”	
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  ๒.๒ ส่งเสริมก�รรู้เท่�ทันสื่อในเย�วชน โดย บมจ.อสมท ร่วมกับ กองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและ

สร้�งสรรค์ จัดโครงก�ร “นักสืบส�ยชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เย�วชน” เพื่อให้คว�มรู้และสร้�งเครือข่�ยผู้นำ�

เย�วชนในก�รเป็นกลไก ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสังคม โดยจัดกิจกรรม Roadshow ให้คว�มรู้แก่นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษ�ของโรงเรียน ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำ�นวน ๑๐ โรงเรียน หลังจ�กอบรมเย�วชน

ในโครงก�รฯ จะผลิตสื่อเพื่อออกอ�ก�ศท�งร�ยก�ร “นักสืบส�ยชัวร์” และร�ยก�ร “ชัวร์ก่อนแชร์เย�วชน”

  ๒.๓ ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื่อก�รพัฒน�ชุมชนอย่�งยั่งยืน 

    บมจ.อสมท ได้ร่วมสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

ด้วยก�รน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริและองค์คว�มรู้ที่พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดช

มห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ได้พระร�ชท�นไว้ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ชุมชน ด้วยคว�มเข้�ใจ เข้�ถึง 

และพัฒน� ในชุมชนบ้�นศ�ล�ดิน ตำ�บลมห�สวัสดิ์ อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และชุมชนตล�ดนำ้� 

คลองลัดมะยม แขวงบ�งระม�ด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย บมจ.อสมท ได้เชิญชวนให้หน่วยง�นภ�ครัฐ 

ภ�คเอกชนและประช�ชน เปลี่ยนจ�กก�รนำ�แจกันดอกไม้ กระเช้�ดอกไม้ หรือของขวัญม�ร่วมแสดงคว�มยินดี 

ในโอก�สวันครบรอบก�รก่อตัง้ บมจ.อสมท วนัที ่๙ เมษ�ยน เป็นก�รนำ�เงนิม�ร่วมสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของมลูนธิิ
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อทุกพฒัน์ฯ แทน และได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ แล้ว เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 

๔,๓๗๑,๘๕๗ บ�ท (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

 สำ�หรับ “ชุมชนบ้�นศ�ล�ดิน จังหวัดนครปฐม” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชลประท�น ใช้นำ้�จ�กลำ�คลองเป็นหลัก 

มีพื้นที่ชุมชน รวม ๑,๗๘๐ ไร่ ๑๖๐ ครัวเรือน ประช�กร ๗๐๐ คน ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม ทำ�น� ทำ�ไร ่

มีลำ�คลองส�ยหลัก ๑ ส�ยคือ คลองมห�สวัสดิ์ รับนำ้�ม�จ�กแม่นำ้�ท่�จีนและแม่นำ้�เจ้�พระย� ประสบปัญห� 

นำ้�ท่วม นำ้�แล้ง นำ้�เสียและนำ้�กร่อยในพื้นที่เดียวกันม�กว่� ๓๐ ปี ข�ดก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ต้นทุนอย่�งเป็นระบบ 

ไม่ส�ม�รถกักเก็บสำ�รองนำ้�เพื่อทำ�เกษตรในหน้�แล้งได้ เงินสนับสนุนที่ได้รับจ�ก บมจ.อสมท จึงถูกนำ�กลับไปใช้

ในก�รจัดห� อุปกรณ์จัดเก็บผักตบชว�และทำ�คว�มสะอ�ดคู คลอง เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญห�ผักตบชว�ในคลอง

ส�ยหลัก โดยชุมชนบ้�น ศ�ล�ดิน ได้นำ�เสนอแผนง�นผ่�นม�ยังมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประม�ณ

ดำ�เนินก�ร เกิดประโยชน์กับ ๓,๖๙๘ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๘,๑๐๖ ไร่ ทำ�ให้ลำ�คลองส�ม�รถระบ�ยนำ้�ได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ มีนำ้�ใช้เพื่อก�รเกษตรอย่�งเพียงพอ ป้องกันปัญห�ภัยแล้ง ส�ม�รถเพิ่มคลองเป็นบ่อบำ�บัดนำ้�เสีย

ได้โดยธรรมช�ติแก้ไขธรรมช�ติ

 “ชุมชนตล�ดนำ้�คลองลัดมะยม กรุงเทพฯ” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชลประท�น ใช้นำ้�ฝน นำ้�ประป�และนำ้� 

จ�กลำ�คลองเป็นหลกั ช�วชมุชนประกอบอ�ชพีค้�ข�ย รบัร�ชก�ร เกษตรกรรม ทำ�สวน รบัจ้�งทัว่ไป มคีลองส�ยหลกั 

๗ ส�ยที่ไหลลงแม่นำ้�เจ้�พระย� ประสบปัญห� นำ้�เสีย นำ้�ท่วม นำ้�เค็ม คลองส�ยหลักของช�วชุมชน 

คลองลัดมะยมที่ใช้อุปโภค เกษตรกรรม และเส้นท�งสัญจรถูกละเลยม�กว่� ๒๐ ปี นำ้�เพื่อก�รเกษตร 

ข�ดก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ต้นทนุอย่�งเป็นระบบ ไม่ส�ม�รถกกัเกบ็สำ�รองนำ�้เพือ่ทำ�เกษตรในหน้�แล้งได้ นอกจ�กนี้ 

ยังประสบปัญห�ขยะและผักตบชว� ซึ่งชุมชนตล�ดนำ้�คลองลัดมะยมได้ดำ�เนินก�รจัดเก็บโดยใช้กำ�ลังคน 

ทั้งในและนอกชุมชนอย่�งสมำ่�เสมอ แต่ด้วยปริม�ณและนำ้�หนักที่ม�ก ทำ�ให้ชุมชนส�ม�รถเก็บขยะและ 

ผักตบชว�ได้เพียงส่วนน้อย 
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 เงินสนับสนุนที่ได้รับจ�ก บมจ.อสมท จึงถูกนำ�ไปฟื้นฟูและแก้ปัญห�นำ้�ของชุมชน โดยชุมชนมีแนวคิด 

ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บขยะและผักตบชว� เพื่อจัดก�รบนผิวนำ้� และพัฒน�หัวดูดเลน สำ�หรับจัดก�รพื้นคลองด้วย 

ซึ่งช่วยแก้ปัญห�ก�รสัญจรให้กับสม�ชิกชุมชน แก้ปัญห�นำ้�เอ่อล้นเข้�ท่วมพื้นที่ก�รเกษตรในช่วงฤดูฝน รวมถึง

สร้�งก�รมีส่วนร่วมบริห�รจัดก�รนำ้�ในพื้นที่ร่วมกัน เกิดประโยชน์กับ ๓ หมู่บ้�น จำ�นวน ๒๓๗ ครัวเรือน 

 ในปี ๒๕๖๒ บมจ.อสมท ได้ริเริ่มโครงก�ร “อสมท รักษ์นำ้� สืบส�นพระร�ชดำ�ริ” เพื่อพัฒน�ชุมชน 

บ้�นศ�ล�ดนิ คลองมห�สวสัดิ ์ จงัหวดันครปฐม โดยร่วมกบัวทิย�ลยัน�น�ช�ตมิหดิล ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุภมูทิศัน์และ 

จุดจัดแสดงนิทรรศก�รก�รบริห�รจัดก�รนำ้� ศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชนบ้�นศ�ล�ดิน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในก�รนำ�

ศ�สตร์พระร�ช�ม�ปรับใช้ในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื่อก�รพัฒน�ชุมชนอย่�งยั่งยืน รวมทั้งจัดทำ�วิดีทัศน์เพื่อ 

ถอดบทเรียนและองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริ ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ชุมชนบ้�นศ�ล�ดิน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีก�รบริห�ร 

จัดก�รนำ้�อย่�งยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนบ�้นศ�ล�ดินได้นำ�ไปใช้ในก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็น

แบบอย่�งและเป็นแรงบันด�ลให้นำ�ไปปฏิบัติต�ม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 เพื่อให้องค์กรมีก�รพัฒน�และเติบโตอย่�งยั่งยืน องค์กรต้องได้รับก�รสนับสนุนและขับเคลื่อน 

จ�กบุคล�กรที่มีศักยภ�พ บมจ.อสมท จึงมุ่งเน้นก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรเพื่อสร้�งผู้นำ�ที่ดีให้กับองค์กร 

ให้เป็นผู้ที่ส�ม�รถในก�รนำ�องค์กรให้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย บมจ.อสมท ได้มุ่งเน้นพัฒน�บุคล�กร

ให้มีคว�มพร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลงและเพิ่มคว�มรู้และทักษะในก�รปฎิบัติง�นที่สอดคล้องต�มสมรรถนะ 

ที่องค์กรต้องก�ร เพื่อคว�มก้�วหน้�ในวิช�ชีพต�มส�ยง�น โดยจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ผู ้บริห�รและ 

ผู้มีศักยภ�พโดดเด่น (Talents) ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำ� และส่งเสริม 

ก�รสร้�ง “วัฒนธรรมก�รเรียนรู้” (Lifelong Learning) 

 แม้ว่�จะต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยใหม่ ๆ  ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บมจ.อสมท ในฐ�นะ

รัฐวิส�หกิจที่ดำ�เนินธุรกิจสื่อส�รมวลชนและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังคง 

มุ่งมั่นพัฒน�และขับเคลื่อนไปสู่เป้�หม�ยก�รเป็น “องค์กรที่ยั่งยืน” โดยยึดมั่นในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

และให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ❖
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
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ผลงานส�าคัญ
 ๑.	 ชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์	 ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒	

พ.ศ.	๒๕๕๙

  “ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ” เป็นเจตจำ�นงและพันธะร่วมกันของสังคม โดยต�ม

บทบัญญัติในม�ตร� ๔๖ แห่งพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำ�หนดให้ใช้ธรรมนูญว่�ด้วย 

ระบบสุขภ�พแห่งช�ติเป็นกรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์และก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พ

ของประเทศ ซึ่งธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่�นคว�มเห็นชอบ 

จ�กคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติและคณะรัฐมนตรี ประกอบกับได้ร�ยง�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติทร�บ และ

ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เมื่อวันที่ ๗ ธันว�คม ๒๕๕๙ แล้ว ธรรมนูญฯ ฉบับดังกล่�วได้มีก�รระบ ุ

เป้�หม�ยระบบสุขภ�พที่พึงประสงค์ของประเทศไว้ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ หรือ สช. จึงได้

ดำ�เนินก�รจัดทำ�ชุดตัวชี้วัดระบบสุขภ�พที่พึงประสงค์ต�มธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น สำ�หรับนำ�ม�ใช้อ้�งอิงในก�รสำ�รวจ ติดต�ม ศึกษ� และวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ของระบบ 

สุขภ�พไทยในปัจจุบันว่�เป็นอย่�งไร มีข้อจำ�กัดอย่�งไรหรือไม่ในก�รดำ�เนินก�รสู่ภ�พพึงประสงค์ต�มที่ระบุไว้ใน

ธรรมนูญฯ ซึ่งก�รดำ�เนินก�รในเรื่องก�รสำ�รวจ ติดต�ม ศึกษ� และวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ของระบบสุขภ�พ  

เพือ่นำ�ม�จดัทำ�เป็นร�ยง�นนี ้เป็นไปต�มหน้�ทีแ่ละอำ�น�จของ สช. ทีร่ะบไุว้ในม�ตร� ๒๗(๓) ต�มพระร�ชบญัญตัิ

สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

	 ๒.	 สมัชชาสุขภาพ

  “สมัชช�สุขภ�พ” คือ กระบวนก�รที่ให้ประช�ชนและหน่วยง�นรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยน

องค์คว�มรู้และเรียนรู้อย่�งสม�นฉันท์ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเสนอแนะนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พ หรือคว�มมี

สุขภ�พของประช�ชน โดยจัดให้มีก�รประชุมอย่�งเป็นระบบและอย่�งมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

สมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะพื้นที่ สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเฉพ�ะประเด็น และสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ต�มม�ตร� ๔๑ 

และ ๔๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติจัดให้มี

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติอย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้คณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.)  

มีหน้�ที่ในก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
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 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 ในเดือนธันว�คม ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม� คจ.สช. ได้จัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

ระหว่�งวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันว�คม ๒๕๖๒ ภ�ยใต้แนวคิด “ก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลง...สู่ก�รพัฒน�สังคมสุขภ�วะ” 

ซึ่งกระบวนก�รก่อนจะถึงง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เป็นกระบวนก�รตลอดทั้งปี 

ที่เอื้อให้ทุกภ�คส่วนในสังคมส�ม�รถเสนอ และร่วมพัฒน�ประเด็นที่เห็นควรพัฒน�เป็นนโยบ�ยส�ธ�รณะ 

เพื่อสุขภ�พโดยผ่�นท�งกลไกต่�ง ๆ ได้ 

 ก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันว�คมที่ผ่�นม�นั้น 

ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยภ�คีภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร - วิช�ชีพ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม จ�กทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยง�นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบ�ย ๔ เรื่อง ต่อไปนี้

 ๑. ทบทวนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ม�ตรก�รทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน : เพื่อให้เกิดคว�มสอดคล้อง

กับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันเพื่อให้สังคมไทยยกเลิกก�รใช้แร่ใยหินในที่สุด ภ�ครัฐควรมีม�ตรก�รยกเลิกก�รนำ�เข้� 

สร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมก�รใช้ส�รทดแทนที่ปลอดภัยต่อสุขภ�พ 

เผยแพร่คว�มรู้ พัฒน�ระบบเฝ้�ระวังและติดต�มกลุ่มเสี่ยง และก�รวิจัย

 ๒. วิถีเพศภ�วะ : เสริมพลังสุขภ�วะครอบครัว เพื่อให้เกิดคว�มตระหนักรู ้ถึงคว�มละเอียดอ่อน 

ท�งเพศภ�วะ ด้วยก�รใช้กระบวนก�รรื้อแนวคิดที่ทำ�ให้เกิดคว�มไม่เสมอภ�คและไม่เป็นธรรมท�งเพศ  

สร้�งแนวคิดและกระบวนก�รใหม่ที่ใช้พลังคว�มเสมอภ�ค เป็นธรรมท�งเพศ และเค�รพสิทธิของทั้งผู้หญิง 

ผู้ช�ย และผู้หล�กหล�ยท�งเพศ เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และสังคมมีสุขภ�วะ คว�มมั่นคง และสงบสุข

 ๓. รวมพลังชุมชนต้�นมะเร็ง : เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีคว�มเข้�ใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง  

โดยก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบ ก�รพัฒน�ระบบจัดก�ร ก�รรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข�่วส�รที่ถูกต้อง อันจะนำ�ไปสู่

ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ก�รป้องกัน ก�รคัดกรอง และก�รรักษ�ที่เหม�ะสม มีม�ตรฐ�น ระบบก�รบริห�ร

จัดก�รอย่�งเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 ๔. ก�รจัดก�รเชิงระบบสู่ประเทศใช้ย�อย่�งสมเหตุผล : โดยชุมชนเป็นศูนย์กล�ง เพื่อให้ประช�ชน

ปลอดภัยจ�กก�รใช้ย� มีคุณภ�พชีวิตที่ดี และส�ม�รถพึ่งตนเองด้�นสุขภ�พ โดยสร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยง�นรัฐ และเอกชน ในก�รออกแบบระบบสุขภ�พชุมชน มีระบบก�รเฝ้�ระวัง เตือนภัย ก�รสร้�งคว�มรอบรู้

ด้�นก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล และมีคว�มส�ม�รถในก�รดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย 

 สช. ได้เสนอมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ทั้ง ๔ เรื่องข้�งต้น ต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ต ิ

ให้คว�มเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกร�คม ๒๕๖๓ ขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รนำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อทร�บและมอบหม�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มคว�มเหม�ะสมต�มอำ�น�จหน้�ที่ 

ต่อไป

 นอกจ�กประเด็นนโยบ�ยด้�นสุขภ�พทั้ง ๔ ประเด็นที่กล่�วม�แล้ว ในส่วนของก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทร�บไปแล้วนั้น ได้รับคว�มร่วมมืออย่�งดียิ่งจ�กทุกภ�คส่วนที่ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องในก�รขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดรูปธรรมคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยร่วมกัน ตัวอย่�งของก�รขับเคลื่อน

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที่มีผลก�รดำ�เนินง�นโดดเด่น อ�ทิเช่น (๑)	 กลุ ่มมติผลกระทบสื่อออนไลน์	

ต่อสุขภาวะของเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 ในประเด็นอีสปอร์ต ที่ยังไม่มีม�ตรก�รท�งกฎหม�ยปกป้อง
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คุ้มครองเด็กโดยตรงและชัดเจน ภ�คีเครือข่�ยโดยมีกรมกิจก�รเด็กและเย�วชน กระทรวงก�รพัฒน�สังคม 

และคว�มมั่นคงของมนุษย์เป็นแกนหลักได้ร่วมกับภ�คธุรกิจเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่�งสำ�คัญ จัดทำ�  

“แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบร่วมท�งสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ –

๒๕๖๕)” ซึ่งคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ (กดยช.) ที่น�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ยให้ 

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�น ได้พิจ�รณ�เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มกร�คม ๒๕๖๓ 

ขณะนี้อยู ่ระหว่�งเสนอไปยังสภ�พัฒน�สังคมและเศรษฐกิจแห่งช�ติพิจ�รณ�เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รจัดทำ� “(ร่�ง) แผนก�รป้องกันและลดผลกระทบ

เด็กและเย�วชนจ�กก�รพนันนออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕” “(ร่�ง) ระเบียบคณะกรรมก�รคุ้มครองเด็ก 

แห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รคุ้มครองเด็กที่ถูกท�รุณกรรมจ�กก�รใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ....” “(ร่�ง) บทบัญญัติ ว่�ด้วย

ก�รกระทำ�ผิดต่อเด็กผ่�นสื่อออนไลน์” และ “ข้อเสนอแนวท�งก�รยกร่�งกฎหม�ยกำ�กับดูแลก�รประกอบก�ร

เพื่อปกป้องคุ ้มครองเด็กและเย�วชน” (๒)	 กลุ ่มมติว ่าด้วย	 เกษตรและอาหารปลอดภัยที่ส�นพลัง 

คว�มร่วมมือภ�คีเครือข่�ยเพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รขย�ยพื้นที่ก�รผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ ก�รยุติก�รใช้ส�รเคมี

ท�งก�รเกษตร ก�รสร้�งคว�มตระหนัก และคว�มต้องก�รบริโภคอ�ห�รที่สะอ�ดปร�ศจ�กส�รเคมีส�รปรุงแต่ง

ของผู ้บริโภค โดยประส�นก�รดำ�เนินง�นร่วมไปกับโครงก�รโรงพย�บ�ลอ�ห�รปลอดภัยของกระทรวง

ส�ธ�รณสุขที่ต้องก�รผลิตอ�ห�รที่ปลอดภัยสำ�หรับผู้ป่วย ญ�ติผู้ป่วย และผู้ม�รับบริก�ร เพื่อไม่ให้ได้รับส�รพิษ

หรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนซึ่งจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ป่วย หรืออ�จจะกระทบต่ออ�ก�รก�รป่วยที่เพิ่มม�กขึ้น ร่วมไป

กับโครงก�รอ�ห�รกล�งวันในโรงเรียนของกระทรวงศึกษ�ธิก�รที่ต้องก�รพัฒน�ระบบก�รจัดอ�ห�รในโรงเรียน 

ที่เชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับอ�ห�รที่สะอ�ดปลอดภัยและได้คุณค่�ท�งโภชน�ก�รครบถ้วนสมวัย 

ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้�น เป็นต้น
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	 ๓.	 สิทธิการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิต	 ตามมาตรา	 ๑๒	 แห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐

  พระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๑๒ ได้บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิทำ�หนังสือ 

แสดงเจตน�ไม่ประสงค์จะรับบริก�รส�ธ�รณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดก�รต�ยในว�ระสุดท้�ยของชีวิตตน  

หรือเพื่อยุติก�รทรม�นจ�กก�รเจ็บป่วยได้  ซึ่งหนังสือแสดงเจตน�ฯ ดังกล่�วเป็นองค์ประกอบหนึ่ง 

ของก�รว�งแผนก�รดูแลล่วงหน้� (Advance Care Planning) และเป็นส่วนสำ�คัญของเรื่องก�รดูแล 

แบบประคับประคอง (Palliative Care)  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ได้สร้�งก�รมีส่วนร่วม 

จ�กหน่วยง�นองค์กรภ�คีเครือข่�ยด้�นระบบบริก�รสุขภ�พในก�รดำ�เนินก�ร  ดังนี้

  ๑. ประส�นคว�มร่วมมือกับกระทรวงส�ธ�รณสุข ในก�รขับเคลื่อนม�ตร� ๑๒ แห่งพระร�ชบัญญัติ

สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ เข้�สู ่แผนพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พ (Service Plan)  ส�ข�ก�รดูแล 

แบบประคับประคอง (Palliative Care) ในเขตบริก�รสุขภ�พ ๑๒ เขต  โดยมีก�รสื่อส�รเผยแพร่แนวท�ง 

ก�รปฏบิตังิ�นต�มกฎกระทรวง ต�มม�ตร� ๑๒ แห่ง พระร�ชบญัญตัสิขุภ�พแห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ และจดัทำ�เอกส�ร 

คว�มรู ้และแนวท�งก�รปฏิบัติง�นของผู้ประกอบวิช�ชีพด้�นส�ธ�รณสุข และเจ้�หน้�ที่ของสถ�นบริก�ร

ส�ธ�รณสุข เรื่อง หนังสือแสดงเจตน�ไม่ประสงค์จะรับบริก�รส�ธ�รณสุขที่เป็นไปเพื่อยื้อก�รต�ยในว�ระสุดท้�ย

ของชีวิต (ม�ตร� ๑๒ แห่งพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้ผู้ประกอบวิช�ชีพด�้นส�ธ�รณสุข  

ใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นในสถ�นพย�บ�ล และดำ�เนินก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ธ�รณสุข 

ทุกส�ข�วิช�ชีพใน ๑๒ เขตบริก�รสุขภ�พทั่วประเทศ จำ�นวนกลุ ่มเป้�หม�ยเขตละประม�ณ ๓๐๐ คน 

เป้�หม�ยเพื่อให้เกิดก�รนำ�เอ�ม�ตร� ๑๒ ไปสู่ก�รปฏิบัติในสถ�นพย�บ�ล

  ๒. ก�รสื่อส�รเชิงสังคมสร้�งคว�มตระหนักรู้ในเรื่องก�รเตรียมตัวสำ�หรับว�ระสุดท้�ยและก�รต�ยดี 

โดยจัดก�รประชุม “สร้�งสุขที่ปล�ยท�ง ครั้งที่ ๓” ขึ้น วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อสร้�งคว�มตระหนัก

แก่ประช�ชนในก�รเตรียมตัวสำ�หรับว�ระสุดท้�ยของชีวิตในทุกมิติสู ่ก�รต�ยดี ภ�ยใต้แนวคิดก�รจัดง�น 

“ส�นพลังภ�คีทุกภ�คส่วนร่วมดูแลแบบประคับประคองและก�รต�ยดี”กลุ ่มเป้�หม�ยหลักประกอบด้วย  

ภ�คีเครือข่�ยที่ทำ�ง�นเรื่องก�รเตรียมตัวสำ�หรับว�ระสุดท้�ยและก�รต�ยดี และประช�ชนทั่วไป จำ�นวน 

๖๐๐ คน นอกจ�กนี้ ได้เผยแพร่ประช�สัมพันธ์สื่อคว�มรู้ และสนับสนุนเอกส�รวิช�ก�ร ให้หน่วยง�นบริก�ร

ส�ธ�รณสุข  และหน่วยง�นภ�คีเครือข่�ยต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ  

  ๓. พัฒน�องค์คว�มรู้ โดยจัดทำ�นิย�มปฏิบัติก�ร (Operational Definition) ของคำ�ที่เกี่ยวข้อง 

กับเรื่องก�รดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย เพื่อนำ�ไปใช้อ้�งอิงในท�งวิช�ก�ร  

และก�รจัดสรรทรัพย�กร โดยมีกระบวนก�รพัฒน�คำ�นิย�มปฏิบัติก�รฯ อย่�งเป็นระบบ บนพื้นฐ�นของ 

ข้อมูลวิช�ก�รทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยระดมสมองจ�กทีมวิช�ก�ร (Core Team) ที่ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวช�ญจ�กหล�ยสถ�บันที่เกี่ยวข้อง และจัดกระบวนก�รรับฟังคว�มเห็นจ�กผู้เชี่ยวช�ญ ทั้งท�งเว็บไซต์ 

เอกส�ร รวมทั้งจัดก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็นว่�ด้วยเรื่อง “นิย�มปฏิบัติก�ร (Operational  

Definition) ของคำ�ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก�รดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สำ�หรับประเทศไทย”  

ซึ่งได้ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติแล้ว เพื่อนำ�ไปประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต่อไป
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	 ๔.		การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ได้ขับเคลื่อนก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�รประเมิน

ผลกระทบด้�นสุขภ�พ ร่วมกับองค์กรภ�คีเครือข่�ยจ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ  อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ก�รประเมินผลกระทบ 

ด้�นสุขภ�พ เป็นกระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพื่อให้ประช�ชนชุมชน หน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน  

ภ�คประช�สังคมและภ�ควิช�ก�ร ได้เรียนรู ้ร่วมกันในก�รวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์ผลกระทบต่อสุขภ�พ  

เหตุและปัจจัยท�งสังคมที่มีผลต่อสุขภ�พของประช�ชน ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะทั้งท�งลบ 

และท�งบวก และคว�มเป็นธรรมจ�กก�รได้รับผลกระทบจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะดังกล่�ว โดยประยุกต์ใช้ 

เครื่องมือที่หล�กหล�ยและมีกระบวนก�รมีส่วนร่วมอย่�งเหม�ะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รตัดสินใจที่จะเป็น 

ผลดีต่อสุขภ�พของประช�ชนทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ในช่วงปีงบประม�ณ 

๒๕๖๒ ดังนี้

  ๑. ก�รสนับสนุนและดำ�เนินก�รร่วมกับภ�คีเครือข่�ยในก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ 

เพื่อพัฒน�ท�งเลือกข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญในระดับต่�ง ๆ โดยมีก�รพัฒน�ข้อเสนอ 

เชิงนโยบ�ยในประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญ จำ�นวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) ก�รประเมินผลกระทบด�้นสุขภ�พนโยบ�ย 

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมผลิตย�ในประเทศ ด้�นคว�มพร้อมของอุตส�หกรรมและก�รเข้�ถึงย� ซึ่งเป็นโครงก�ร

คว�มร่วมมือระหว่�ง สช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) และสำ�นักง�นพัฒน�นโยบ�ยสุขภ�พ

ระหว่�งประเทศ (IHPP) มีคณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เป็นองค์กรหลักในก�รดำ�เนินง�น 

ร่วมกับนักวิช�ก�รจ�กสถ�บันต่�งๆ (๒) ก�รพัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย เรื่อง บทบ�ทของก�รประเมิน 

ผลกระทบด้�นสุขภ�พต่อสุขภ�วะของชุมชนและก�รพัฒน�เมืองในพื้นที่พัฒน�เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก 
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(๓) ก�รพัฒน�ข้อเสนอและขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส ่วนร ่วมจ�กก�รประเมินผลกระทบ 

ด้�นสุขภ�พ กรณีก�รพัฒน�พลังง�นภ�คอีส�นสู่คว�มยั่งยืน

  ๒. ก�รพัฒน�เครือข่�ยประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ และสนับสนุนก�รประเมินผลกระทบ 

ด้�นสุขภ�พโดยชุมชน 

    ก�รดำ�เนินง�นในระดับพื้นที่ สช. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสนับสนุนองค์คว�มรู้ที่จำ�เป็นในก�ร

ปฏิบัติก�ร HIA และจัดกระบวนก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่�งต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนก�รพัฒน�เครือข่�ย

ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ ซึ่งมีทั้งก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พระดับชุมชน และก�รประเมิน 

ผลกระทบด้�นสุขภ�พในเชิงประเด็น โดยมีกลไกสนับสนุนก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พในระดับภ�ค มีก�ร

ขับเคลื่อนอย่�งสำ�คัญในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และภ�คใต้ ซึ่งมีทีมนักวิช�ก�รจ�กสถ�บันก�รศึกษ� 

ในพื้นที่เป็นแกนหลักในก�รดำ�เนินง�น และมีก�รสนับสนุนปฏิบัติก�ร HIA ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยในพื้นที่ ดังนี้

   ๒.๑) ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ โครงก�ร ได้แก่ (๑) โครงก�รพัฒน�ระบบขนส่งส�ธ�รณะ 

รถไฟร�งเบ�ส�ยเหนือ - ใต้ (สำ�ร�ญ - ท่�พระ) (๒) โครงก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พโดยชุมชน  

กรณีแหล่งนำ้�ห้วยเสือเต้นและชุมชนริมฝั่งนำ้�พอง (๓) ก�รศึกษ�ประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พโดยชุมชน : กรณี

โรงง�นนำ้�ต�ลและโรงไฟฟ้�ชีวมวล ตำ�บลนำ้�ปลีก อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดอำ�น�จเจริญ (๔) โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ

ด้�นก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พอย่�งมีส่วนร่วมของคนคอนส�ร จังหวัดชัยภูมิ (๕) ก�รพัฒน�นโยบ�ย

ส�ธ�รณะก�รผลิตและก�รแปรรูปย�งพ�ร�ที่เป็นมิตรต่อสุขภ�พและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธ�นี (๖) โครงก�ร

ศึกษ�ประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กโรงง�นนำ้�ต�ล โรงไฟฟ้�ชีวมวลเชิงรุก : กรณีศึกษ�พื้นที่ตำ�บล 

โนนสวรรค์ อำ�เภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด (๗) ก�รสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะพลังง�นยั่งยืนภ�คอีส�น 

ด้วยกระบวนก�ร CHIA ระยะ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑)

   ๒.๒) ภ�คเหนือ ๑ โครงก�ร คือ โครงก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ (CHIA) เชิงสร้�งสรรค์ 

ตำ�บลปงย�งคก และตำ�บลเวียงต�ล อำ�เภอห้�งฉัตร จังหวัดลำ�ป�ง 

   ๒.๓) ภ�คกล�ง ๑ โครงก�ร ได้แก่ (๑) โครงก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พโดยชุมชน 

กรณีผลกระทบจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม ในพื้นที่หมู่ ๑ ๒ ๓ ๔ ตำ�บลนำ้�พุ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดร�ชบุรี (กรณ ี

ขอใช้สิทธิ์ต�มม�ตร� ๑๑) 
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   ๒.๔) ภ�คใต้ สนับสนุนโครงก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พโดยชุมชน ๒ โครงก�ร ได้แก่   

(๑) กรณีเขตพื้นที่อุตส�หกรรมเหมืองหินบริเวณเทือกเข�ควนเหมียง (ถำ้�แรด) ตำ�บลป�กแจ่ม อำ�เภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง และ (๒) กรณีทะเลน้อย - คลองป�กประ ตำ�บลพน�งตุง อำ�เภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

  ๓. ก�รพัฒน�ชุดคว�มรู้ “แนวปฏิบัติในก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ (A Practical Guide  

for Health Impact Assessment)” ซึ่ง สช. ร่วมกับสถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (LDI) จัดกระบวนก�รถอดคว�มรู้ 

เกี่ยวกับวิธีก�รดำ�เนินง�น (How to) ในขั้นตอนต่�ง ๆ ของกระบวนก�ร HIA ทั้ง ๖ ขั้นตอน จ�กกรณี 

ตัวอย่�งก�รทำ� HIA ในระดับต่�ง ๆ จำ�นวน ๑๐ กรณีศึกษ� ให้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติในก�รทำ� HIA สำ�หรับ  

HIA Facilitator 
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  ๕.	 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง	สังคมสูงวัย	

  สังคมไทยกำ�ลังเผชิญภ�วะก�รเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอ�ยุเพิ่ม อัตร�ก�รเกิดน้อย และกำ�ลังก้�วสู่

สังคมสูงอ�ยุ โดยค�ดก�รณ์ว่�ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่�งสมบูรณ์ (Complete Aged Society)  

ในปี ๒๕๖๔ ซึง่รฐับ�ล หน่วยง�นร�ชก�ร ภ�ควชิ�ก�ร และภ�คสงัคม ต่�งตืน่ตวัในก�รแก้ปัญห�เกีย่วกบัผูส้งูอ�ย ุ

โดยมีคว�มพย�ย�มในก�รผลักดันให้เกิดกิจกรรม โครงก�ร และก�รพัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย มีก�รกำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ต่�ง ๆ ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม สภ�พแวดล้อม และสุขภ�พ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและก่อให้เกิด 

ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุอย่�งยั่งยืน

  สช. เหน็คว�มสำ�คญัและสนบัสนนุกระบวนก�รนโยบ�ยเรือ่งผูส้งูอ�ยมุ�ตัง้แต่ปี ๒๕๕๒ ทัง้ผ่�นท�ง

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติและกลไกคณะกรรมก�รประส�นก�รพัฒน�นโยบ�ยรองรับสังคมสูงวัย ที่ สช. แต่งตั้งขึ้น 

โดยมีก�รประส�นก�รทำ�ง�นร่วมกันกับภ�คีสำ�คัญม�อย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ  

กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข สำ�นักง�น 

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) สถ�บันพัฒน�

องค์กรชุมชน วิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สถ�บันพัฒน�สุขภ�พอ�เซียน มห�วิทย�ลัย

มหิดล สำ�นักง�นประส�นง�นสนับสนุนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�วะรองรับสังคมสูงวัย สม�คม 

สภ�ผู ้สูงอ�ยุแห่งประเทศไทย โดยในเดือนกรกฎ�คม ๒๕๖๒ ได ้จัดสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็น 

เรื่อง ก�รพัฒน�นโยบ�ยสุขภ�วะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ขึ้น และกำ�หนดให้ประเด็นก�รพัฒน�นโยบ�ย 

เรื่อง สังคมสูงวัย เป็นง�นเด่นของ สช. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบ�ยจ�กสมัชช�สุขภ�พ 

เฉพ�ะประเด็นฯ ดังกล่�ว ที่ภ�คีที่เกี่ยวข้องจ�กทุกภ�คส่วนได้มีฉันทมติต่อก�รทำ�ง�นทั้ง ๔ ด้�นในเรื่อง 

สังคมสูงวัย ได้แก่ ด้�นเศรษฐกิจ สังคม สภ�พแวดล้อม และสุขภ�พ นั้น ส�ม�รถกล่�วโดยสรุปได้ดังนี้

  ๑. ด้�นเศรษฐกิจ เรื่อง ก�รออมเพื่อสังคมสูงวัย ได้มีข้อเสนอเรื่องก�รออมด้วยก�รปลูกไม้

ยืนต้นที่มีข้อเสนอต่อกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องก�รรับรองสิทธิของผู้ปลูกในก�รตัด 

แปรรูป และจำ�หน�ยไม้ยืนต้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ รวมถึงข้อเสนอต่อกระทรวงก�รคลังและองค์กรที่เกี่ยวข้องเรื่อง

ก�รจัดตั้งองค์กรส่งเสริมก�รปลูกต้นไม้เพื่อก�รออมและก�รรับรองให้ใช้ไม้ดังกล่�วเป็นหลักทรัพย์ในก�รทำ�

ธุรกรรม

  ๒. ด้�นสังคม เรื่อง ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พและก�รจัดก�รของชมรมผู้สูงอ�ยุ ได้มีข้อเสนอให้มี

พื้นที่กล�งที่เป็นมิตรและเข้�ถึงได้สำ�หรับผู้สูงอ�ยุในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดก�รทำ�กิจกรรมภ�ยใต้ก�รบริห�รง�น 

ของผู้สูงอ�ยุเอง

  ๓. ด้�นสภ�พแวดล้อม เรื่อง ก�รปรับสภ�พแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ได้มีข้อเสนอให้ขย�ย  

“โครงก�ร ๑ ตำ�บล ๑ ศูนย์อยู่ดี” ซึ่งเป็นโครงก�รนำ�ร่องของ สสส. เรื่องก�รปรับสภ�พแวดล้อมรองรับ 

สังคมสูงวัย สู่พื้นที่ต่�งๆ ทั่วประเทศ

  ๔. ด้�นสุขภ�พ เรื่อง ร่วมสร้�งชุมชนรอบรู้สุขภ�พและพัฒน�ระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว  

ได้มีข้อเสนอเรื่องก�รมีระบบสวัสดิก�รต่�ง ๆ ที่ควรให้ชุมชนหรือเครื่องมือในชุมชนเข้�ม�มีบทบ�ทในก�ร

สนับสนุนในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�วในชุมชน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ธน�ค�รเวล�
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  โดยคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติได้ให้คว�มเห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ทั้ง ๔ ด้�น  

ข้�งต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกร�คม ๒๕๖๓ ขณะนี้ สช. กำ�ลังประส�นก�รดำ�เนินง�นต�มมติที่เน้นก�รทำ�ง�น 

ร่วมกันของทุกภ�คส่วน ทั้งภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร และภ�คสังคม ทั้งในระดับช�ติและระดับพื้นที่ 

	 ๖.		การขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่		

	 	 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	(กขป.)	

  ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รจัดตั้งเขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดขึ้น 

เพื่อให้เกิดก�รปฏิรูประบบสุขภ�พให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ เกิดก�รบูรณ�ก�รเป้�หม�ย ทิศท�ง  

และยุทธศ�สตร์ก�รใช้ทรัพย�กรร่วมกัน เน้นกระบวนก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมของ ภ�คหน่วยง�นรัฐ  

ภ�คเอกชน ภ�คประช� สังคม  ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยและมีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

  ในปีที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน (กขป.) ได้มีก�รบูรณ�ก�รเชื่อมโยง 

นโยบ�ยส�ธ�รณะ ระดับช�ติ - เขต - พื้นที่ และกลไกที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมก�รสมัชช�สุขภ�พจังหวัด  

คณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.)  เป็นต้น ร่วมขับเคลื่อนง�นเชิงประเด็น ในเขตพื้นที่ ๑ - ๑๓ 

เกิดก�รขับเคลื่อนที่เห็นผลเป็นรูปธรรม จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น โดยมีรูปธรรมก�รดำ�เนินง�น เช่น   

 กขป. เขตพื้นที่ ๗ ขับเคลื่อนประเด็น อ�ห�รปลอดภัย ก�รเฝ้�ระวังโรคพย�ธิใบไม้ในตับและมะเร็ง 

ท่อนำ้�ดี ส่งเสริมก�รบริโภคอ�ห�รที่ปลอดภัยจ�กพย�ธิใบไม้ในตับ บูรณ�ก�รขับเคลื่อนโดยเชื่อมโยงกับกลไก 

พชอ. ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับกองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับตำ�บล เพื่อจัดทำ�โครงก�รส่งเสริมป้องกันโรค 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีคณะแพทย์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ทำ�หน้�ที่ตรวจคัดกรอง รักษ� และ

สนับสนุนก�รติดต�มและประเมินผล ดำ�เนินง�นพื้นที่นำ�ร่อง อำ�เภอโกมสุมพิสัย จังหวัดมห�ส�รค�ม 

และอำ�เภอสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 กขป.เขตพื้นที่ ๑๒ ขับเคลื่อนประเด็น สุขภ�วะกลุ ่มช�ติพันธ์และกลุ ่มเปร�ะบ�งท�งสังคม  

ทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือ ระหว�่งภ�คีเครือข่�ยและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ เขต ๑๒ 

พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรมก�รปกครอง พชอ. ว�งแนวท�งก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือ

จัดเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลสถ�นก�รณ์และแนวท�งแก้ปัญห�ก�รเข้�ไม่ถึงสิทธิกับกลุ่มเปร�ะบ�งท�งสังคม 

เช่น ช�ติพันธุ์ม�นิ อูรักล�โว๊ย  
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 ศูนย์ประส�นภ�คีพัฒน�จังหวัดสงขล�ได้สำ�รวจข้อมูล จัดทำ�ฐ�นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน  

iMed@home เกิดระบบฐ�นข้อมูลกล�งจัดเก็บข้อมูลคนย�กลำ�บ�กและเปร�ะบ�งท�งสังคมใน ๗ จังหวัด 

ภ�คใต้ตอนล่�ง เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนก�รแก้ไขปัญห�และจัดตั้งคณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะประเด็นบูรณ�ก�ร

ระดับพื้นที่เพื่อขย�ยผลไปสู่กลไกระดับเขต จังหวัด และตำ�บล ปัจจุบันมีก�รเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นกับภ�คีเครือข่�ย

ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของกลุ่มช�ติพันธุ์ กขป.เขต ๑๒ เพื่อรับรองก�รออกบัตรประจำ�ตัวประช�ชน  

ทำ�ให้กลุ่มช�ติพันธุ์ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภ�คใต้ตอนล่�ง จำ�นวน ๘๐๐ คน มีบัตรประจำ�ตัวประช�ชนแล้วกว่�  

๕๐๐ คน ส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิด้�นสุขภ�พและก�รศึกษ�

 นอกจ�กนั้น กขป.เขต ๑๒ ร่วมมือกับ พชอ.น�ทวี ศูนย์สร้�งสุขชุมชน อบจ.สงขล� ร่วมเป็น 

คณะอนุกรรมก�รประเด็นสุขภ�วะกลุ ่มช�ติพันธุ ์และเปร�ะบ�งท�งสังคม นำ�ตัวแบบศูนย์สร้�งสุขชุมชน  

หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภ�พที่จำ�เป็นท�งก�รแพทย์ของ อบต.ทับช้�ง เป็นต้นแบบเพื่อขย�ยผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ  

 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ประเด็น

 ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ คือ กรอบและแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ 

ด้�นสุขภ�พของประเทศ เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ภ�คส่วนต่�ง ๆ ม�ร่วมกันกำ�หนดภ�พอน�คตที่พึงประสงค์ 

ของระบบสุขภ�พทุกหน่วยง�น องค์กร รวมถึงชุมชน ท้องถิ่น จึงส�ม�รถนำ�ใช้อ ้�งอิงประกอบก�ร 

จัดทำ�แผน นโยบ�ย รวมถึงกติก�ร่วมของชุมชนได้ คว�มสำ�เร็จของก�รประยุกต์ใช้ธรรมนูญว่�ด้วยระบบ 

สุขภ�พแห่งช�ติ คือ ก�รก่อเกิดและขย�ยตัวของธรรมนูญสุขภ�พเฉพ�ะพื้นที่หรือประเด็น ซึ่งชุมชนท้องถิ่น 

จัดทำ�ขึ้น เพือ่ใช้เป็นกำ�หนดทศิท�งหรอืกตกิ�ร่วมอนัจะนำ�ไปสูส่ขุภ�วะ ต�มบรบิทและคว�มต้องก�รของชมุชน 

ปัจจบุนัมพีืน้ทีป่ระก�ศใช้ธรรมนูญตำ�บลแล้วประม�ณ ๑,๐๐๐ แห่ง และกำ�ลังขย�ยตัวผ่�นก�รดำ�เนินง�นร่วมกับ
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ภ�คียุทธศ�สตร์ เช่น กระทรวงส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นต้น  

 ผลก�รดำ�เนินง�นธรรมนูญพื้นที่ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัดสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ เรื่องนโยบ�ยส�ธ�รณะ ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ 

ทั้งก�รพัฒน�และขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ ซึ่งวัดจ�กก�รได้รับก�รบรรจุเป็นแผน/ยุทธศ�สตร์/ว�ระของ

หน่วยง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด มีดังนี้

 ●	 เกิดนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ จ�กก�รประก�ศใช้ธรรมนูญสุขภ�พ 

เฉพ�ะพื้นที่/ประเด็น ในพื้นที่เขต ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จำ�นวน ๔๙ ฉบับ 

 ●		 เกิดข้อเสนอเชิงนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วม จ�กก�รพัฒน�ธรรมนูญสุขภ�พเฉพ�ะพื้นที่/

ประเด็น ในพื้นที่เขต ๑, ๓, ๔,  ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จำ�นวน ๗๔ พื้นที่ ❖
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พระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์
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 องค์ประธ�นร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ทรงมีพระปณิธ�นในก�รจัดตั้ง ดังนี้ “ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ 

เป็นองค์กรที่ข้�พเจ้�ตั้งใจจัดตั้งขึ้น เพื่อถว�ยพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลดุลยเดช ต�มพระร�ชปณิธ�น 

ที่ทรงมุ ่งหวังให้ประช�ชนมีสุขภ�พที่ดีและมีคุณภ�พชีวิตที่ได้ม�ตรฐ�น โดยร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์จะเป็น

ศูนย์กล�งก�รเรียนก�รสอนและก�รวิจัยที่สร้�งบัณฑิตและพัฒน�บุคล�กรท�งก�รแพทย์ วิทย�ศ�สตร์ 

ส�ธ�รณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่มีจิตในก�รทำ�ประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริก�รสังคม

ด้วยคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ คุณธรรม จริยธรรม จิตอ�ส� คว�มมุ่งมั่น และด้วยคว�มเป็นเลิศในวิช�ชีพเพื่อทุกชีวิต

ในสังคม อีกทั้ง เป็นสถ�บันที่ให้บริก�รท�งก�รแพทย์ด้วยม�ตรฐ�นส�กลแก่ประช�ชนอย่�งไม่หวังผลกำ�ไร 

โดยเฉพ�ะผู้ที่ย�กไร้และด้อยโอก�ส เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ”

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
 ในก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เป็นศูนย์กล�งก�รศึกษ�และวิจัยสู ่คว�มเป็นเลิศ 

ด้�นวิช�ก�รและวิช�ชีพ เพื่อบริก�รมวลมนุษยช�ติอย่�งยั่งยืนต�มพระปณิธ�นนั้น ได้มีก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจขององค์กร และยุทธศ�สตร์ระยะเวล� ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วยยุทธศ�สตร์ ๔ ด้�น 

ซึ่งมีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	๑	มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ	ทั้งด้านวิชาการ	การวิจัยความเป็นผู้น�า	และความเป็นมนุษย์	

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	

 ระดับปริญญ�เอก จัดก�รศึกษ�โดยสถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ เป็นหลักสูตรน�น�ช�ติ จำ�นวน 

๓ หลักสูตรต�มส�ข�วิช� แต่ละส�ข�วิช�ได้ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ส�ข�วิช�พิษวิทย� 

สิ่งแวดล้อม ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์เคมี และส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พประยุกต์ 

 ระดับปริญญ�โท จัดก�รศึกษ�โดยสถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ และวิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ ได้แก่ หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต จำ�นวน ๕ ส�ข� ได้แก่ ส�ข�วิช�พิษวิทย�สิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรน�น�ช�ติ ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์เคมี (หลักสูตรน�น�ช�ติ ปรับปรุง

หลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พประยุกต์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ ปรับปรุงหลักสูตร 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) ส�ข�วิช�ฟิสิกส์ก�รแพทย์ ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) และส�ข�วิช�สัทภ�พก�รแพทย ์

(ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 ระดับปริญญ�ตรี จัดก�รศึกษ�โดยวิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ จำ�นวน ๗ หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตรวิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�รังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตร-

บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตรวิทย�ศ�สตรบัณฑิต ๓ ส�ข� คือ ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ข้อมูล

สุขภ�พ (หลักสูตรร่วมกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ส�ข�วิช�

วิทย�ศ�สตร์ก�รเคลื่อนไหวและสุขภ�พ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) และส�ข�วิช�ฉุกเฉินก�รแพทย์ (เป็น

หลักสูตรต่อเนื่องและหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตรแพทยศ�สตรบัณฑิต โดยคว�มร่วมมือกับ 

คณะแพทยศ�สตร์ โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล (ร�ม� - จุฬ�ภรณ์) และหลักสูตรแพทยศ�สตร-

บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรร่วมกับ University College London) 

 ก�รศึกษ�ระดับประก�ศนียบัตร จำ�นวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล 

(ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
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 ผลสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ ต�มเป้�ประสงค์

หลัก ๔ ประก�ร คือ มีหลักสูตรก�รจัดก�รศึกษ�ที่ตอบสนองต่อก�รพัฒน�ประเทศ ทั้งด้�นก�รแพทย์ 

ก�รพย�บ�ล ก�รส�ธ�รณสุข วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล มุ่งเน้นสมรรถนะ

ของนักศึกษ� (ผู้เรียน) ทั้งด้�นก�รวิจัยและวิช�ชีพที่เป็นสหส�ข� สร้�งบัณฑิตให้มีคว�มเป็นผู้นำ� ส�ม�รถกำ�กับ

ตนเอง ทั้งด้�นคว�มรู้ คุณธรรม จริยธรรม ก�รพัฒน�ตนเอง และนำ�ก�รเปลี่ยนแปลง ทำ�คว�มดีที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวม สังคมและตนเอง สร้�งบัณฑิตให้มีคว�มสำ�นึกในก�รเป็นผู้ให้ มีคว�มผูกพัน และจงรัก

ภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ และประเทศช�ติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภ�พ มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�ง

วิช�ก�รและก�รวิจัย มีคว�มเป็นเลิศด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำ�ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีทักษะและคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�นรวมทั้งก�รใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู ้ และส�ม�รถเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

มีสมรรถนะระดับส�กล ส�ม�รถแข่งขันในระดับน�น�ช�ติได้

 ด้�นก�รเรียนก�รสอนในปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒ ภ�คเรียนที่ ๑ นักศึกษ�ของร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์หลักสูตร

วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�วิช�รังสีเทคนิค ได้รับคว�มชื่นชมจ�กอ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ก�ยวิภ�คศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยมหิดล โดยได้รับร�งวัลก�รเรียนที่ทำ�คะแนนยอดเยี่ยมที่ ๑ และที่ ๒ โดยได้คะแนน ๙๓.๖ และ 

๙๒.๖ ต�มลำ�ดับ ซึ่งนักศึกษ�ที่ได้รับร�งวัลและประก�ศนียบัตรนี้ มีสิทธิ์เข้�ศึกษ�ต่อในก�รศึกษ�ระดับปริญญ�

โท และปริญญ�เอกด้�น Anatomy ของคณะวิทย�ศ�สตร์ ต่อไป

 เมื่อวันที่ ๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ ขอพระร�ชท�นกร�บบังคมทูลเชิญ พระบ�ทสมเด็จ 

ระปรเมนทรร�ม�ธิบดี ศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปพระร�ชท�น

ปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กสถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ จำ�นวน 

๗๑ คน ณ อ�ค�รสถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให ้

สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี 

เสด็จแทนพระองค์ ไปในก�รดังกล่�ว
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 ด้�นก�รให้บริก�รวิช�ก�รที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติก�รท�งวิช�ก�รในหัวข้อ

สำ�คัญที่เป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข เช่น คณะแพทยศ�สตร์และก�รส�ธ�รณสุข 

ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ในหัวข้อ “ก�รปฏิรูปกระบวนก�รปฏิบัติง�นด้วยระบบส�รสนเทศภ�ยใน 

คณะแพทยศ�สตร์และก�รส�ธ�รณสุข” ก�รจัดเสวน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับง�นวิจัยเพื่อก�รตีพิมพ์ในระดับ

น�น�ช�ติ ในหัวข้อประสบก�รณ์ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและระบบติดต�มนักศึกษ�แพทย์ ชั้น Pre – Clinic 

ฯลฯ ก�รจัดบรรย�ยก�รจัดก�รคว�มรู้ Knowledge Management เพื่อพัฒน�บุคล�กรสู่องค์กรแห่งก�รเรียนรู้

ที่เป็นเลิศ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ เช่น หัวข้อ “จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคหัดในสหรัฐอเมริก�และยุโรป 

สู่สถ�นก�รณ์ในประเทศไทย” “ก�รปลุก DNA แห่งนวัตกรรมท�งก�รแพทย์” “ก�รเตรียมตัวยื่นขอตำ�แหน่ง 

ท�งวิช�ก�รด้วยเกณฑ์ใหม่”

 สำ�หรับก�รเผยแพร่ผลง�นที่น่�สนใจ มีก�รลงเผยแพร่ใน Journal Club / EBP Evidence Based: 

Repair Pathway Choices and Consequences at the Double - Strand Break ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Research Progress : - HLA Typing - An Alternative with Third - Gen Sequencing และ Placental 

Neuropeptide Y (NPY) and NPY receptors expressions and serum NPY levels in preeclampsia 

Adaptive radiotherapy for head and neck cancer. Extracellular vesicles : sneaking into the chat 

room of cancer cells. และ A Morphological Comparison of the extraforaminal ligament in the 

cervicothoracic region gravitational wave 

 นอกจ�กนี้ยังมีโครงก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รปัญห�ชุมชนเพื่อพัฒน�หลักสูตรแพทยศ�สตรบัณฑิต โดยมี

ก�รจัดบรรย�ยวิช�ก�ร ๓ ครั้ง เรื่อง “Medical Research by Imaging Mass Microscope” เรื่อง “Agilent 

Cell Analysis & Genomics Solutions: From sample to data และเรื่อง “อ�ห�รชะลอโรคและก�รดูแล

สุขภ�พ และโครงก�รตรวจคัดกรองให้คว�มรู ้เพื่อก�รดูแลสุขภ�พและเฝ้�ระวังภ�วะสมองเสื่อมสำ�หรับ

ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนท่�ทร�ย เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร โครงก�ร CRA hematology day : Tips and 

Treats in Common Hematologic Disease และโครงก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รบริก�รวิช�ก�รและสังคมสู่ก�ร 

บูรณ�ก�รโครงก�รวิจัย (กิจกรรม ที่ ๑ จังหวัดร้อยเอ็ด) “Technology Trends in Radiation Therapy” 

ประจำ�ปี ๒๕๖๒ นอกจ�กนั้น คณะพย�บ�ลศ�สตร์ ได้ดำ�เนินก�รโครงก�รที่สำ�คัญ ๓ โครงก�ร คือ โครงก�ร 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รสอนสำ�หรับพย�บ�ลพี่เลี้ยงจำ�นวน ๒ รุ่น โครงก�รบริก�รวิช�ก�รเรื่อง 

อ�ห�รชะลอโรคและก�รดูแลสุขภ�พ และ คณะเทคโนโลยีวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ ได้จัดโครงก�รพัฒน�อ�จ�รย์ 

ได้แก่ โครงก�ร “ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออนไลน์ : Learn & Share” และ “Active Learning : นวัตกรรม 

ก�รจัดก�รเรียนรู้” เป็นต้น 
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 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภ�คม ๒๕๖๒ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ จัดโครงก�รบริก�รวิช�ก�ร เรื่อง อ�ห�รชะลอโรค

และก�รดูแลสุขภ�พ ณ ศูนย์ประชุมว�ยุภักษ์ โรงแรมเซ็นท�ร� ศูนย์ร�ชก�รแจ้งวัฒนะ วิทย�กร ได้แก่ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.รุ้งนภ� ผ�ณิตรัตน์ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์

	 ผลงานเด่นด้านการจัดการศึกษา	

 คณะแพทยศ�สตร์และก�รส�ธ�รณสุข ได้ผ่�นก�รประเมินรับรองสถ�บันและหลักสูตร ต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�นส�กล TMC.WFME.BME. Standards (2017) หลักสูตรแพทยศ�สตรบัณฑิต และได้รับก�รตรวจ

ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับคณะ ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๑ อยู่ในระดับดี และในปีก�รศึกษ� ๒๕๖๓ 

ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ได้จัดให้มีหลักสูตรใหม่โดยร่วมมือกับ UCL (University College London) มห�วิทย�ลัย

ชั้นนำ�ของโลก โดยมีโรงพย�บ�ลตำ�รวจร่วมเป็นสถ�นฝึกปฏิบัติท�งคลินิกหลัก รวมทั้งโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ 

โรงพย�บ�ลเพชรบูรณ์ และโรงพย�บ�ลพนมไพร ร่วมเป็นสถ�นที่ในก�รฝึกง�นเพื่อร่วมกันผลิตแพทย์ที่ม ี

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิช�ชีพที่เป็นเลิศและเสริมสร้�งก�รคิดค้นสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่เพื่อก�รพัฒน�

ประเทศ โดยได้พัฒน�หลักสูตรแพทย์ทั้งวิธีก�รเรียนก�รสอน ก�รประเมินก�รติดต�มผล ด้วยม�ตรฐ�น 

ก�รศึกษ�ใหม่ต�มม�ตรฐ�นส�กล มีเนื้อห�คว�มรู้ที่เป็นของไทยเพื่อเตรียมพร้อมแพทย์สำ�หรับอน�คต Digital 

Health โดยแพทยศ�สตรบัณฑิต ที่มีระยะเวล�ก�รศึกษ� ๗ ปี ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จะได้รับ ๒ ปริญญ� คือ ปริญญ�

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต (iBSc : Integrate Bachelor of Science) จ�ก University College London และ 

แพทยศ�สตรบัณฑิต (M.D. : Doctor of Medicine) จ�ก วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ 

ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติเฉพ�ะและมี “หัวใจไทย ปัญญ�ส�กล” โดยจะเปิดรับนักศึกษ� 

รุ่นแรกในปีก�รศึกษ� ๒๕๖๓ จำ�นวน ๓๒ คน 

 คณะพย�บ�ลศ�สตร์ ได้จัดให้มีศูนย์เสริมศึกษ�และส�ธิตท�งก�รพย�บ�ล (Learning Resources 

Center) ที่มีอุปกรณ์จำ�นวนเพียงพอ และมีคุณภ�พพร้อมใช้ง�น ทันสมัย ส�ม�รถส่งเสริม สนับสนุนให้ นักศึกษ�

ได้เรียนรู้จ�กสภ�พจริงและปลอดภัย ฝึกปฏิบัติก�รซำ้�ได้หล�ยครั้ง จนเกิดคว�มมั่นใจ โดยฉพ�ะก�รฝึกปฏิบัติ

จ�กหุ่นมนุษย์เสมือนจริงผู้ใหญ่ หุ่นหญิงตั้งครรภ์ และหุ่นเด็ก (SIM MAN, SIM MOM, SIM CHILD) เกิดก�ร

พัฒน�ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ ที่ส�ม�รถนำ�ไปแก้ปัญห�อย่�งมีเหตุผล และตัดสินใจในภ�วะวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ป่วยในทุกช่วงวัยที่มีปัญห�สุขภ�พที่ซับซ้อนม�กขึ้น โดยศูนย์เสริมศึกษ�และส�ธิตท�งก�รพย�บ�ลนี้ ได้ใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษ�จ�กคณะแพทยศ�สตร์และก�รส�ธ�รณสุข คณะพย�บ�ลศ�สตร์ และคณะเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์
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วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ และมีก�รออกแบบระบบประกันคุณภ�พ

อ�จ�รย์ ก�รกำ�กับและก�รดูแลก�รพัฒน�คุณภ�พอ�จ�รย์ทั้งเชิงปริม�ณและคุณภ�พ ซึ่งผลจ�กก�รประเมิน

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับหลักสูตร ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๑ องค์ประกอบด้�นอ�จ�รย์ ประกอบด้วยก�รบริห�ร

และพัฒน�อ�จ�รย์ คุณภ�พอ�จ�รย์ และผลที่เกิดกับอ�จ�รย์ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีม�ก 

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 คณะพย�บ�ลศ�สตร์ ได้จัดให้มีศูนย์เสริมศึกษ�และส�ธิตท�งก�รพย�บ�ล (Learning Resources 

Center) ที่มีอุปกรณ์จำ�นวนเพียงพอ และมีคุณภ�พพร้อมใช้ง�น นักศึกษ�ได้เรียนรู้เสมือนจริง ปลอดภัย  

ฝึกปฏิบัติก�รซำ้�ได้หล�ยครั้ง จนเกิดคว�มมั่นใจ โดยฉพ�ะก�รฝึกปฏิบัติจ�กหุ่นมนุษย์เสมือนจริงผู้ใหญ่ หุ่นหญิง

ตั้งครรภ์ และหุ่นเด็ก (SIM MAN, SIM MOM, SIM CHILD) เกิดก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ ที่ส�ม�รถ 

นำ�ไปแก้ปัญห�อย่�งมีเหตุผล

 

ยุทธศาสตร์ที่	๒	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง

 ง�นวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมที่มีศักยภ�พสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงนั้น กำ�หนดโจทย์วิจัยเฉพ�ะเพื่อคว�ม

เป็นเลิศของร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ ที่มุ่งตอบสนองต่อก�รแก้ปัญห�สุขภ�พของประเทศ ซึ่งส�ม�รถสร้�งผลง�น

วิจัยที่เป็นเลิศ ส�ม�รถนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ และนำ�ไปต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ได้ ในปีงบประม�ณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ และ สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ ได้ดำ�เนินก�ร

ส่งผลให้เกิดผลคว�มสำ�เร็จต�มเป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์ที่ ๒ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๑ 

ซึ่งเป้�ประสงค์ ๔ ประก�ร คือ เพื่อให้ผลง�นวิจัยส�ม�รถตอบสนองต่อปัญห�สุขภ�พของประเทศ มีก�รสร้�ง

นวัตกรรมจ�กผลง�นวิจัย มีก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ในก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรมและแพร่หล�ย สร้�งเสริม

คว�มเป็นอยู่ที่ดีของประช�ชน และเป็นก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยสหส�ข�ในระดับช�ติและน�น�ช�ติ 

เช่น มีก�รประส�นง�นและเจรจ�ธุรกิจกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ โดยก�รห�รือ

กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ�ระบบม�ตรฐ�นก�รจดทะเบียนและก�รออกข้อบังคับบริษัทต�มหลักก�ร

ประกอบกิจก�รวิส�หกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ก�รเจรจ�เพื่อก�รสร้�งคว�มร่วมมือรวมทั้งก�รสร้�ง
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เครือข่�ยในก�รร่วมพัฒน�นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�นวัตกรรมด้�นก�รแพทย์และเภสัชศ�สตร์ และ 

ก�รเจรจ�กับหน่วยง�นที่มีศักยภ�พและสนใจม�ร่วมลงทุน ก�รเช่�ใช้พื้นที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์และนวัตกรรม

ท�งก�รแพทย์ เช่น มีก�รลงน�มในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อร่วม

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒน�และประส�นคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัย เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ในก�รวิจัย ก�รบริห�ร

จัดก�รพัฒน�บุคล�กร ตลอดจนคว�มร่วมมือในก�รทำ�กิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์และก�รให้บริก�รด้�นต่�ง ๆ 

 ตัวอย่�งของเครือข่�ยคว�มร่วมมือระดับน�น�ช�ติ ในปี ๒๕๖๒ ที่ได้มีก�รลงน�มในข้อตกลง ได้แก่  

คว�มร่วมมือในก�รจัดตั้งสถ�บันวิจัยย�ธรรมช�ติ ไทย - จีน ณ Shanghai Traditional Chinese Medicine 

University, Shanghai, China เป็นคว�มร่วมมือกับ Shanghai Traditional Chinese Medicine University 

และ Shanghai Institute of Organic Chemistry – Chinese Academy of Sciences (CAS) และ Innovation 

Cooperation Center (Bangkok) – CAS คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รสถ�นบริก�รด้�น

ส�ธ�รณสุข เป็นคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�นวัตกรรมระบบก�รดูแลสุขภ�พ ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุและก�รพัฒน�

เทคโนโลยีดิจิทัล ภ�ยใต้แนวคิด “To Unlock Connected Health & Wellness in the Asian Pacific Region” 

 นอกจ�กนั้น ยังมีก�รลงน�มในข้อตกลงบันทึกคว�มร่วมมือ เพื่อพัฒน�ถ่�ยทอดเทคโนโลยีระบบ  

Medical Cloud Server System ในก�รเก็บข้อมูลผู้ป่วยและก�รให้ก�รบริก�รท�งก�รแพทย์ต่อโรงพย�บ�ล 

ในเครือข่�ย ก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รสุขภ�พบน Internet Platform ตลอดจนก�รพัฒน� Big Data and 

Precision Health Center กับ บริษัท Hangzhou Lianzhong Medical Science ก�รลงน�มในคว�มร่วมมือ

เพื่อพัฒน�บุคล�กรและดำ�เนินก�รวิจัยด้�น Artificial Intelligent ท�งก�รแพทย์ ก�รพัฒน�โปรแกรมฝึกง�น

นักศึกษ�แพทย์ ก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กรและนักศึกษ� ณ Real Doctor Al Research Centre, Hangzhou, 

China  

 สำ�หรับผลง�นด้�นก�รวิจัยที่สำ�คัญ คณะแพทยศ�สตร์และก�รส�ธ�รณสุขมีโครงก�รวิจัยที่มุ่งเป้�สร้�ง

องค์คว�มรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อปัญห�สุขภ�พของประเทศจำ�นวน ๖๒ โครงก�ร และมีผลง�นวิจัยที่ได้รับร�งวัล 

หรือได้รับก�รตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีต่�ง ๆ ระดับช�ติ และระดับน�น�ช�ติจำ�นวน ๑๖ เรื่อง มีผลง�นวิจัยที่นำ�

เสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ระดับช�ติ ๔ เรื่อง และระดับน�น�ช�ติ ๑ เรื่อง   

 ผลก�รประเมินคุณภ�พผลง�นวิจัยเชิงวิช�ก�รด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจ�กสำ�นักง�นกองทุน

สนับสนุนก�รวิจัย (สกว.)  ซึ่งเป็นก�รประเมินผลง�นวิจัยที่ตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�ร สิทธิบัตรและก�รนำ�ผลง�น

วิจัยที่ตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รไปใช้ประโยชน์ระหว่�งปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ พบว่� ก�รประเมินค่� TRF Index 

ส�ข� Chemistry จ�ก ๑๖ หน่วยง�น สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ได้รับคะแนน ๕.๐ ซึ่งเป็นระดับค่�คะแนน 

ที่สูง

 ผลง�นวิจัยที่ได้รับร�งวัลในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สำ�คัญ ได้แก่ ร�งวัลจ�กก�รประกวดโปสเตอร์

วิช�ก�รประเภทผลง�นวิจัยดีเด่น ระดับช�ติ จำ�นวน ๘ ผลง�น และระดับน�น�ช�ติ ๒ ผลง�น มีผลง�นวิจัยที่ได้

รับทุน ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ดร.จำ�เรียง ธรรมธร อ�จ�รย์ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เคมี ได้รับทุนวิจัย 

ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในง�นวิทย�ศ�สตร์ ปีที่ ๑๗ จ�กบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด และมีผลง�น

ของคณ�จ�รย์ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เคมีที่ได้รับร�งวัล Lectureship Awards คือ ดร.นพพร ทัศน� ดร.ช�ญศักดิ์ 

ทองซ้อนกลีบ และ ดร.สถ�ปน�วัฒน์ สิทธิห�ญ จ�กก�รประชุม The 13th International Conference on 

Cutting - Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA - 13)
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ยุทธศาสตร์ที่	๓	การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศ	และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล�้า

 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ นี้ วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ โดย โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ และ

สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ ได้มีก�รดำ�เนินก�รให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพที่ประสบผลสำ�เร็จต�ม

ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๒๘ ซึ่งสอดคล้องกับเป้�ประสงค์ที่กำ�หนดไว้ โดยมีก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง ๆ 

ดังนี้ 

 ก�รให้บริก�รวิช�ก�ร ได้จัดกิจกรรมต่�ง ๆ ดังนี้ 

 ก�รออกหน่วยให้คำ�แนะนำ�ภ�วะสุขภ�พเชิงรุก อ�ทิ ก�รออกหน่วยเรื่อง “ประเมินคว�มเสี่ยงโรค

มะเร็ง” และให้คำ�ปรึกษ�เพื่อก�รตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย โดยโรงพย�บ�ล

จุฬ�ภรณ์ได้ร่วมโครงก�รออกหน่วย “ประเมินคว�มเสี่ยงโรคมะเร็ง” ซึ่งในเครือบริษัท มติชน จำ�กัด (มห�ชน) 

ภาพกิจกรรมผลงานวิจัยที่ได้รับรางัล

ดร.จำ�เรียง ธรรมธร อ�จ�รย์ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เคมี ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย

เพื่อสตรีในง�นวิทย�ศ�สตร์ ปีที่ 17 จ�กบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด

 คณ�จ�รย์ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เคมีที่ได้รับร�งวัล Lectureship Awards คือ ดร.นพพร ทัศน� ดร.ช�ญศักดิ์ 

ทองซ้อนกลีบ และ ดร.สถ�ปน�วัฒน์ สิทธิห�ญ จ�กก�รประชุม The 13th International Conference on Cut-

ting – Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA - 13)
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ร่วมกับหน่วยง�นส�ธ�รณสุขและผู้ประกอบก�รธุรกิจด้�นสุขภ�พ ได้กำ�หนดจัดง�น “Healthcare : เรียนรู้ สู้โรค 

๒๐๑๙” เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุน�ยน ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ๕ อิมแพคเมืองทองธ�นี ภ�ยในง�นได้มีก�รตรวจประเมิน

คว�มเสี่ยงโรคมะเร็ง เพื่อส่งเสริมภ�พลักษณ์ที่ดีของโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ และสร้�งก�รรับรู้ในกลุ่มประช�ชน

ทั่วไป โดยภ�ยในง�นมีผู้รับบริก�รประเมินคว�มเสี่ยงโรคมะเร็งและรับคำ�ปรึกษ� รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ ร�ย

 นอกจ�กนั้นได้มีก�รจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำ�นึกในพระกรุณ�ธิคุณ ทรงเจริญ 

พระชนม�ยุครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๐ โดยโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ร่วมกับ ๖ สถ�บันก�รแพทย์ก�รศึกษ�

ชั้นนำ� ได้แก่ คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัย

มหิดล คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล ศูนย์พันธุวิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ดำ�เนินก�ร

โครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “โครงก�รตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย” ดูแลให้บริก�ร

ประช�ชนผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ที่มีคุณสมบัติต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยมีก�รตรวจ

คัดกรอง และมีก�รวิเคร�ะห์ก�รทำ�ง�นและประสิทธิภ�พของสมอง ด้วยเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ที่ทันสมัย 

ได้แก่ ก�รตรวจ เพท-ซีที สแกน และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้� (Advance MRI) ร่วมกับก�รตรวจค้นห� 

รหัสพันธุกรรมในคนไทย ด้วยเครื่องอ่�นรหัสพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next Generation Sequencing Technology) 

ซึ่งเป็นก�รตรวจท�งชีวเคมีและท�งพันธุกรรมขั้นสูงที่สัมพันธ์กับโรคสมองเสื่อม ให้กับประช�ชนคนไทยอ�ยุ 

ระหว่�ง ๕๕ - ๘๕ ปี ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะมีอ�ก�ร และกลุ่มที่มีอ�ก�รระยะแรกเริ่มแล้วของโรคสมองเสื่อม 

โดยเฉพ�ะอัลไซเมอร์ และดูแลให้ได้รับก�รตรวจติดต�มอย่�งต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จัดให้มีคลินิกจิตเวช ให้บริก�ร

ตรวจ วินิจฉัย คัดกรอง รักษ� พย�บ�ล ประเมินผล และติดต�มก�รให้บริก�รคลินิกก�รแพทย์ผสมผส�นผู้ป่วย

มะเร็งและญ�ติ โดยก�รดูแลแบบผสมผส�น (Integrative Oncology) ด้วยวิธีท�งเลือกต่�ง ๆ เช่น ก�รจัด

กิจกรรมต่�ง ๆ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสภ�พร่�งก�ย และจิตใจ ควบคู่ไปกับก�รรักษ�หลัก โครงก�รอิ่มบุญอิ่มใจ 

มีก�รจัดกิจกรรมท�งศ�สน�ต�มคว�มต้องก�รของผู้ป่วยและญ�ติ โดยก�รดำ�เนินก�รโครงก�รร่วมมือกันระหว่�ง 

๔ สถ�บัน คือ โรงพย�บ�ลศิริร�ช โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ และโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์นั้น 

มีก�รจัดกิจกรรมทุก ๒ เดือน โดยมีโครงก�รอบรมเรื่อง “ก�รดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้�ยแบบประคับประคอง” ด้วย
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 นอกจ�กนี้ ยังมีง�นโครงก�รและภ�รกิจอื่น ๆ เช่น โครงก�รส่งต่อรอยยิ้ม มีผู้ป่วยเข้�ม�รับบริก�รวิกผม 

หมวกไหมพรม เต้�นมเทียม และเสื้อชั้นใน โครงก�รธน�ค�รเครื่องมือแพทย์สำ�หรับผู้ป่วยใช้ที่บ้�น เพื่อให้ผู้ม�รับ

บริก�รส�ม�รถยืมเครื่องมือแพทย์ไปใช้ สำ�หรับโครงก�รส่งเสริมสุขภ�พประช�ชนเขตหลักสี่ มีก�รจัดก�ร 

ให้คว�มรู้แก่อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขที่ศูนย์ส�ธ�รณสุข ๕๓ ทุ่งสองห้อง ทุกวันอังค�รสัปด�ห์ที่ ๔ ของเดือน มีก�ร

ให้บริก�รท�งก�รแพทย์ บริก�รหัตถก�ร Non Invasive และบริก�รหัตถก�รห้องปฏิบัติก�รสวนหัวใจและ 

หลอดเลือด ง�นบริก�รด้�นพย�บ�ลประส�นง�นหัวใจ ง�นบริก�รด้�นศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardiovascular 

Surgery Hybrid Theater) ง�นบริก�รด้�นนวัตกรรมก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคภ�วะหัวใจล้มเหลวจ�กโรคลิ้นหัวใจ 

เอออร์ติกตีบขั้นรุนแรง ด้วยก�รเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่�นส�ยสวน (Transcatheter Aortic Valve  

Implantation หรือ TAVI) โดยไม่ต้องผ�่ตัด โครงก�รส่งเสริมก�รป้องกันโรคหัวใจข�ดเลือด นอกจ�กนี้ ยังม ี

ผลง�นด้�นวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สำ�คัญอีก จำ�นวน ๒ ผลง�น ได้แก่ ผลของก�รรำ�ไทเก๊กต่อสุขภ�พ

และก�รบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วยมะเร็ง Taichi and Cardiac Health, Ejection Fraction among Cancer 

Patients และ ผลง�นแผ่นว�งอุปกรณ์สำ�หรับทำ�หัตถก�รสวนหัวใจและหลอดเลือดท�งหลอดเลือดแดงที่แขน 

(Radial Arm Bed for Transradial Cardiac Catheterization)

	 การให้บริการวิชาชีพ	

 โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ เป็นศูนย์ก�รให้บริก�รในคลินิกต่�ง ๆ โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ม�ใช้

บริก�รรวมทั้งสิ้น ๒๗๕,๙๕๕ คน ซึ่งสูงกว่�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีผู้ม�ใช้บริก�ร ๒๓๔,๕๗๒ คน โดย 

โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ ประกอบด้วยศูนย์ก�รแพทย์ ๒ ศูนย์ ได้แก่

 • ศูนย์ก�รแพทย์มะเร็งวิทย�จุฬ�ภรณ์ เป็นศูนย์ก�รแพทย์เฉพ�ะท�งชำ�น�ญก�รด้�นก�รรักษ� 

โรคมะเร็งอย่�งครบวงจรของโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ โดยให้บริก�รตรวจและรักษ�โรคมะเร็ง ควบคู่กับก�รศึกษ�

วิจัย เพื่อสร้�งนวัตกรรม และองค์คว�มรู้ใหม่ทั้งในด้�นก�รป้องกัน ก�รตรวจวินิจฉัย และรักษ�โรคมะเร็ง  

ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งทุกร�ยที่เข้�รับก�รรักษ� ณ ศูนย์ก�รแพทย์มะเร็งวิทย�จุฬ�ภรณ์ โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ จะได้รับ

ก�รประเมินผลก�รตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยคณะกรรมก�รผู้เชี่ยวช�ญกำ�หนดแผนก�รรักษ� หรือ Tumor 

Board ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญสหส�ข�ต่�ง ๆ จะร่วมกันพิจ�รณ�แนวท�งก�รรักษ�ที่เหม�ะสม 

และดีที่สุดสำ�หรับผู้ป่วยแต่ละร�ย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอก�สและมีคุณภ�พชีวิตที่ดี โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ 

มีคว�มพร้อมด้�นศักยภ�พของก�รให้บริก�รรักษ�โรคมะเร็งอย่�งครบวงจรด้วยวิธีก�รต่�ง ๆ ทั้งก�รผ่�ตัด  

ก�รฉ�ยรังสี ก�รให้ย�เคมีบำ�บัด ก�รรักษ�มะเร็งแบบมุ่งเป้� ก�รตรวจวินิจฉัย และรักษ�มะเร็งด้วยเวชศ�สตร์

นิวเคลียร์ หัตถก�รรักษ�มะเร็ง ก�รรักษ�ผู ้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้�ยโดยทีมสหส�ข�วิช�ชีพที่เน้นผู ้ป่วย 

เป็นศูนย์กล�ง 

 • ศูนย์ก�รแพทย์จุฬ�ภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพ�ะท�ง

ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ เพื่อให้ก�รดูแลผู้ป่วยครอบคลุมโรคต่�ง ๆ ได้ม�กขึ้น และให้ผู้ป่วยได้รับคว�มสะดวก

สบ�ยในก�รเข้�รับรักษ�พย�บ�ลที่ครบวงจรในที่เดียว โดยประกอบด้วยหน่วยย่อยต่�ง ๆ ดังนี้

 หน่วยผู้ป่วยนอก ได้ให้บริก�รผู้ป่วยนอกที่ม�รับบริก�รตรวจรักษ� โรคผิวหนังและเลเซอร์ โรคกระดูก

และข้อ เวชศ�สตร์ฟื้นฟู โรคท�งศัลยกรรมหลอดเลือด โรคอ�ยุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทรวงอก และให้บริก�ร 

ทุกช่วงอ�ยุในกลุ่มท�งด้�นโรคท�งจักษุและโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีก�รให้บริก�รคลินิกพิเศษนอกเวล�

ร�ชก�ร ของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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 หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้บริก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำ�ก�รคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้

ทร�บระดับคว�มรุนแรงของอ�ก�ร และให้ก�รช่วยเหลือได้อย่�งรวดเร็ว ด้วยบริบทที่ผู้ป่วยกลุ่มใหญ่เป็นผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินมีระบบก�รประเมินอ�ก�รผู้ป่วยภ�วะหัวใจข�ดเลือดเฉียบพลัน โดย

ทำ�แบบประเมินก�รคัดกรองผู้ป่วย STEMI ร่วมกับตรวจคลื่นไฟฟ�้หัวใจโดยมีแพทย์เฉพ�ะท�งโรคหัวใจแปลผล

ให้ทันที จึงส�ม�รถวินิจฉัยผู้ป่วยภ�วะหัวใจข�ดเลือดเฉียบพลันได้ภ�ยใน ๑๐ น�ที ตั้งแต่แรกรับ ทำ�ให้ผู้ป่วย 

รับก�รรักษ�ให้พ้นจ�กอันตร�ยได้อย่�งรวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบก�รจัดก�รฐ�นข้อมูล (ICCA) เป็นก�รบริห�ร

จัดก�รดูแลผู้ป่วยที่เข้�รับบริก�ร 

 หอผู้ป่วยวิกฤต พัฒน�และขย�ยบริก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยที่ได้รับก�รผ่�ตัดใหญ่ระบบหัวใจและทรวงอก 

รวมถึงก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องพยุงก�รทำ�ง�นของหัวใจและปอด เช่น Extracorporeal Membrane 

Oxygenation (ECMO) และ Intra-aortic balloon pump (IABP) ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง และส�ม�รถ

รองรับก�รดูแลผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หอผู้ป่วยวิกฤตมีเครื่องมือท�งก�รแพทย์ที่ทันสมัยในก�ร 

เฝ้�ระวังและติดต�มอ�ก�รผู้ป่วยอย่�งใกล้ชิดด้วยระบบเทคโนโลยี ICCA (Intellispacecriticalcare & 

anesthesia) ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลก�รตรวจพิเศษท�งด้�นโรคหัวใจและท�งห้องปฏิบัติก�ร โดยมีระบบ 

ก�รบันทึกข้อมูลได้อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นก�รบริก�รที่รวดเร็วทันต่อ อ�ก�รเปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยปลอดภัยจ�ก

ภ�วะแทรกซ้อนทั้งจ�กโรคและก�รรักษ� และพึงพอใจในบริก�ร 

 หอผู้ป่วยใน ได้พัฒน�ระบบก�รบริก�รเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ม�รับบริก�ร 

มีก�รนำ�เครื่องมือท�งก�รแพทย์ที่ทันสมัยม�ใช้ในก�รเฝ้�ระวังและติดต�มอ�ก�รผู้ป่วยอย่�งใกล้ชิด ในกลุ่ม 

ผู้ป่วยที่มีปัญห�ท�งกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยก�รนำ�เครื่องติดต�มก�รทำ�ง�นของหัวใจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

และมีเครื่องมือช่วยในก�รประเมินอ�ก�รเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เรียกว่� IGS (Intellivue Guardian Software) 

ที่มีประสิทธิภ�พช่วยให้ผู้ป่วยได้รับก�รตอบสนองต่ออ�ก�ร เปลี่ยนแปลงนั้นอย่�งรวดเร็ว โดยส�ม�รถคำ�นวณ

คะแนน Early warning signs ได้ทันที และส่งข้อมูลไปที่ Center พร้อมทั้ง Show ที่จอ Dashboard ซึ่งมุ่งเน้น

ให้ผู้ป่วยทุกร�ยได้รับก�รบริก�รที่รวดเร็วทันต่อ อ�ก�รเปลี่ยนแปลง ปลอดภัยจ�กภ�วะแทรกซ้อนทั้งจ�กโรค

และก�รรักษ� และพึงพอใจในบริก�ร 

 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งช�ติ โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์กล�งที่เป็นเลิศในก�ร

ให้บริก�รวิช�ก�รแก่บุคล�กรวิช�ชีพ กลุ ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะเพื่อพัฒน�คว�มรู ้คว�มชำ�น�ญด้�นสุขภ�พ 

วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อก�ร พัฒน�คุณภ�พชีวิต และสังคมและประช�ชน

ทั่วไป และเพื่อเป็นศูนย์กล�งในก�รให้บริก�รวิช�ชีพในด้�นสุขภ�พที่เป็นเลิศต�มม�ตรฐ�นส�กลแก่ ประช�ชน

ทุกภ�คส่วนบนหลักคว�มเสมอภ�คและไม่เหลื่อมลำ้� ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ ส�ม�รถพัฒน�ผลิตส�รเภสัชรังสี 

เพื่อให้บริก�รตรวจวินิจฉัยและรักษ� รวมทั้งรองรับง�นวิจัย จำ�นวน ๔ ชนิด ได้แก่ - 18F-Florbetaben 

(Neuraceq) สำ�หรับใช้ในก�รตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม - 18F-PI2620 สำ�หรับใช้ในก�รตรวจวินิจฉัย 

Tauopathies - 18F-NaF สำ�หรับใช้ในก�รตรวจวินิจฉัยก�รกระจ�ยของเซลล์มะเร็งไปที่กระดูก - 15O-H2 O 

[Radiowater] สำ�หรับใช้ในก�รตรวจวินิจฉัยก�รไหลเวียนของเลือดในหัวใจ (Blood flow)
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 นอกจ�กนี้ ง�นบริก�รยังมีก�รผลิตส�รเภสัชรังสีเพื่อสำ�หรับใช้ในก�รตรวจผู้ป่วยร่วมกับเครื่องเพท - ซีที 

ของศูนย์ไซโคลตรอนเอง และสำ�หรับจำ�หน่�ยให้แก่โรงพย�บ�ลต่�ง ๆ โดยศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน 

แห่งช�ติ มีบุคล�กรนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ร่วมกันคิดค้นพัฒน�นวัตกรรมอย่�งต่อเนื่อง ในก�รผลิตส�ร

เภสัชรังสีชนิดใหม่ ๆ  ที่ได้ม�ตรฐ�น ซึ่งในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ มีจำ�นวนก�รผลิตเพื่อจำ�หน่�ยส�รเภสัชรังสีให้กับ

โรงพย�บ�ลต่�ง ๆ เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๑ ยูนิต ง�นบริก�รตรวจและรักษ�ท�งด้�นเวชศ�สตร์นิวเคลียร์ โดย

ให้บริก�รตรวจด้วยเครื่องเพท - ซีทีร่วมกับก�รใช้ส�รเภสัชรังสี - บริก�รตรวจวินิจฉัยก�รทำ�ง�นของอวัยวะต่�ง ๆ  

ด้วยเครื่อง SPECT/CT ๑๖ สไลด์ - บริก�รตรวจต่อมไทรอยด์ (Thyroid uptake and scan) - บริก�รก�รตรวจ

วัดค่�คว�มหน�แน่นของกระดูกด้วยเครื่อง Bone densitometer แผนง�นที่จะดำ�เนินก�รในปี ๒๕๖๓ คือ 

ก�รขย�ยง�นเพื่อเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต และพัฒน�ส�รเภสัชรังสีชนิดใหม่ เพื่อรองรับก�รวินิจฉัยได้ ครอบคลุม 

ทุกโรคม�กยิ่งขึ้น โดยจะมีก�รติดตั้งเครื่องเร่งอนุภ�คไซโคลตรอน และ Hot cell ใหม่ จำ�นวน ๑ ชุด และ 

ก�รขย�ยง�นก�รให้บริก�รตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET/MRI 

 สำ�หรับสถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ ซึ่งเป็นสถ�บันก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�น�น�ช�ติได้จัดก�ร

บริก�รวิช�ก�รเพื่อมุ่งขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�สู่สังคมในระดับช�ติ และระดับน�น�ช�ติ ภ�ยใต้คว�มร่วมมือ

แบบเครือข่�ยกิจกรรมบริก�รวิช�ก�รต่�ง ๆ อ�ทิ โครงก�รสนับสนุนวิทย�ศ�สตร์ศึกษ� “Science Education” 

โครงก�ร “คว�มรู้ดี ๆ จ�กพี่สู่น้อง” โครงก�รสนับสนุนวิทย�ศ�สตร์ศึกษ� “Science Education”- STEM ในหัวข้อ 

Creative AI and Go 2) ประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติในหัวข้อ “The 1st Symposium for the Distinguished 

Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia” เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่	๔	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง	ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน

 ยุทธศ�สตร์ที่ 4 เป็นด้�นก�รบริห�รจัดก�รเพื่อสนับสนุนก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ที่ ๑ - ๓ โดยมี

สำ�นักง�นร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์เป็นหน่วยประส�นง�นกล�ง และมีหน่วยง�นสนับสนุนของส่วนง�นต่�ง ๆ ร่วมกัน 

ขับเคลื่อน แต่เนื่องจ�กเป็นระยะเริ่มแรกได้มีก�รพัฒน�ปรับปรุงโครงสร้�งรองรับภ�รกิจอย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้ 

ก�รดำ�เนินก�รมีผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับร้อยละ ๖๔.๘๐ ยุทธศ�สตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย

เป้�ประสงค์หลัก ๗ ประก�ร ได้แก่ เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรมีประสิทธิภ�พและธรรม�ภิบ�ล เพื่อให้มี 

งบประม�ณเพียงพอในก�รดำ�เนินง�นอย่�งครอบคลุม คุ้มค�่ โปร่งใส เพื่อให้มีบุคล�กรเพียงพอ มีศักยภ�พสูง 

มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง มีค่�นิยมขององค์กรร่วมกันและมีจิตบริก�รด้วยหัวใจคว�มเป็นมนุษย์ เพื่อให้มีระบบ
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เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย มีม�ตรฐ�นและครอบคลุมระบบง�นทุกด้�น เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น 

ปลอดภัย สวยง�ม และรักธรรมช�ติ เพื่อให้มีก�รสืบส�น และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศ�สน� ศีลธรรม และ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และเพื่อให้ร�ชวิทย�ลัยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลและองค์กรภ�ยนอกอย่�งแพร่หล�ย

 หน่วยง�นที่จัดตั้งขึ้นต�มโครงสร้�งองค์กร ซึ่งเป็นหลักในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย 

ฝ่�ยโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริ ฝ่�ยก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล ฝ่�ยภ�พลักษณ์องค์กร 

ฝ่�ยนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ ฝ่�ยบริห�รกล�งและส�รบรรณ ฝ่�ยพัฒน�พื้นที่ ฝ่�ยบริก�รกล�ง ฝ่�ยบริห�ร 

ก�รเงินก�รคลัง ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ ฝ่�ยพัสดุ ฝ่�ยนิติก�ร สำ�นักประธ�นร�ชวิทย�ลัย และเนื่องจ�ก 

ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์มีก�รขย�ยอัตร�กำ�ลังเพิ่มม�กขึ้น จึงได้มีก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�ใช้เป็น

เครื่องมือในก�รบริห�รและระบบบริก�รหล�ย ๆ ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร รวมถึงก�รติดต่อสื่อส�ร

ระหว่�งบุคล�กรภ�ยในองค์กรทุกระดับ ผ่�นช่องท�งอินทร�เน็ต เพื่อเป็นช่องท�งเบื้องต้นที่สำ�คัญในก�รมอบ

นโยบ�ย รับฟัง แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น และเผยแพร่ประช�สัมพันธ์เรื่องร�วคว�มเป็นไปที่สำ�คัญและเกี่ยวข้อง

กับองค์กรเพื่อให้บุคล�กรทุกคนทร�บเรื่องร�วต่�ง ๆ ภ�ยในองค์กรเท่�เทียมกัน

 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญยิ่งต่อสุขภ�พประช�ชนต�มพระปณิธ�นองค์ประธ�นร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ นั้น 

ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี 

กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคร�ะห์จำ�นวน ๔๓๕ ร�ย มีก�รจัดหน่วย

แพทย์พระร�ชท�น โดยมีผู้ป่วยเข้�รับบริก�ร จำ�นวน ๒,๕๙๖ ร�ย ได้พระร�ชท�นถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

ต่�ง ๆ ทั่วประเทศ จำ�นวน ๗,๖๘๕ ร�ย โครงก�รครบรอบ ๑๐ ปี โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ ธรรมสัญจร 

เพื่อศูนย์ก�รแพทย์ภัทรมห�ร�ช�นุสรณ์ ณ จังหวัดนครร�ชสีม� เพชรบุรี และจันทบุรี ร�ษฎรที่ได้รับกระเป๋� 

ย�ส�มัญประจำ�บ้�นพระร�ชท�น จำ�นวน ๒,๗๘๑ ร�ย มีร�ษฎรที่ได้รับคว�มช่วยเหลือโดยก�รพระร�ชท�น

ผ้�ห่มกันหน�ว จำ�นวน ๕,๕๙๕ ร�ย และเสื้อกันหน�วพระร�ชท�น จำ�นวน ๙๐ ร�ย

 ในปี ๒๕๖๒ สภ�ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง บริษัท จุฬ�วัฒน จำ�กัด เพื่อเป็นกลไก

ในก�รบริห�รจัดก�รและกำ�กับดูแลก�รลงทุน ร่วมทุนและร่วมกับนิติบุคคลอื่นในกิจก�รด้�นก�รพัฒน�

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้�นก�รแพทย์ ก�รส�ธ�รณสุข วิทย�ศ�สตร์ พลังง�น ทรัพย�กรธรรมช�ติ และ 

สิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีศักยภ�พส�ม�รถต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ภ�คธุรกิจ ชุมชน และประเทศช�ติ และเกิดคว�มคล่องตัวในก�รบริห�รง�นให้ทันต่อก�ร เปลี่ยนแปลงของโลก 
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ที่เป็นไปอย่�งรวดเร็ว รวมทั้งเป็นก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เพื่อเป็นงบประม�ณในก�รดำ�เนินง�น 

ต�มภ�รกิจต่�ง ๆ ทั้งนี้ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี 

กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ทรงพระร�ชท�นชื่อและบริษัทได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงห�คม 

๒๕๖๒ มีทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท มีวัตถุประสงค์หลักในก�รประกอบกิจก�รวิส�หกิจเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) ในก�รดำ�เนินกิจก�รเกี่ยวกับก�รผลิต ก�รจำ�หน่�ยสินค้� หรือก�รบริก�ร ซึ่งปัจจุบัน 

ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของ บริษัท จุฬ�วัฒน จำ�กัด คือ ร้อยละ ๔๙ โดยมีสำ�นักพัฒน�

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ ทำ�หน้�ที่เป็นผู้แทนร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ในก�รกำ�กับดูแลบริษัท 

จุฬ�วัฒน จำ�กัด หรือนิติบุคคลในก�รกำ�กับให้ดำ�เนินก�รเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ 

ตลอดจนดูแลผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ ก�รใช้ทรัพย์สินท�งปัญญ� รวมทั้งประส�นง�นก�รติดต�มผลประกอบก�ร 

ของบริษัท หรือนิติบุคคลในกำ�กับ ทั้งนี้ ได้กำ�หนดให้มีระบบก�รร�ยง�นให้เลข�ธิก�รร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ และ

สภ�ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ทร�บ เพื่อก�รติดต�มและกำ�กับดูแลให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ด้วย

 นอกจ�กนี้ ยังมีโรงง�นผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำ�ริ สำ�นักประธ�นร�ชวิทย�ลัย อันเนื่องม�จ�กทรงมี 

พระดำ�ริให้ดำ�เนินก�ร “โครงก�รผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำ�ริ” เพื่อให้เป็นโรงง�นต้นแบบในก�รผลิตเภสัชภัณฑ ์

ที่เข้�ม�เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รวิจัยพัฒน�เภสัชภัณฑ์สำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นนำ้� 

ถึงปล�ยนำ้� เชื่อมโยงคว�มรู้และประส�นคว�มร่วมมือ ด้�นเทคโนโลยีก�รผลิตเภสัชภัณฑ์กับน�น�ช�ติ เพื่อให้

ประเทศไทยส�ม�รถผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภ�พสูงสำ�หรับรักษ�โรคมะเร็งใช้ได้ด้วยตัวเอง 

 ศ�สตร�จ�ย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรี- 

สว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ทรงจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ที่อำ�เภอป�กช่อง จังหวัด

นครร�ชสีม� ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครร�ชสีม� ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ต้นแบบ ที่มีระบบก�รจัดก�รต�มม�ตรฐ�นส�กลที่ใหญ่ที่สุดของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และดูแลควบคุม 

โรคพิษสุนัขบ้� และโรคจ�กสัตว์สู่คน ส�ม�รถรองรับสุนัขได้ถึง ๕,๐๐๐ ตัว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่�งเดือน

มกร�คม ถึงเดือนพฤศจิก�ยน มีจำ�นวนสุนัขประม�ณ ๑,๐๐๐ ตัว และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำ�นวนขึ้น ในก�รนี้ 

พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงมีคว�มห่วงใยถึงภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแลสุนัขจรจัดในระยะแรก 

จึงได้พระร�ชท�นอ�ห�รสุนัขชนิดเม็ด จำ�นวน ๕๐๐ กระสอบต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน ถึงเดือนกันย�ยน 

๒๕๖๒ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตอ�ห�รสุนัขเป็นผู้ดำ�เนินก�รนำ�ส่งตรงถึงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อดำ�เนินก�รให้เป็นไป

ต�มพระร�ชประสงค์ต่อไป ❖
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ “ที่นี่ มืออาชีพ”

สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน)
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 สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) “เป็นสถ�บันที่พัฒน�กำ�ลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิช�ชีพ  

เพื่อยกระดับสมรรถนะกำ�ลังคนให้สอดคล้อง ตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น” วัตถุประสงค ์

ก�รดำ�เนินง�นหลักที่ทำ�ให้สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) ยังคงเดินหน้�พัฒน�กำ�ลังคน ส่งเสริมให ้

กลุ ่มคนในอ�ชีพมีคว�มเข้มแข็ง สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งของทุกกลุ่มอ�ชีพ ไม่ว่�จะเป็น 

ภ�คเกษตร อุตส�หกรรม ก�รค้�และก�รบริก�ร 

 กำ�ลังคนที่มี “สมรรถนะ” คว�มส�ม�รถ นับเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะร่วมขับเคลื่อน ยกระดับก�รผลิต 

และก�รบริก�ร ตลอดจนถึงก�รพัฒน�นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศช�ติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้  

ห�กพื้นฐ�นคว�มมั่นคงของช�ติแข็งแรง ร�กฐ�นทรัพย�กรบุคคลที่จะร่วมพัฒน�เศรษฐกิจ สังคมแข็งแกร่ง 

ศักยภ�พในก�รแข่งขันกับน�น�ช�ติทั้งด้�นเกษตร อุตส�หกรรม และบริก�ร ไม่ว่�จะเป็นระดับภูมิภ�ค ไปจนถึง

ประช�คมโลกก็ไม่ไกลเกินเอื้อมที่ประเทศไทยจะก้�วไปถึง  

  

 ร�กฐ�นคว�มแข็งแกร่งในช�ติ นับเป็นสิ่งที่สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) ดำ�เนินก�รม�ตลอด

นับแต่จัดตั้งสถ�บันฯ ในปี ๒๕๕๔ ด้วยก�รร่วมกับผู้ประกอบก�รในส�ข�วิช�ชีพต่�ง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทั้งภ�ครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดทำ�ม�ตรฐ�นอ�ชีพและแนวท�งก�รประเมินสมรรถนะบุคคลต�มม�ตรฐ�น
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อ�ชีพ เทียบเคียงม�ตรฐ�นส�กล แล้วเสร็จกว่� ๗๗๕ อ�ชีพ นำ�ม�ประเมินสมรรถนะของบุคคลต�มม�ตรฐ�น

อ�ชีพ ก่อนออกประก�ศนียบัตรคุณวุฒิวิช�ชีพ พร้อมหนังสือรับรองสมรรถนะบุคคลต�มม�ตรฐ�นอ�ชีพ  

ให้กับผู้ที่เข้�รับก�รประเมินที่มีทั้งผู้ที่มีวุฒิก�รศึกษ� และไม่มีวุฒิก�รศึกษ� ซึ่งใบรับรองฯ นี้จะเป็นเครื่องก�รันตี

ให้กับบุคคลที่ผ่�นก�รประเมินฯ ว่� “เข�คนนั้นเป็นคนมืออ�ชีพตัวจริง ที่มีศักยภ�พม�ตรฐ�นต�มแนวท�ง 

ที่เป็นส�กล” เพร�ะศักยภ�พของคน มีคว�มสำ�คัญไม่น้อยไปกว่�ใบปริญญ� ตอกยำ้�ว่�ไทยเป็นที่ยอมรับ 

กับก�รประชุมคณะกรรมก�รกรอบคุณวุฒิอ้�งอิงอ�เซียน (AQRF) ครั้งที่ ๗ และก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร  

(The Seventh AQRF Committee Meeting and Workshop) ระหว่�ง วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุล�คม ๒๕๖๒  

ณ เมืองยอกย�ก�ร์ต� ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อคณะกรรมก�รกรอบคุณวุฒิอ้�งอิงอ�เซียนมีมติเอกฉันท์  

๙:๐ ประเทศไทยงดออกเสียง ได้รับรองร�ยง�นก�รเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งช�ติของไทย สู่กรอบคุณวุฒิ

อ ้�งอิงอ�เซียน ซึ่ งก�รเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ 

แห่งช�ติ สู ่กรอบคุณวุฒิอ้�งอิงอ�เซียนจะส่งผลต่อ 

ก�รหมุนเวียนกำ�ลังคนทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษ� รวมทั้ง 

กำ�ลังคนในอ�ชีพ ระหว่�งประเทศสม�ชิกอ�เซียน 

รวมทั้งสร้�งคว�มเชื่อมั่นระหว่�งประเทศสม�ชิก และ

สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (สคช.) เป็นองค์กรที่ทำ�หน้�ที่

ส ่งเสริม สนับสนุน ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น

เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� (สกศ.) ได้เตรียมพร้อมนำ�

กรอบคุณวุฒิวิช�ชีพที่ได ้ดำ�เนินก�รเทียบเคียงสู ่ 

กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติม�ใช้ดำ�เนินก�รเพื่อให้ทุกประเทศเชื่อมั่นในก�รรับรองคุณวุฒิวิช�ชีพ และหนังสือรับรอง

ม�ตรฐ�นอ�ชีพจ�ก สคช. ว่�ส�ม�รถเทียบเคียงและเป็นที่ยอมรับในระดับอ�เซียน และ สคช. ยังพร้อมส่งเสริม 

ให้เกิดก�รพัฒน�และก�รเรียนรู ้ เพื่อเพิ่มศักยภ�พและยกระดับสมรรถนะกำ�ลังคนอย่�งเป็นระบบและ 

มีม�ตรฐ�น
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 ในปี ๒๕๖๒ สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�ร

มห�ชน) ยังได้ใช้เทคโนโลยีนำ�ม�พัฒน�โปรแกรม 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้ใช้ง�น ไม่ว่�จะเป็น

คนในอ�ชีพ ผู ้ประกอบก�ร และผู ้บริ โภค กับ 

แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออ�ชีพ” เพร�ะระบบนี้ 

จะช่วยต่อยอดให้คนในอ�ชีพที่ผ่�นก�รประเมินฯ  

กับสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ เข้�ม�มีชื่อบันทึกอยู ่ใน

ระบบ เพื่อให้ผู้ประกอบก�ร และผู้บริโภค ผู้ใช้บริก�ร 

ส�ม�รถค้นห� และใช้บริก�รจ�กคนมืออ�ชีพตัวจริง 

ไม่ว่�จะในพื้นที่ภ�คเหนือ ภ�คกล�ง ภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือ ภ�คตะวันตก หรือภ�คใต้ ที่จะทยอยมี 

ร�ยชื่อคนมืออ�ชีพที่ผ่�นก�รประเมินฯ แล้วลงใน 

แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออ�ชีพ” เรียกว่�ก�รค้นห�มืออ�ชีพที่กระจ�ยตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภ�คส�ม�รถทำ�ได้

อย่�งง่�ยด�ยเพียงใช้แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออ�ชีพ” และเป็นคนในอ�ชีพที่ได้รับก�รก�รันตีจ�กหน่วยง�น

ภ�ครัฐให้เลือกใช้บริก�รอย่�งทั่วถึง นับเป็นก�รพลิกหน้�ก�รค้นห�บุคล�กรมืออ�ชีพเข้�ทำ�ง�นครั้งใหญ่ของ

ประเทศ เรียกว่�แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออ�ชีพ” ไม่เพียงสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ จะนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ 

เพื่อพัฒน�คนให้เป็นคนคุณภ�พได้แล้ว ยังพัฒน�คนในอ�ชีพให้มีม�ตรฐ�นต�มหลักส�กล ที่ผู้ประกอบก�ร  

และผู้บริโภคส�ม�รถใช้บริก�รได้จริงอย่�งมั่นใจ ซึ่งหม�ยถึงประเทศก็จะมีคนคุณภ�พร่วมพัฒน�ร�กฐ�น

ประเทศให้แข็งแกร่ง และเมื่อผู้ประกอบก�ร ผู้บริโภค กล้�ใช้บริก�รคนในอ�ชีพจ�กแอปพลิเคชัน “ปักหมุด 

มืออ�ชีพ” ก็หม�ยถึงเงินหมุนเวียนภ�ยในประเทศก็จะเติบโตขึ้นต�มไปด้วย  
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 ก�รต่อยอดในอ�ชีพที่สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) ได้พย�ย�มผลักดันให้ก�รส่งเสริม 

พัฒน�กำ�ลังคนในอ�ชีพ ก็คือคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น องค์กรต่�ง ๆ ซึ่งปัจจุบันสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ  

ได้ร่วมมือกับ ธน�ค�รออมสิน และ SME D Bank ภ�ยใต้โครงก�ร “ประเทศไทยก้�วไกล คนไทยมืออ�ชีพ”  

ด้วยก�รเสริมทักษะ ต่อยอด เติมทุน ให้กับคนในอ�ชีพที่ผ ่�นก�รประเมินกับสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ  

แล้วคิดอย�กมีธุรกิจ หรือขย�ยธุรกิจของตัวเอง แต่ข�ดเงินทุน ซึ่งคว�มร่วมมือของสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ  

ที่มีกับ ธน�ค�รออมสิน และ SME D Bank จะช่วยเติมเต็มให้กับคนในอ�ชีพ ด้วยก�รเสริมทักษะอ�ชีพในชีวิต 

และคะแนนพิเศษสำ�หรับผู้ที่ผ่�นก�รประเมินสมรรถนะอ�ชีพ เพร�ะใบรับรองที่ได้จ�กสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ  

นับเป ็นสิ่ งมีคุณค ่� และเป ็นหลักฐ�นก�รันตีในก�รพิจ�รณ�สินเชื่อส ่วนบุคคลของธน�ค�รด ้วยว ่�  

“เป็นผู้มีความสามารถในการประกอบกิจการจริง” 
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 แต่ขณะที่หล�ยคนมีคว�มพร้อมแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่�ตัวเองจะเดินหน้�ขอสินเชื่อเพื่อขย�ยธุรกิจได้อย่�งไร

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ ก็มีคว�มร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม 

(บสย.) ที่พร้อมให้ก�รสนับสนุนคนในอ�ชีพที่ผ่�นก�รประเมิน มีใบรับรองคุณวุฒิวิช�ชีพจ�กสถ�บันคุณวุฒิ

วิช�ชีพ ซึ่งเป็นหน่วยง�นภ�ครัฐ เพร�ะท�ง บสย. พร้อมรับบุคคลเหล่�นั้นไว้พิจ�รณ�ช่วยคำ้�ประกันก�รขอ 

สินเชื่อกับธน�ค�รให้ ฉะนั้นไม่เพียงจะมีธน�ค�รออมสิน และ SME D Bank ที่พร้อมพิจ�รณ�สินเชื่อให้กับบุคคล 

มืออ�ชีพแล้ว บุคคลมืออ�ชีพยังมีโอก�สเข้�ถึงแหล่งเงินทุนกับธน�ค�รพ�ณิชย์อื่น ๆ ได้ด้วย เพร�ะมี บสย. เป็น

เพื่อนคู่คิดและพร้อมพิจ�รณ�คำ้�ประกันก�รขอสินเชื่อกับธน�ค�รให้คนมืออ�ชีพ เพื่อเป็นก�รช่วยส�นฝันต่อยอด

เติม เสริมทุน หนุน SMEs สร้�งไทย ไม่เพียงเท่�นั้นคนในอ�ชีพยังได้ทักษะคว�มรู้ในก�รจัดก�รด้�นก�รเงิน  

ก�รว�งแผนธุรกิจ โดยมีโค้ชมืออ�ชีพจ�กคว�มร่วมมือที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ลในก�รขับเคลื่อน

และพัฒน�ศักยภ�พกำ�ลังคนของประเทศในทุก ๆ ส�ข�วิช�ชีพ 



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

301

 ก�รพัฒน�กำ�ลังคนที่ดำ�เนินง�นโดยสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) ยังเน้นดำ�เนินก�ร 

ด้วยคว�มโปร่งใสต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลอย่�งเข้มงวด และเป็นที่ม�ของก�รประเมินจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ที่ประก�ศผลประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใส 

ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำ�ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์ก�รมห�ชน เข้�ร ่วมก�รประเมิน  

๘,๒๙๙ หน่วยง�น ผลก�รประเมินปร�กฎว่� สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สคช. ได้รับ  

๙๐.๓๓ คะแนน ผ่�นก�รประเมินอยู ่ในเกณฑ์ระดับ A นับเป็นลำ�ดับที่ ๓ จ�ก ๒๔ หน่วยง�นในสังกัด 

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี และอยู ่ในอันดับที่  ๙ จ�กองค์ก�รมห�ชน ๓๙ หน่วยง�น โดยเฉพ�ะตัวชี้วัด 

ในด้�นก�รเปิดเผยข้อมูล และป้องกันก�รทุจริต ซึ่งเป็น ๒ ใน ๑๐ ตัวชี้วัดสำ�คัญในก�รแสดงให้เห็นว่�เป็นองค์กร 

ที่มีคุณธรรม และคว�มโปร่งใส ซึ่ง สคช. ได้รับก�รประเมินม�กถึง ๑๐๐ คะแนนเต็ม 

 สำ�หรับก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มโปร่งใสเป็นนโยบ�ย

สำ�คัญที่น�ยนคร ศิลปอ�ช� ประธ�นกรรมก�รสถ�บัน 

คุณวุฒิวิช�ชีพ ยำ้ �ชัดเสมอว ่� สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ 

ให้คว�มสำ�คัญ และประก�ศเจตน�รมณ์เป็นองค์กรที่มี

คุณธรรม โปร่งใส ปลอดก�รทุจริต ซึ่งเป ็นสิ่งที่รัฐบ�ล 

ให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่ง สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพก็ได้ตระหนัก

ถึงป ัญห� และผลกระทบของก�รทุจริตที่ส ่งผลกระทบ 

ต่อประเทศช�ติ รวมทั้งก�รบริห�รง�นอย่�งชัดเจนด้วยเช่นกัน 

โดยทุกฝ ่ �ยพร ้อมเป ็นหน ่วยง�นที่ ขับ เคลื่ อนองค ์กร 

ด้�นคุณธรรมและคว�มโปร่งใสของหน่วยง�นต�มแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ ประเด็นต่อต้�นก�รทุจริต

ประพฤติมิชอบ นับเป็นก�รตอกยำ้�ว่� สคช. ในฐ�นะที่เป็นหน่วยง�นกำ�หนดคุณภ�พม�ตรฐ�นอ�ชีพ  

สร้�งคนให้เป็นมืออ�ชีพเพื่อออกสู่ตล�ดแรงง�นร่วมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์ช�ติ ๒๐ ปี 

ด้วยก�รปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้�ที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภ�พม�ตรฐ�น และมีคว�มโปร่งใส เพร�ะสถ�บัน

คุณวุฒิวิช�ชีพที่นี่มืออ�ชีพ ❖
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การบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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 สถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน (องค์ก�รมห�ชน) หรือ บจธ. มีภ�รกิจหลัก คือ ดำ�เนินก�รจัดตั้ง

ธน�ค�รที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันกับธน�ค�รที่ดิน บริห�รจัดก�รก�รใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่�งเป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินทั้งของภ�ครัฐและเอกชน ก�รสร้�งประโยชน ์

ในเชิงเศรษฐกิจ พัฒน�ที่ดิน และพัฒน�อ�ชีพ โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งก�รประกอบ

อ�ชีพ และคว�มเป็นอยู ่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนในชุมชน  

เกษตรกร ตลอดจนผู้ย�กจนให้มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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 จ�กภ�รกิจดังกล่�ว บจธ. มีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน เพื่อให้เกิดก�รกระจ�ย 

ก�รถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่�งเหม�ะสม โดยก�รช่วยเหลือเกษตรกร

ที่มีคว�มเดือดร้อนจ�กก�รไร้ที่ดินทำ�กิน ให้ส�ม�รถมีที่ดินทำ�กิน และช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญห�จะสูญเสีย

หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้วจ�กก�รจำ�นอง ก�รข�ยฝ�ก ก�รถูกบังคับคดี เพื่อคงสิทธิในที่ดิน และสร้�งร�ยได้

ช่วยเหลือครอบครัวให้มีคว�มเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ก�รดำ�เนินก�รประกอบด้วย ๓ ส่วนง�น คือ 

 ๑.  ก�รกระจ�ยสิทธิก�รถือครองที่ดิน

  บจธ. ดำ�เนินก�รในลักษณะให้ชุมชนมีส ่วนร ่วมในก�รบ่งชี้พื้นที่ เป ้�หม�ยและตรงต�ม 

คว�มต้องก�รของผู้เดือดร้อนด้�นที่ดิน โดยก�รดำ�เนินก�รเข้�เจรจ�กับเจ้�ของที่ดินแปลงใหญ่ที่ไม่ใช้ประโยชน์

หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เพื่อ ซื้อที่ดินม�ให้เกษตรกรที่มีคว�มประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่�วเช่�/เช่�ซื้อ 

 ๒.  ก�รแก้ไขปัญห�ก�รสูญเสียสิทธิในที่ดิน

  บจธ. ดำ�เนินก�รจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภ�พในก�รใช้ประโยชน์ และเหม�ะสมสำ�หรับก�รทำ� 

ก�รเกษตร จ�กกรณีที่เกษตรกรและผู้ย�กจนสูญเสียสิทธิในที่ดินจ�กปัญห�ก�รถูกบังคับคดีและก�รข�ยฝ�ก 

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและผู้ย�กจนมีที่ดินทำ�กิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอ�ชีพ

 ๓.  ก�รส่งเสริม สนับสนุน พัฒน� ฟื้นฟู

  บจธ. จะเข�้ดำ�เนินก�รหลังจ�กกระบวนก�รของก�รกระจ�ยสิทธิก�รถือครองที่ดิน และก�รแก้ไข

ปัญห�ก�รสูญเสียสิทธิในที่ดินดำ�เนินก�รเรียบร้อยแล้ว โดยจะเข้�ไปช่วยในส่วนของก�รส่งเสริม พัฒน�  

สนับสนุนทั้งศักยภ�พของเกษตรกร เช่น ก�รประกอบอ�ชีพ ก�รผลิต ก�รจัดทำ�บัญชีครัวเรือน เป็นต้น ทั้งนี้  

บจธ. ได้นำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ดินและป่� ต�มศ�สตร์ 

พระร�ช� ม�ปรับใช้ในก�รทำ�ก�รเกษตร พร้อมทั้งถ่�ยทอดคว�มรู ้ให้เกษตรกรผู ้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ 

และสนับสนุนจ�ก บจธ.

 โดย บจธ. ดำ�เนินก�รภ�ยใต้โครงก�รดังต่อไปนี้

 ๑.  การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  

  โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  โครงก�รต้นแบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดินแบบครบวงจร เป็นโครงก�รที่ให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกร

ในก�รดำ�เนินก�รจัดซื้อที่ เพื่อนำ�ม�จัดสรรให้เกษตรกร ผู้ย�กจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มองค์กร

ชุมชน หรือเครือข่�ยชุมชน ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รให้เกิดก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินอย่�งเป็นธรรมและ 

ดำ�เนินก�รให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่�งทั่วถึง โดยในปีงบประม�ณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ บจธ. มีแผนดำ�เนินก�รช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้ย�กจนที่มีคว�มเดือดร้อนด้�นที่ดินทำ�กินใน ๘ พื้นที่ 

และจังหวัดอื่น ๆ  ได้แก่ จังหวัดนครร�ชสีม� สุร�ษฎร์ธ�นี เชียงใหม่ ลำ�พูน เชียงร�ย และจังหวัดอื่น ๆ  ที่ประช�ชน

ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รที่ไม่มีที่ดินทำ�กินโดยมีผลก�รดำ�เนินก�รดังนี้ 
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ล�าดับ
ที่

พื้นที่ด�าเนินการ
จ�านวนเกษตรกร

(ครัวเรือน)
เนื้อที่
(ไร่)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการด�าเนินการ

๑ ตำ�บลริมกก ๖๕ ๖๘-๒-๕๔.๕ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๘ มกร�คม ๒๕๖๓ ได้ดำ�เนินก�ร

อำ�เภอเมืองฯ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของ บจธ. 

จังหวัดเชียงร�ย และดำ�เนินก�ร ทำ�สัญญ�เช่�กับเกษตรกร

เรียบร้อยแล้ว

๒ ตำ�บลคลองน้อย ๓๗ ๗๕-๑-๔๓ ๔,๕๐๐,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ มีก�รลงน�ม 

อำ�เภอชัยบุรี ในสัญญ�จะซื้อจะข�ยระหว่�ง บจธ. 

จงัหวดัสรุ�ษฎร์ธ�นี และเจ้�ของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค�ดว่�

จะดำ�เนินก�รโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษ�ยน ๒๕๖๓

๓ ตำ�บลดอยฮ�ง ๒๘ ๓๘-๑-๔๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ มีก�รลงน�ม 

อำ�เภอเมืองฯ ในสัญญ�จะซื้อจะข�ยระหว่�ง บจธ.  

จังหวัดเชียงร�ย และเจ้�ของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค�ดว่�

จะดำ�เนินก�รโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษ�ยน ๒๕๖๓

๔ สบเตี๊ยะ ๑๓ ๕๔-๐-๔๔ ๙,๓๐๖,๙๒๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ มีก�รลงน�ม 

อำ�เภอจอมทอง ในสัญญ�จะซื้อจะข�ยระหว่�ง บจธ.  

จังหวัดเชียงใหม่  และเจ้�ของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค�ดว่�

จะดำ�เนินก�รโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษ�ยน ๒๕๖๓

๕ ตำ�บลรังก�ใหญ่ ๔๘ ๑๔๙-๐-๖ ๑๙,๕๓๖,๗๐๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ มีก�รลงน�ม 

อำ�เภอพิม�ย ในสัญญ�จะซื้อจะข�ยระหว่�ง บจธ.  

จังหวัดนครร�ชสีม� และเจ้�ของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค�ดว่�

จะดำ�เนินก�รโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษ�ยน ๒๕๖๓

๖ ตำ�บลกลัดหลวง ๓๐ ๑๒๒ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ก�รตรวจสอบและรับรองร�ค�ต�มร�ยง�น 

อำ�เภอท่�ย�ง ก�รประเมินของบริษัทผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว 

จังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่�งเตรียมประชุมคณะทำ�ง�น

พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของที่ดินและ

ร�ค�ที่ดิน ซึ่งค�ดว่�จะลงน�มสัญญ�

จะซื้อจะข�ยภ�ยในเดือนเมษ�ยน ๒๕๖๓

๗ ตำ�บลตะขบ ๖๗ ๒๓๐ ๕๐,๖๐๐,๐๐๐ ก�รตรวจสอบและรับรองร�ค�ต�มร�ยง�น 

อำ�เภอปักธงชัย ก�รประเมินของบริษัทผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว 

จังหวัดนครร�ชสีม� ขณะนี้อยู่ระหว่�งเตรียมประชุมคณะทำ�ง�น

พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของที่ดินและร�ค�ที่ดิน 

๘ พื้นที่ตำ�บลบ้�นโป่ง ๓๐ ๕๓-๓-๗๖ ๑๑,๘๖๖,๘๐๐๐ ก�รตรวจสอบและรับรองร�ค�ต�มร�ยง�น 

อำ�เภอพร้�ว ก�รประเมินของบริษัทผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว 

จังหวัดเชียงใหม่  ขณะนี้อยู่ระหว่�งเตรียมประชุมคณะทำ�ง�น

พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของที่ดินและร�ค�

ที่ดิน ซึ่งค�ดว่�จะลงน�มสัญญ�จะซื้อจะข�ย

ภ�ยในเดือนมีน�คม ๒๕๖๓

รวม ๓๑๘ ๗๙๑-๑-๖๓.๕ ๑๖๕,๓๑๐,๔๒๐
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  โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน

  โครงก�รนำ�ร่องธน�ค�รที่ดิน ในพื้นที่นำ�ร่อง ๕ ชุมชน เป็นโครงก�รที่ให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกร 

และผู้ย�กจนที่ไม่มีที่ดินทำ�กินหรือมีไม่เพียงพอต่อก�รประกอบอ�ชีพ ในพื้นที่นำ�ร่อง ๕ ชุมชน แบ่งเป็น 

จังหวัดลำ�พูน ๔ ชุมชน ได้แก่ บ้�นไร่ดง บ้�นแม่อ�ว บ้�นแพะใต้ และบ้�นท่�กอม่วง และจังหวัดเชียงใหม่  

๑ ชุมชน ได้แก่ บ้�นโป่ง เพื่อให้ชุมชนส�ม�รถใช้ประโยชน์ที่ดินในก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมและอยู่อ�ศัย 

และมีสิทธิในก�รครอบครองที่ดินร่วมกัน โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บจธ. ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำ�นวน ๕๒ แปลง รวมเนื้อที่ ๘๑-๑-๗๖.๔ ไร่ โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

  ๑. ชุมชนบ้�นท่�กอม่วง หมู่ที่ ๓ ตำ�บลหนองปล�สะว�ย อำ�เภอบ้�นโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน จำ�นวน 

๔๔ แปลง รวมเนื้อที่ ๕๘-๐-๑๙.๗ ไร่ เป็นเงิน ๑๐,๓๓๒,๗๖๖.๕๐.๕๐ บ�ท (จัดซื้อที่ดินครบแล้วทั้งชุมชน)  

โดยค�ดว่�จะมีจำ�นวนเกษตรกรได้รับคว�มช่วยเหลือประม�ณ ๑๒ ครัวเรือน

  ๒.  ชุมชนบ้�นโป่ง จำ�นวน ๘ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๓-๑-๕๖.๗ ไร่ เป็นเงิน ๕,๔๕๔,๘๒๗.๕๐ บ�ท  

ทั้งนี้ บจธ. ดำ�เนินก�รจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ชุมชนบ้�นโป่งแล้วเสร็จ จำ�นวน ๙๑ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๐๒-๒-๐๕.๙ ไร่ 

เป็นเงินจำ�นวน ๖๔,๗๓๖,๙๕๙ บ�ท โดยค�ดว่�จะมีจำ�นวนเกษตรกรได้รับคว�มช่วยเหลือประม�ณ ๕ ครัวเรือน

  ในส่วนที่ดินที่ยังไม่ได้จัดซื้อ เป็นที่ดินที่ประสบปัญห�ในก�รจัดซื้อที่ดินของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อก�รเกษตรที่ยั่งยืน อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ที่ดินที่เจ้�ของเดิมไม่ยินยอมข�ยให้ประม�ณ  

๖๐-๓-๔๐.๔ ไร่ ที่ดินซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด/ ค�บเกี่ยวพื้นที่ป่�ประม�ณ ๒๗-๑-๓๘ ไร่ และที่ดินของโรงเรียน

ที่มีผู้บริจ�คให้ ประม�ณ ๑๓-๐-๕๓ ไร่ ซึ่ง บจธ. ได้เป็นตัวกล�งในก�รประส�นง�นจัดซื้อที่ดินกับเจ้�ของที่ดิน 

ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ส�ม�รถจัดซื้อได้ ได้ประส�นง�นกับสหกรณ์ให้ห�ที่ดินแปลงใหม่ม�ทดแทน ขณะนี ้

อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รประเมินร�ค�ทรัพย์สินเพื่อจัดซื้อที่ดินทดแทนแปลงที่ บจธ. ไม่ส�ม�รถจัดซื้อได้ในพื้นที่

บ้�นโป่ง จำ�นวน ๑๙ แปลง เนื้อที่ ๓๘-๒-๘๒ ไร่ พร้อมกับจัดทำ�หนังสือ เพื่อขอคว�มอนุเคร�ะห์ตรวจสอบ 

และรับรองแนวเขตที่ดินต�มคำ�ขอเสนอข�ยที่ดิน จำ�นวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒-๑-๒๘.๙ ไร่ รวมเนื้อที่  

๔๑-๐-๑๐.๙ ไร ่  โดยมีร�ค�จัดซื้อประม�ณไร ่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บ�ท รวมเป ็นงบประม�ณทั้ งสิ้น 

๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บ�ท (ทั้งนี้อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รตรวจสอบที่ดินเพื่อจัดซื้อที่ดินอีกประม�ณ ๑๐ ไร่)

  ทั้งนี้ บจธ. ส�ม�รถจัดซื้อ/จัดสรรที่ดินได้แล้วทั้งสิ้น จำ�นวน ๗๐๔-๐-๑๔.๑ ไร่ (เป้�หม�ย 

๘๑๐-๑-๔๒.๖ ไร่) มีเกษตรกรที่ได้รับคว�มช่วยเหลือทั้งสิ้น ๔๘๘ ครัวเรือน (เป้�หม�ย ๔๙๙ ครัวเรือน)  
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 ๒.  การแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน

  โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

  เพื่อก�รสูญเสียสิทธิในที่ดินทำ�กินของเกษตรกร ที่มีป ัญห�จะสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว 

จ�กก�รจำ�นอง ก�รข�ยฝ�ก ก�รถูกบังคับคดี รวมทั้งเพื่อศึกษ�แนวท�งในก�รป้องกันก�รสูญเสียสิทธิในที่ดิน

ของเกษตรกรและผู้ย�กจนในระยะย�ว โดยมีก�รดำ�เนินก�ร ๒ ประเภท ได้แก่

  ๑.  ก�รจัดซื้อที่ดิน ดำ�เนินก�รเพื่อให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ย�กจนที่มีปัญห�จะสูญเสีย

สิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จ�กก�รจำ�นอง ก�รข�ยฝ�ก และก�รถูกบังคับคดี โดยจัดซื้อที่ดิน 

ที่มีศักยภ�พในก�รใช้ประโยชน์และเหม�ะสมกับก�รทำ�ก�รเกษตรหรืออยู่อ�ศัย และให้เกษตรกรเช่�ซื้อที่ดิน 

วงเงินร�ยละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (บจธ. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และดำ�เนินก�รให้เช่�ซื้อที่ดิน)

  ๒.  สนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอ�ชีพ ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ย�กจนที่มีปัญห�ก�รลงทุน

ในก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกรและผู้ย�กจนที่เคยได้รับคว�มช่วยเหลือในก�รสนับสนุน 

สินเชื่อจ�ก บจธ. แล้ว ร�ยละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท

  โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บจธ. ได้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ย�กจนในโครงก�ร

แก้ไขปัญห�เกษตรกรและผู้ย�กจนซึ่งมีปัญห�จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจ�กก�รจำ�นองและข�ยฝ�ก จำ�นวน ๒๑ ร�ย 

งบประม�ณ ๔,๐๐๒,๘๙๙ บ�ท แบ่งเป็น

  ๑) กรณีก�รจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดให้เกษตรกรและผู้ย�กจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทำ�กิน หรือที่อยู่

อ�ศัย โดยก�รให้เช่�ซื้อต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ระเบียบกระทรวงก�รคลัง ว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำ�นวน ๑ ร�ย

  ๒)  กรณีให ้สินเชื่อเพื่อประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม โดยสนับสนุนสินเชื่อให ้กู ้ยืมเงิน 

แก่เกษตรกร จำ�นวน ๒๐ ร�ย
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 ๓.  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟู

  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

  ก�รพฒัน�เศรษฐกจิฐ�นร�กและชมุชนเข้มแขง็เป็นก�รดำ�เนนิก�รทีอ่ยูภ่�ยใต้ ๓ โครงก�รของ บจธ. 

ได้แก่ โครงก�รต้นแบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดินแบบครบวงจร โครงก�รแก้ไขปัญห�ก�รสูญเสียสิทธิในที่ดิน 

ของเกษตรกรและผู ้ย�กจน และโครงก�รนำ�ร่องธน�ค�รที่ดิน ในพื้นที่นำ�ร่อง ๕ ชุมชน โดยดำ�เนินก�ร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒน�ให้เกษตรกรส�ม�รถประกอบอ�ชีพและดำ�รงชีวิตได้อย่�งยั่งยืนหลังจ�กที่ได้รับ 

ก�รช่วยเหลือจ�กทั้ง ๓ โครงก�รข้�งต้น ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและชุมชนเข้มแข็งจะมีก�รสนับสนุน 

และส่งเสริมศักยภ�พ ทักษะ และองค์คว�มรู้ด้�นก�รเกษตรและอ�ชีพให้กับเกษตรกร ตลอดจนบูรณ�ก�ร 

และประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน สถ�บันก�รศึกษ� และภ�คีเครือข่�ยในท้องถิ่น  

เพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พและคุณภ�พชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บจธ. ได้ดำ�เนินก�รจัดอบรม/ศึกษ�ดูง�นเสริมองค์คว�มรู้ ดังนี้ 

  ๑. วันที่ ๒๐ ธันว�คม ๒๕๖๑ ได้จัดอบรมในหัวข้อ“รู้ชีวิต รู้ก�รออม” ณ หอประชุมโรงเรียน

มัธยมด่�นขุนทด ตำ�บลด่�นขุนทด อำ�เภอด่�นขุนทด จังหวัดนครร�ชสีม� เพื่อส่งเสริมคว�มรู ้เกษตรกร 

และผู้ย�กจนผู้ที่ได้รับคว�มช่วยเหลือในก�รสนับสนุนสินเชื่อจ�ก บจธ. ในเรื่องของปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้� 

ด้�นที่ดินและสถ�นก�รณ์ปัจจุบันของประเทศไทย และคว�มรู้ในเรื่องก�รจดบันทึกบัญชีครัวเรือน

  ๒. วันที่ ๒๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมก�รเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมช�ติ พื้นที่นำ�ร่อง 

๕ ชุมชน ณ สหกรณ์ก�รเกษตรโฉนดชุมชนป่�ซ�ง จำ�กัด ตำ�บลนำ้�ดิบ อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัดลำ�พูน เพื่อส่งเสริม 

ให้กลุ่มสม�ชิกสหกรณ์ก�รเกษตรโฉนดชุมชนป่�ซ�ง เลี้ยงผึ้งโพรงเป็นร�ยได้เสริม โดยให้เกษตรกรมีคว�มรู ้

และทักษะก่อนเลี้ยงจริง และเพื่อให้ทร�บถึงกระบวนก�รและเทคนิคของก�รเลี้ยงผึ้ง รวมทั้งมีก�รว�งแผน

ดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งสม�ชิกเลี้ยงผึ้งโพรง

  ๓. วันที่ ๑๒ มีน�คม ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ก�รปรับปรุงดินและก�รใช้ส�รชีวภัณฑ์

ทดแทนส�รเคมี” ณ ศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร ตำ�บลหนองกลับ อำ�เภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒน� 

องค์คว�มรู ้ในด้�นก�รปรับปรุงดินและก�รใช้ส�รชีวภัณฑ์ทดแทนส�รเคมี ก�รตรวจสอบคุณภ�พดิน  

ส�ธิตก�รทำ�/ก�รใช้ส�รชีวภัณฑ์ฯ ส�รเคมีให้แก่เกษตรกรและผู้ย�กจนผู้ที่ได้รับคว�มช่วยเหลือในก�รสนับสนุน

สินเชื่อจ�ก บจธ.
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  ๔)  วันที่ ๑๙ - ๒๑ มีน�คม ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมให้คว�มรู้ก�รเกษตรอินทรีย์ และช่องท�ง 

ก�รจำ�หน่�ยสินค้�เกษตรอินทรีย์ ภ�ยใต้โครงก�รนำ�ร่องธน�ค�รที่ดิน พื้นที่นำ�ร่อง ๕ ชุมชน ณ สถ�บัน 

ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน สวนฮ่มสะหลี อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ และสวนข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่  

ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สม�ชิกที่เข้�ร่วมโครงก�ร ได้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ในเรื่อง 

ก�รผลิต และช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส�ม�รถนำ�เทคนิควิธีก�รในก�รผลิตพืชผัก

เกษตรอินทรีย์ม�ปรับใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ อีกทั้งเตรียมคว�มพร้อมให้สหกรณ์จัดทำ�โครงก�รพัฒน�

ศักยภ�พก�รเกษตรแบบยั่งยืนในชุมชนปฏิรูปที่ดิน ต่อไป   

  ๕)  วันที่ ๒๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ได้จัดก�รศึกษ�ดูง�นก�รปลูกข้�วอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนก�รผลิต

และก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม ภ�ยใต้โครงก�รนำ�ร่องธน�ค�รที่ดินในพื้นที่นำ�ร่อง ๕ ชุมชน ณ วิส�หกิจชุมชน 

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้�วชุมชนบ้�นโนรัง ตำ�บลส�วะถี อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกร

ที่เข้�ร่วมโครงก�รได้มีคว�มรู ้ก�รปลูกข้�วอินทรีย์ ก�รลดต้นทุนก�รผลิต ก�รแปรรูปสินค้�ก�รเกษตร 

เพื่อเพิ่มมูลค่� และส�ม�รถนำ�เทคนิควิธีก�รแปรรูปสินค้�ไปพัฒน�ต่อยอดเพื่อเพิ่มร�ยได้

  ๖)  วันที่ ๕ กันย�ยน ๒๕๖๒ ได้จัดก�รศึกษ�ดูง�นก�รทำ�ระบบเกษตรผสมผส�น และก�รสร้�ง

อ�ชีพ ภ�ยใต้โครงก�รนำ�ร่องธน�ค�รที่ดิน พื้นที่นำ�ร่อง ๕ ชุมชน ณ สถ�บันชุมชนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ตำ�บลหน่องจ๊อม อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่, สวนคุณล�วัล เบี้ยไธสง ตำ�บลสันป่�เป� อำ�เภอสันทร�ย 

จังหวัดเชียงใหม่ และสวนข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกร

ที่เข้�ร่วมโครงก�รได้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ในเรื่องก�รทำ�ก�รเกษตรผสมผส�น และสร้�งอ�ชีพจ�กก�รทำ�เกษตร

ผสมผส�น พร้อมทั้งส�ม�รถนำ�เทคนิควิธีในก�รทำ�เกษตรผสมผส�นม�ใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเป็นก�ร

เตรียมคว�มพร้อมให้สหกรณ์ก�รเกษตรโฉนดชุมชนป�่ซ�ง จำ�กัด ในก�รจัดทำ�โครงก�รเสริมสร้�งอ�ชีพเกษตร

ผสมผส�น

  ๗)  วันที่ ๑๑ กันย�ยน ๒๕๖๒ ได้จัดก�รอบรมในหัวข้อ“ก�รบริห�รจัดก�รป่�ระดับครัวเรือน”  

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อ�ค�รเบญจสิริ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน  

เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร เพื่อเพิ่มทักษะก�รบริห�รจัดก�รที่ดินให้แก่ผู้เข้�ร่วมอบรม พร้อมทั้งศึกษ�รูปแบบ

และวิธีก�รบริก�รจัดก�รป่�ระดับครัวเรือน รวมถึงห�แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รที่ดินอย่�งเหม�ะสม 

และเสริมร�ยได้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

  ๘)  วันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ บจธ. จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ศ�สตร์พระร�ช�” 

ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิส�หกิจชุมชนเชียงร�ยอุ่นไอรักษ์ ศูนย์ฝึกอบรมวิส�หกิจข้�วเกษตรอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงร�ย 

ตำ�บลทร�ยข�ว อำ�เภอพ�น จังหวัดเชียงร�ย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลักปรัชญ�เศรษฐกิจ 

พอเพียง และศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ดินและป่� ต�มศ�สตร์พระร�ช� เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในก�ร

ทำ�ก�รเกษตรของกลุ่มในอน�คต โดยมีเกษตรกรเข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน ๖๕ ร�ย

  ๙)  วันที่ ๘ - ๑๑ ธันว�คม ๒๕๖๒ บจธ. จัดกิจกรรมอบรม “ศ�สตร์พระร�ช�” ให้กับเกษตรกร

กลุ ่มชุมชนไร่น�สวนผสมเกษตรกรฐ�นร�กช่องโคพัฒน� อ.พิม�ย ณ ศูนย์เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง 

บ้�นโนนรัง - บูรพ� (ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�ก�รเกษตรอำ�เภอชุมพวง) ตำ�บลตล�ดไทร  

จังหวัดนครร�ชสีม� เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มรู ้คว�มเข้�ใจในหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และศ�สตร์ 
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ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ดินและป่� ต�มศ�สตร์พระร�ช� เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในก�รทำ�ก�รเกษตรของกลุ่ม 

ในอน�คต โดยมีเกษตรกรเข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน ๗๙ ร�ย

  ๑๐)  วันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันว�คม ๒๕๖๒  บจธ. จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ศ�สตร์พระร�ช�”  

เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่ได ้รับก�รสนับสนุนภ�ยใต้โครงก�รของ บจธ. ได้รับคว�มรู ้คว�มเข้�ใจ 

ในหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ดินและป่� สำ�หรับนำ�ไปปรับใช ้

ในก�รทำ�ก�รเกษตร ส�ม�รถประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมได ้อย ่�งมั่นคงและยั่งยืน สถ�นที่จัดง�น 

สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน) ตำ�บลคลองหนึ่ง  

อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ�นี มีเกษตรกรเข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน ๒๐๐ ร�ย พร้อมนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันว�คม 

๒๕๖๒ บจธ. ได้จัดง�น “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำ�กิน”โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี 

เป็นประธ�นในพิธีมอบสิทธิก�รใช้ประโยชน์ที่ดินทำ�กินให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ จำ�นวน ๓๒๔ ครัวเรือน  

พื้นที่ ๒,๓๗๕ ไร่ ❖
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ส�านักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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แนวคิดการด�าเนินงานของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่คนวัยแรงง�นมีจำ�นวนลดลง ก�รแข่งขันของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลม�จ�ก

ก�รเชื่อมโยงของโลกในปัจจุบัน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ม�แทนที่มนุษย์ โดยเฉพ�ะเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ 

ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีพื้นที่เรียนรู ้ที่มีประสิทธิภ�พและทันสมัย ส�ม�รถให้บริก�รคว�มรู ้ที่มีม�ตรฐ�น 

ระดับโลก ในก�รบ่มเพ�ะ พัฒน�คว�มรู้และทักษะชั้นสูง เพื่อยกระดับศักยภ�พคนไทยให้ส�ม�รถทำ�ง�นที่มี

คุณค่�สูงและส�ม�รถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

 เป็นเวล� ๑๕ ปี นับตั้งแต่ก�รก่อตั้ง สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ หรือ สบร. ยังคงมุ่งมั่นที่จะ

พัฒน�ศักยภ�พก�รเรียนรู้ของคนไทย ผ�่นต้นแบบแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมก�รเรียนรู้สมัยใหม่ ก�รเผยแพร่

คว�มรู ้สู ่ประช�ชนในวงกว้�ง และก�รขย�ยผลต้นแบบแหล่งเรียนรู ้ เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นแหล่งเรียนรู ้ 

ทั่วประเทศ อย่�งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ของแหล่ง

เรียนรู้เครือข่�ย ให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รและให้บริก�รก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พ ทั่วถึง และสอดคล้อง 

กับคว�มต้องก�รเรียนรู ้ของประช�ชน ซึ่งจะนำ�ไปสู ่ เป ้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ (United Nations) ในที่สุดทั้งเป้�หม�ยข้อที่ ๔  

คือก�รยกระดับก�รเรียนรู้ของประช�ชน ให้มีโอก�สเข้�ถึงก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พอย่�งครอบคลุมและเท่�เทียม 

ส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้�หม�ยข้อที่ ๑๐ คือก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของประช�ชน โดยเฉพ�ะ 

คว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รเข้�ถึงองค์คว�มรู้ ซึ่งส่งผลต่อคว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รเข้�ถึงโอก�ส ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ  

สังคม และก�รเมือง โดยมีคว�มสอดคล้องกับแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ ๒๐ ปี แผนที่ ๑๑ ก�รพัฒน�

ศักยภ�พคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งต้องอ�ศัยก�รสร้�งสรรค์สิ่งแวดล้อมในก�รเรียนรู้ ที่เปิดโอก�สให้ประช�ชน

ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รคว�มรู ้ในวงกว้�งและส่งเสริมวัฒนธรรมก�รเรียนรู ้ตลอดชีวิต และแผนที่ ๑๒ 

ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ ที่ต้องอ�ศัยนวัตกรรมในก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

และก�รเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงพหุปัญญ�หรือคว�มถนัดของคนแต่ละคนเป็นสำ�คัญ 

 ในปี ๒๕๖๒ สบร. ได้ดำ�เนินง�นใน ๓ ยุทธศ�สตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยในก�รยกระดับศักยภ�พก�รเรียนรู้ของ

คนไทยอย่�งยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�องค์คว�มรู ้และนวัตกรรมก�รเรียนรู ้

(๒) ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�เครือข่�ยต้นแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รบริห�รจัดก�รและให้บริก�ร

คว�มรู้ และ (๓) ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้สู่ส�ธ�รณะ 

 โดยมีผลก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ ดังนี้

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้

  ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ สบร. ได้ดำ�เนินง�นในก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และนวัตกรรมก�รเรียนรู้ 

ในโครงก�รหลักๆ ดังนี้

  ๑.๑ โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 

   สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (สบร.) ร่วมกับสถ�บันเพิ่มผลผลิตแห่งช�ติ ดำ�เนิน

โครงก�รพัฒน�และขย�ยแนวท�งก�รเพิ่มประสิทธิภ�พแรงง�นภ�คก�รผลิตในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
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ภ�คตะวันออกต�มหลักก�รพัฒน�สมอง ได้จัดกิจกรรมสัมมน�ในหัวข้อ “สอนง�นให้ได้ผล คนมีคว�มสุข 

ต�มหลัก Brain-based Learning” ทั้งหมด ๑๐ รุ่น ตั้งแต่ มีน�คม - สิงห�คม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้องค์กรต่�ง ๆ มีแนวท�งก�รสอนง�นที่มีประสิทธิผล ส�ม�รถถ่�ยทอดให้พนักง�นในองค์กรปฏิบัติต�มได้

อย่�งถูกต้องในระยะเวล�อันสั้น ตลอดจนหัวหน้�ง�นส�ม�รถประยุกต์ใช้แนวท�งก�รสอนง�นและสื่อก�รสอน 

กับก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญช�ได้จริง โดยก�รสอนง�นต�มหลักก�รพัฒน�

สมองหรือ Brain-based Learning (BBL) เป็นก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้�งก�รทำ�ง�น 

ของสมอง เรียนรู้ด้วยก�รลงมือทำ�แทนก�รนั่งฟังบรรย�ยเพียงอย่�งเดียว มีผู้ฝึกสอนง�นที่ผ่�นก�รอบรมทั้งสิ้น 

๒๖๗ คน พนักง�นที่ได้รับก�รสอนง�นต�มหลักก�รพัฒน�สมองจำ�นวน ๑,๖๒๐ คน จ�ก ๕๐ องค์กร

  ๑.๒ การจัดนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติประจ�าปี ๒๕๖๒

   สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้ (สอร.) ร่วมจัดนิทรรศก�รในง�น “มหกรรมวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติประจำ�ปี ๒๕๖๒” ซึ่งจัดโดย องค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ (อพวช.) ณ  ศูนย์แสดง

สินค้�และก�รประชุมอิมแพ็คเมืองทองธ�นี ในระหว่�งวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงห�คม ๒๕๖๒ โดยนำ�นิทรรศก�ร 

“ดินแดนมหัศจรรย์แห่งก�รอ่�น (TK Miracle Park)” นำ�เสนอให้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รอ่�นเพื่อกลับไป

ห�คว�มรู้ต่�ง ๆ ที่ได้รับก�รสั่งสมม�อย่�งย�วน�น แล้วนำ�ไปต่อยอดสู่คว�มรู้ใหม่ ๆ พบกับกิจกรรมสนุก ๆ 

กับก�รสำ�รวจคว�มรู้ตั้งแต่นอกโลกจนถึงตัวเร� กับคว�มรู้ ๔ ด้�น คือ โลกและอวก�ศ ร่�งก�ย อ�ห�ร  

และวิทย�ศ�สตร์ทั่วไป แล้วเชื่อมแรงบันด�ลใจจ�กบุคคลสำ�คัญ ต่อยอดกล่องคว�มรู้ให้กล�ยเป็นสิ่งใหม่ ผ่�น

หล�กหล�ยรูปแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้  ได้แก่
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   • Discover Knowledge ก�รค้นห�คว�มรู้รอบตัวเร� ผ่�นกำ�แพงแห่งโลกกว้�ง  เพร�ะยังมี

คว�มรู้แสนสนุกอีกม�กม�ยที่เร�อ�จไม่เคยได้ยินม�ก่อน เช่น เสียงหึ่ง ๆ ของแมลงวัน เป็นเสียงโน๊ตตัวฟ�เสมอ 

หรือ อ้อมดอกของเครื่องจักรช่วยรักษ�ผู้ป่วยที่มีภ�วะออทิซึมได้  

   • Connection Idea   เชื่อมต่อไอเดียสู่สิ่งใหม่ เพร�ะคว�มคิดสร้�งสรรค์ใหม่ ๆ ล้วนม�จ�ก

คว�มเชื่อมโยงของคว�มรู้เก่�นั่นเอง ต�มแนวคิดของสตีฟ จ็อบส์ที่ว่� “Creativity is just connecting things.”  

   • Ignite Inspiration สร้�งเสริมแรงบันด�ลใจ ปลุกคว�มคิดจ�กคำ�พูดบุคคลสำ�คัญต่อยอด

คว�มรู้จ�กก�รอ่�น 

  ๑.๓ การเปิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ “TK Alive” บริเวณ Genius Planet ชั้น ๖ 

ศูนย์การค้า Central World

   สถ�บันอุทย�นก�รเรียนรู้ (สอร.)  เปิดตัว TK Alive ณ บริเวณด้�นหน้�โซนจีเนียสแพลนเน็ท 

ชั้น ๖ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ ๑๑ กันย�ยน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นจุดบริก�รแห่งใหม่ที่ตอบสนองก�รเรียนรู ้

ทั้ง Online & Offline ในรูปแบบ Co-Learning Space ส่งเสริมก�รเรียนรู้ร่วมกันโดยให้บริก�รทั้งหนังสือ  

สื่อออนไลน์ และกิจกรรมก�รเรียนรู ้อย่�งสร้�งสรรค์ เป็นก�รเปิดพื้นที่ส�ธ�รณะแห่งก�รอ่�น ทำ�ง�น  

และก�รเรียนรู้ ตลอดจนเป็นจุดบริก�รสม�ชิกในระหว่�งที่อุทย�นก�รเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ปิดปรับปรุง  

โดยผู ้เข้�ใช้บริก�รส�ม�รถเข้�ม�อ่�นหนังสือและสื่อก�รเรียนรู ้ที่หมุนเวียนให้บริก�รกว่� ๑,๐๐๐ เล่ม  

รวมทั้ง ส�ม�รถเข้�ม�ใช้บริก�รห้องสมุดออนไลน์ทั้งอ่�น ฟัง ชม อีบุ๊ค หนังสือเสียง วิดีโอและคอร์สออนไลน์ 

จ�ก TK Public Online Library นอกเหนือจ�กบริก�รพื้นที่ก�รอ่�น ผู้เข้�ใช้บริก�รส�ม�รถเข้�ร่วมกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ยสำ�หรับคนในทุกวัยได้อย่�งต่อเนื่อง
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  ๑.๔ งานบรรยายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum in Focus ๒๐๑๙

   สถ�บันพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู ้แห่งช�ติ (สพร.) ได้จัดโครงก�รบรรย�ยด้�นพิพิธภัณฑ ์

(Museum in Focus) เพื่อทำ�ให้เกิดคว�มตื่นตัวของก�รทำ�ง�นด้�นพิพิธภัณฑ์ และเกิดพื้นที่สนทน�ที่บุคล�กร

ด้�นพิพิธภัณฑ์ได้เข้�ม�แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กัน ทั้งจ�กก�รเพิ่มเติมคว�มรู ้ด ้วยก�รบรรย�ยจ�กวิทย�กร  

และก�รแลกเปลี่ยนในวงสนทน� เพื่อให้ผู้เข�้ร่วมฟังบรรย�ยได้รับคว�มรู้ แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับง�นพิพิธภัณฑ์

ในด้�นต่�ง ๆ โดยค�ดหวังให้เกิดก�รประยุกต์ใช้กับง�นของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งองค์คว�มรู ้ 

ด้�นพิพิธภัณฑ์ศึกษ�จ�กประสบก�รณ์ของผู้ปฏิบัติง�นในวิช�ชีพและนักวิช�ก�รที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดก�ร 

แลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ด้�นพิพิธภัณฑ์จ�กผู้เชี่ยวช�ญ ในมุมมองที่เป็นสหวิทย�ก�ร และเพื่อเผยแพร่องค์คว�มรู้ 

ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแนวคิดก�รทำ�ง�นพิพิธภัณฑ์

   ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ ง�นบรรย�ยท�งวิช�ก�รด้�นพิพิธภัณฑ์ Museum in Focus  ได้ดำ�เนินก�ร

ไปแล้วจำ�นวน ๑๐ ครั้ง ซึ่งในเดือนกันย�ยน ๒๕๖๒ นี้ ได้มีก�รบรรย�ยครั้งพิเศษจ�กผู้เชี่ยวช�ญเพื่อสร้�ง

คุณภ�พชีวิตที่ดีที่ยั่งยืน ม�ฟังผู้สูงวัยไอดอลม�บอกเล่�ถึงก�รใช้ชีวิตให้มีคว�มสุขในวัยเกษียณ พร้อมสร้�ง 

แรงบันด�ลใจในแง่มุมต่�ง ๆ และบทบ�ทของพิพิธภัณฑ์ในสังคมอ�ยุยืน รวมถึงก�รเปิดพื้นที่ท�งสังคมให้ได้รู้จัก

กับกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้ต่�ง ๆ ที่จุดแรงบันด�ลใจให้อย�กเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ในหัวข้อ “แก่” อยู่ได้ ปฏิบัติก�ร 

ก่อนวันแก่ 

  ๑.๕ การจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พระนคร On the Move”
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   สพร. ได้มีก�รเปิดตัวนิทรรศก�รหมุนเวียน เรื่อง “พระนคร On The Move” นิทรรศก�ร 

ที่จะแสดงให้เห็นถึงคว�มรุ่งเรือง คว�มหล�กหล�ยของชุมชนเก่�แห่งหนึ่งในพระนคร ที่ปัจจุบันอ�จจะโรยร� 

ไปด้วยคว�มเจริญและย้�ยออกไปยังถิ่นอื่น และเมื่อสถ�นีรถไฟฟ้�ม�เยือน คว�มเปลี่ยนแปลงในย่�นนี้จะเกิดขึ้น

ใหม่อีกครั้ง โดยได้มีก�รจัดกิจกรรมเสวน�ประกอบก�รเปิดนิทรรศก�ร “พระนคร On The Move” 

ในวันที่ ๒๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ ณ ห้องนิทรรศก�รหมุนเวียน ๑ อ�ค�รมิวเซียมสย�ม ทั้งนี้นิทรรศก�รฯ 

จะเปิดให้คนทั่วไปได้เข้�ชมตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ – ๑ มีน�คม ๒๕๖๓ ณ อ�ค�รอเนกประสงค์  

มิวเซียมสย�ม  

  ๑.๖ การเปิดตัวแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้

   สอร. เปิดตัวเแอปพลิเคชันเกมใหม่ล่�สุด Brain Games by TK Park เกมสร้�งสรรค์ที่ควรมี

ติดเครื่องไว้ลับสมองในย�มว่�ง สร้�งคว�มสนุกเพลิดเพลินด้วยชุดคำ�ถ�มคว�มรู้ที่ม�จ�กเรื่องร�วของทุกภ�ค 

ในประเทศไทย เหม�ะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องก�รเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒน�สมอง ๔ ด้�น โดยใช้เครื่องมือ 

Herrmann Brain Dominance Instrument หรือ HBDI® ม�เป็นแนวท�งในก�รตั้งคำ�ถ�มที่สนุกและมีส�ระ 

ทั้งฝึกก�รคิดวิเคร�ะห์ ฝึกก�รคิดคำ�นวณแผน ฝึกคว�มจำ� และฝึกก�รคิดแบบจินตน�ก�ร ตลอดจนได้บริห�ร

สมองในรูปแบบต่�ง ๆ ส่งต่อคว�มรู้ท้องถิ่นของแต่ละภ�คที่รวบรวมม�จ�กสื่อส�ระคว�มรู้ของสถ�บันอุทย�น 

ก�รเรียนรู้ ทั้งนี้ เด็ก เย�วชน และประช�ชนทั่วไปที่สนใจส�ม�รถด�วน์โหลดแอปพลิเคชันผ่�น App Store หรือ 

Play Store ได้โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย เพียงค้นห�คำ�ว่� “Brain Games by TK Park”

 ๒. ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายต้นแบบแหล่งเรียนรู้

  ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ สบร. ได้ดำ�เนินง�นในก�รพัฒน�เครือข่�ยต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ในโครงก�ร

หลักๆ ดังนี้

  ๒.๑ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายใน ๔ ภูมิภาค

   สอร. จัดอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พให้กับบุคล�กรของหน่วยง�นเครือข่�ยใน ๔ ภูมิภ�ค 

เพื่อสร้�งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พให้กับบุคล�กรผู้ให้บริก�ร บรรณ�รักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุด และผู้บริก�รห้องสมุด 
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ตลอดจนเจ้�หน้�ที่ผู ้ปฏิบัติง�นของหน่วยง�นเครือข่�ยได้รับคว�มรู ้ คว�มเข้�ใจ และส�ม�รถนำ�คว�มรู ้

ที่ได้รับจ�กก�รอบรมไปประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่�งยั่งยืน ทั้งนี้ สอร.จึงจัดอบรม

พัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรด้�นก�รบริห�รจัดก�รห้องสมุดมีชีวิตเครือข่�ยภ�คใต้ ระหว่�งวันที่ ๔-๕ กรกฎ�คม 

๒๕๖๒ ณ โรงแรม ลี ก�ร์เด้น อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ภ�คเหนือ ระหว่�งวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงห�คม ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดพิษณุโลก ภ�คกล�งและภ�คตะวันออกในระหว่�งวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 

โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 

  ๒.๒ โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง

   ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงห�คม ๒๕๖๒ น�ยอำ�พน กิตติอำ�พน องคมนตรี และคณะ พร้อมด้วย 

คุณชุติน�ฏ วงศ์สุวรรณ กรรมก�ร สบร. ได้เดินท�งไปติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รก่อสร้�งสน�มเด็กเล่นต�มหลัก

ก�รพัฒน�สมอง ที่โรงเรียนบ้�นหนองกุงแก้ว โรงเรียนในโครงก�รกองทุนก�รศึกษ� จังหวัดหนองบัวลำ�ภ ู

ซึ่ง สบร. เป็นผู้สนับสนุนองค์คว�มรู้ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นในครั้งนี้ โดยในวันดังกล่�ว น�ยอำ�พน กิตติอำ�พน 

องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธ�นเปิดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รนำ�เสนอแผนพัฒน�โรงเรียนบ้�นหนองกุงแก้ว 

ซึ่งเป็น “โรงเรียนนำ�ร่อง แหล่งเรียนรู้ก�รขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” มีก�รนำ�เสนอแผนพัฒน�กระบวนก�ร

สร้�งก�รเรียนรู้ และบทเรียนจ�กก�รปฏิบัติให้กับโรงเรียนในโครงก�รกองทุนก�รศึกษ�อื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และนำ�ไปปรับปรุงแผนง�นของแต่ละโรงเรียน สนองพระร�ชปณิธ�นของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว  

ในก�รสืบส�น รักษ�ต่อยอดง�นด้�นก�รศึกษ�
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  ๒.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หนังสือกับการสร้างกิจกรรม” ให้กับครูผู้สอนในระดับ

ปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้

   สอร. โดยฝ่�ยกิจกรรมได้ปรับแผนก�รปฏิบัติง�นเนื่องจ�กผลกระทบที่อุทย�นก�รเรียนรู ้

TK park ชั้น ๘ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ ต้องปิดให้บริก�รตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษ�ยน ๒๕๖๒ โดยได้จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติก�ร หัวข้อ “หนังสือกับก�รสร้�งกิจกรรม” ให้กับครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและเจ้�หน้�ที่ของเครือข่�ย

อุทย�นก�รเรียนรู้ ใน ๒ พื้นที่ ดังนี้ 

   (๑)  อุทย�นก�รเรียนรู้ตร�ด  จัดขึ้นในระหว่�งวันที่ ๓๐ กรกฎ�คม – ๒ สิงห�คม ๒๕๖๒

   (๒) อุทย�นก�รเรียนรู้เทศบ�ลนครพิษณุโลกและศูนย์ไอซีทีเทศบ�ลนครพิษณุโลก จัดขึ้นใน

ระหว่�งวันที่ ๑๓ - ๑๖ สิงห�คม ๒๕๖๒

  ๒.๔ งาน Museum Thailand Awards 2019

   สพร. ได้จัดง�น Museum Thailand Awards ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิด 

ก�รพัฒน�พิพิธภัณฑ์ภ�ยในประเทศไทยและสร้�งคว�มร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้

คว�มส�ม�รถ ในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนก�รก�รปฏิบัติ อีกทั้งก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รยกระดับม�ตรฐ�น

ก�รจัดตั้งและม�ตรฐ�นก�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์ของประเทศเพื่อก้�วสู่คว�มร่วมมือระดับส�กล 
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 โดยในปี ๒๕๖๒  สพร. ได้ดำ�เนินก�รจัดง�น Museum Thailand Awards 2019 ภ�ยใต้แนวคิด 

‘Perspective’ คือก�รมองภ�พผ่�นมุมมองจ�กจุดเล็ก ๆ ขย�ยไปสู่มุมมองที่กว้�งขึ้น สื่อถึงก�รเชื่อมโยง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้�กับพิพิธภัณฑ์เมือง ด้วยก�รบูรณ�ก�รร่วมกันอย่�งยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และ

กระบวนก�รท�งคว�มคิด เพื่อก้�วสู่จุดหม�ยในภ�พกว้�ง คือก�รยกระดับม�ตรฐ�นพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ส�กล ซึ่งพิธี

มอบร�งวัลได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ สิงห�คม ๒๕๖๒ เวล� ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ สย�มสม�คมในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

โดยมีน�ยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธ�น 

ในพิธีและมอบร�งวัล Museum Thailand Awards 2019 

 ร�งวัล Museum Thailand Awards 2019 จะแบ่งร�งวัลเป็น ๔ ประเภท  ดังนี้

 ร�งวัล Museum Thailand Awards 2019 จำ�นวน ๑๕ ร�งวัล (จ�กพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ที่ส่งใบสมัครเข้�ร่วมก�รคัดเลือก ๖๔ แห่ง) แบ่งเป็น

 • พิพิธภัณฑ์ด้�นสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม  จำ�นวน  ๔  ร�งวัล

 • พิพิธภัณฑ์ด้�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์   จำ�นวน  ๔  ร�งวัล

 • พิพิธภัณฑ์ด้�นวิทย�ศ�สตร์และสิ่งแวดล้อม  จำ�นวน  ๔  ร�งวัล

 • พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น    จำ�นวน  ๓  ร�งวัล

 ร�งวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 จำ�นวน ๑๐ ร�งวัล จ�กคะแนนโหวตสูงสุดจ�ก

ประช�ชนผู้เข้�ใช้บริก�รในเว็บไซต์ www.museumthailand.com 

  ๒.๕ โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ

   สบร. ร่วมกับองค์กรภ�คีเครือข่�ย ประกอบด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์ก�รมห�ชน) และกองทุน

เพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) ดำ�เนินโครงก�ร “พัฒน�วิทย�กรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู ้

ต�มโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ รุ่นที่ ๒” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�เจ้�หน้�ที่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๙ เส้นท�ง 

๘๑ แหล่งเรียนรู้ ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ “ศ�สตร์พระร�ช�” ไปสู่กลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นเด็ก 

เย�วชน ครอบครัว และประช�ชนทั่วไป โดยเมื่อวันที่  ๑๒ – ๑๓ กันย�ยน ๒๕๖๒  สบร. ได้รับเกียรติเป็นวิทย�กร

กระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้ รวมถึงติดต�มคว�มก้�วหน้�ของเจ้�หน้�ที่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๙ เส้นท�ง ๘๑ แหล่งเรียนรู้ 

ที่นำ�โปรแกรมก�รเรียนรู้ที่ออกแบบต�มแนวคิด BBL ไปสู่ก�รปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รฯ 
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ในครั้งนี้ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๙ เส้นท�ง ได้มีโอก�สพบปะแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ร่วมกัน และ

ออกแบบเส้นท�งเพื่อเชื่อมต่อองค์คว�มรู้ในศ�สตร์พระร�ช� ทั้งยังเป็นก�รยกระดับเจ้�หน้�ที่ให้มีทักษะในก�ร

ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ในแหล่งเรียนรู้ของตน นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แหล่งเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภ�พในด้�นก�รสื่อส�รต�ม “ศ�สตร์พระร�ช�”

  ๒.๖ การเปิดตัว Thailand Museum Pass เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ ปี ๒๕๖๓

   สพร. ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�คว�มร่วมมือด้�นธุรกิจพิพิธภัณฑ์ร่วมกันกับพิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ที่เข้�ร่วมกิจกรรมบัตร Muse Pass ม�ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วเป็นก�รจัดทำ�บัตรส่งเสริม 

ก�รท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “บัตรเดียวเที่ยวได้หล�ยพิพิธภัณฑ์” มีเป้�หม�ยหลัก 

ในก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน (Museum Culture) นอกจ�กนี้ยังได้รับ 

คว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ และภ�คเอกชนเป็นอย่�งดี ซึ่งถือได้ว่�เป็นก�รบูรณ�ก�รง�นสำ�คัญที่มี 

เป้�หม�ยในก�รสังคมแห่งก�รเรียนรู้ และส่งเสริมก�รท่องเที่ยวผ่�นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ

   ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ สพร. มีแนวคิดในก�รปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในโครงก�ร 

เสริมสร้�งก�รท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและสิทธิประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ใช้บริก�ร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระแสก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ (Museum 

Culture) ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่�งช�ติม�กขึ้น ดังนี้

   ๑) เปลี่ยนชื่อบัตร Muse Pass เป็น บัตร Thailand Museum Pass เพื่อให้ก�รสื่อส�ร 

เกี่ยวกับบัตรมีคว�มเป็นส�กลม�กยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นก�รสื่อส�รถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 

ที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ ได้ชัดเจนและเป็นที่รู้จักได้ดียิ่งขึ้น  

   ๒) เปิดโอก�สให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ที่สนใจส�ม�รถเข้�ร่วมเป็นพันธมิตร และ 

หน่วยง�น ห้�ง ร้�น ร่วมเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับโครงก�รฯ โดยไม่กำ�หนดต�มรอบปี  

   ๓) ระยะเวล�ก�รจำ�หน่�ยและก�รให้บริก�รจ�กเดิมมีกำ�หนดระยะเวล�ก�รจำ�หน่�ยภ�ยใน

รอบปีงบประม�ณ (สิ้นสุดเดือนกันย�ยน) ปรับเป็นก�รจำ�หน่�ยบัตรโดยไม่กำ�หนดระยะเวล� โดยระยะเวล� 

ก�รใช้บัตรยังคงเป็น ๑ ปี โดยกำ�หนดนับจ�กวันที่เปิดใช้บริก�รบัตรครั้งแรก   
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    โดยในปีนี้ได้รับคว�มร่วมมือจ�กพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ 

จำ�นวน ๖๔ แห่ง และยังได้รับก�รสนับสนุนและเข้�ร่วมมอบสิทธิประโยชน์ในโครงก�รฯ จ�กหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ

และภ�คเอกชน อ�ทิ ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Nation KTC และร้�นค้�ต่�งๆ รวมจำ�นวน ๔๓ แห่ง

 ๓. ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ

  ในส่วนของยุทธศ�สตร์ก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้สู่ส�ธ�รณะ สบร. ได้ดำ�เนินโครงก�รสำ�คัญ ดังนี้

  ๓.๑ การจัดอบรม TK แจ้งเกิด

   สอร. ร่วมมือกับสม�คมผู้ประกอบก�รแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กร�ฟิกไทย (TACGA) 

ส�นต่อคว�มฝันของเย�วชนและนักศึกษ�สู่ก�รเป็นนักสร้�งแอนิเมชัน ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะก�รเรียนรู ้

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศพัฒน� Digital Content Creator ประจำ�ปี ๒๕๖๒ โดยมีนิสิต นักศึกษ� สมัครเข้�ร่วม

โครงก�รเป็นจำ�นวนม�กและได้รับคัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รกว่� ๖๐ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ -  

๓๑ สิงห�คม ๒๕๖๒ ผู ้เข้�ร่วมโครงก�รจะได้รับก�รถ่�ยทอดคว�มรู ้และประสบก�รณ์เฉพ�ะท�งจ�ก 

นักสร้�งสรรค์แอนิเมชัน แถวหน้�ของเมืองไทยใน ๓ ส�ข� แบ่งเป็นส�ข� Animation ส�ข� Model /Texture 

และส�ข� SLR & Composite และเข้�อบรมในสตูดิโอชั้นนำ� อ�ทิ บริษัท กันตน� แอนนิเมชัน สตูดิโอ,  

The Monk Studio เพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�น Animation และ Visual Effects ต่อยอดเพื่อเป็นบุคล�กรที่เป็น 

ที่ต้องก�รในอุตส�หกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งเป็นอุตส�หกรรมที่มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง และเป็นที่ต้องก�ร

ของตล�ดทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

  ๓.๒ งานฝึกอบรมด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy 2019)

   สพร. จัดโครงก�รอบรมวิช�ก�รและทักษะปฏิบัติก�รด้�นพิพิธภัณฑ์ Museum Academy  

ซึ่งเป็นโครงก�รต�มวัตถุประสงค์ของ สบร. คือ ก�รเป็นองค์กรก�รเรียนรู้ขน�ดใหญ่ ที่สมบูรณ์ หล�กหล�ยและ

เป็นองค์กรนำ�ท�งด้�นฐ�นคว�มรู้ โดยสอดคล้องกับพันธกิจของ สพร. ในก�รสร้�งพิพิธภัณฑ์ต้นแบบและ 
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เผยแพร่องค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้ และเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นพิพิธภัณฑ์เป็นสหวิทย�ก�ร 

ดังนั้น ก�รทำ�ง�นพิพิธภัณฑ์ให้ประสบคว�มสำ�เร็จจำ�เป็นที่จะต้องบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ในส�ข�วิช�ต่�ง ๆ  เข้�กับ

ก�รแลกเปลี่ยนเชิงประสบก�รณ์ ง�นฝึกอบรมด้�นพิพิธภัณฑ์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต�มโครงสร้�ง 

ที่รอบด้�นของง�นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย บทบ�ทและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ ก�รจัดก�รและก�รอนุรักษ์

วัตถุพิพิธภัณฑ์ ก�รว�งแผนและออกแบบนิทรรศก�ร ก�รศึกษ� และกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กับชุมชน 

ก�รตล�ด ก�รสื่อส�ร ฯลฯ เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นพิพิธภัณฑ์ศึกษ�จ�กประสบก�รณ์ของผู้ปฏิบัติง�นในวิช�ชีพ

และนักวิช�ก�รที่เกี่ยวข้อง ในมุมมองที่เป็นสหวิทย�ก�ร  

  ๓.๓ งานเทศกาลหนังสือ LIT Fest ครั้งที่ ๒ 

   สพร. ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์ ร้�นหนังสือ และเครือข่�ย จัดง�นกิจกรรมเทศก�ลหนังสือสนุก 

LIT Fest #2  เพื่อเป็นพื้นที่ในก�รขับเคลื่อนวัฒนธรรมก�รอ่�นของวงก�รหนังสือในประเทศไทย สร�้งสังคม 

แห่งปัญญ� เป็นก�รเปิดพื้นที่ให้กับคนในวงก�รหนังสือทั้งนักเขียน สำ�นักพิมพ์ ร้�นหนังสือ นักอ่�น ได้พบปะ 

แลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์คว�มรู ้ ผ่�นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและคนในแวดวงหนังสือ นอกจ�กนี้ 

ยังเป็นก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รอ่�นที่สนุก มีสีสัน และผลักดันให้เกิดคว�มยั่งยืนในวงก�รหนังสือต่อไป 

ซึ่งก�รจัดง�นเทศก�ลหนังสือ LIT  Fest #1  ที่ผ่�นม�ได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี ง�นเทศก�ลฯ ดังกล่�วจัดขึ้น

ระหว่�งวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓  ณ มิวเซียมสย�ม โดยมีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมกว่� ๑๘,๐๐๐ คน
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  ๓.๔ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา 

   สืบเนื่องจ�กโครงก�รอบรมเพื่อเพิ่มศักยภ�พบุคคล�กรในพื้นที่ EEC ในส่วนของเด็กและ

เย�วชน (EEC Innovation Youth Camp) ที่ สบร. ได้ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษ

ภ�คตะวันออก (สกพอ.) จัดขึ้นในระหว่�งเดือนสิงห�คมถึงธันว�คม ๒๕๖๒ ได้มีนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  

ที่อยู่นอกพื้นที่ EEC ให้คว�มสนใจเป็นจำ�นวนม�ก และต้องก�รให้ สบร. ดำ�เนินก�รจัดอบรมดังกล่�วเพื่อให้คว�ม

รู้และสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รเรียนรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมใหม่ ให้แก่ 

เด็กนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่ EEC ด้วย  สบร. จึงจะจัดกิจกรรม EEC Innovation Youth Camp ขึ้น ในหลักสูตร

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) สำ�หรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น โดยจะจัดขึ้นจำ�นวน ๓ ครั้ง 

   • ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดศรีว�รีน้อย จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ในวันที่ ๒๑ มกร�คม ๒๕๖๓ 

มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๖๐ คน

   • ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดท่�พูด จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ 

มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๑๒๗ คน

   • ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๓ มีน�คม ๒๕๖๓ 

มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๘๐ คน

  ๓.๕ โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๔ “เล่านิทาน 

อ่านความคิด รู้ทันชีวิต”

   สอร. ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สถ�นี Happy Family Radio FM 105 MHz วิทย ุ

เพื่อครอบครัว และหอสมุดแห่งช�ติ จัดโครงก�ร ลับสมอง ประลองปัญญ� สรรห�หนูน้อยนักเล่�นิท�น ครั้งที่ ๑๔ 

ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี โดยในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ จัดขึ้นภ�ยใต้แนวคิด “เล่�นิท�น อ่�นคว�มคิด รู้ทันชีวิต” เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและ

คุณครู เห็นคว�มสำ�คัญของก�รเล่�นิท�น อ่�นหนังสือให้เด็กฟัง และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกอย�่งสร้�งสรรค์

ผ่�นก�รเล่�นิท�นที่เป็นธรรมช�ติและเหม�ะกับวัย โดยจัดก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงห�คม 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ อ�ค�ร ๑ สำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ ถนนส�มเสน กรุงเทพฯ มีผลก�รประกวดดังนี้ 

   ผลก�รประกวดรุ่นอ�ยุ ๔ - ๖ ปี ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พอ ยม�ภัย “น้องพอ” จังหวัด

กรุงเทพฯ ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ด.ญ.ปวรณรัตน์ เฑียรทอง “น้องคัพเค้ก” จังหวัดกรุงเทพฯ ร�งวัล 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด.ญ.รติช� มิกท� “น้องของขวัญ” จังหวัดอำ�น�จเจริญ 
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   ผลก�รประกวดรุ่นอ�ยุ ๖ - ๙ ปี ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธมกร ธรส พชรนนท์ เมอไกวร์ 

“น้องเธอรีส” จังหวัดกรุงเทพฯ ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ด.ญ.แก้วเกล้� พิพัฒน์โรจนกมล “น้องมินิ” จังหวัด

อุบลร�ชธ�นี ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด.ญ.จ�รุภ� สกุลจันทร์ “น้องม�ยด์”  จังหวัดกรุงเทพ

  ๓.๖ กิจกรรมห้องคลังความรู้ 

   สพร. ได้เปิดให้บริก�รห้องคลังคว�มรู้ (ห้องสมุดเฉพ�ะท�ง) ซึ่งเป็นก�รสนับสนุนให้เกิดก�รใช้

คว�มรู้ผ่�นก�รค้นคว้�ฐ�นข้อมูลทั้งในและต่�งประเทศ จ�กก�รจัดห�จัดซื้อสิ่งพิมพ์ ก�รต่ออ�ยุสม�ชิกว�รส�ร 

ก�รจัดห�สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก�รจัดห�ฐ�นข้อมูลต่�งประเทศ เป็นต้น โดยให้บริก�รแก่ นักวิช�ก�ร 

ด้�นพิพิธภัณฑ์ นักก�รศึกษ� นักศึกษ� เจ้�หน้�ที่ ในก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คนในสังคม ผ่�นก�ร

เข้�ใช้ง�นองค์คว�มรู้ที่มีทั้งบนห้องสมุดออนไลน์ E-library  รวมถึงก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ  

   ในปี ๒๕๖๓  สพร. มีแผนก�รจัดกิจกรรมห้องคลังคว�มรู้ ในเรื่องก�รพัฒน�ศักยภ�พ 

คว�มส�ม�รถของมนุษย์ Fulfill Development  โดยก�รเสวน�ให้คว�มรู้แก่ผู้ปฏิบัติง�นหรือผู้อยู่ในวงก�ร

ส�รสนเทศ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในเรื่อง ก�รถอดรหัสอัพสกิลผู ้ปฏิบัติง�นด้�นข้อมูลและส�รสนเทศ 

(Decoding upskilling tips for data & information related practitioners) เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อม

ในด้�นก�รส่งเสริมก�รให้คว�มรู้คว�มส�ม�รถแก่ประช�ชนที่ม�ใช้บริก�รในพื้นที่มิวเซียมสย�ม ❖
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สพร. มุ่งสร้าง เชื่อม เปิด ผสานทุกภาคส่วน

รุดหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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 ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) สพร. หรอื Digital Government Development 

Agency (Public Organization) DGA หน่วยง�นในก�รกำ�กับดูแลของน�ยกรัฐมนตรี สังกัดสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี โดยน�ยกรัฐมนตรีได้มอบหม�ยให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นผู้กำ�กับดูแล  

สพร. หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยง�นหลักในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลให้มีคว�มรุดหน้� โดยผส�น 

คว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�เป็นกลไกสำ�คัญเพื่อต่อยอด

ก�รพัฒน�บริก�รของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่�งยั่งยืน 

 ในก�รก้�วสู่ปีที่ ๑๐ นี้ สพร. ยังคงเดินหน้�สู่เป้�หม�ยต�มวิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 

(Transform Government to The Digital Age)” อย่�งต่อเนื่อง ภ�ยใต้ภ�รกิจหลักในก�รให้บริก�รส่งเสริม 

และสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รหน ่วยง�นของรัฐและหน ่วยง�นอื่นเกี่ยวกับก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล  

โดยมุ่งพัฒน�โครงก�รต่�ง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริก�รที่สร้�งสรรค์ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ม�อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด อีกทั้งยังสร้�งคว�มโปร่งใส ให้ประช�ชน 

มีส่วนร่วม และส�ม�รถตรวจสอบได้ด้วย จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� สพร. ได้เดินหน้�โครงก�รสำ�คัญหล�ย

โครงก�ร ได้แก่ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ 

แก ่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยมี ศูนย ์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข ้อมูลดิจิทัลภาครัฐ  

(Government Data Exchange: GDX) ให้บริก�รที่เว็บไซต์ gdx.dga.or.th สำ�หรับแลกเปลี่ยนข้อมูล 

และเอกส�รทะเบียนดิจิทัลระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อช่วยให้หน่วยง�นภ�ครัฐไม่ต้องขอสำ�เน�เอกส�ร 

จ�กผู้รับบริก�รอีกต่อไป ซึ่งส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลผ่�น GDX จำ�นวน ๒ ชุดข้อมูล ข้อมูลละ ๕ หน่วยง�น ได้แก่ 

ชุดข้อมูลทะเบียนร�ษฎร์ของกรมก�รปกครอง ให้บริก�รแก่กรมก�รจัดห�ง�น สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ก�รประป�นครหลวง และสำ�นักง�น 

ปลัดกระทรวงแรงง�น และชุดข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ให้บริก�รแก่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
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ส่งเสริมก�รลงทุนกรมที่ดิน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� กรมก�รจัดห�ง�น และสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ ปัจจุบันมีหน่วยง�น 

ของรัฐที่พร้อมไม่ขอสำ�เน�บัตรประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นแล้วถึง ๖๐ หน่วยง�น (ส�ม�รถดูร�ยชื่อ 

ได้ที่ www.dga.or.th)

 นอกจ�กนี้ ได้จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรี เรื่องศูนย์บริก�รร่วม  

ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในรูปแบบ “แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ” ให้กับหน่วยง�น

ภ�ครัฐพร้อมรองรับก�รเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระหว่�งกัน เพื่อยกระดับก�รบริก�รสู ่ระบบดิจิทัล 

อย่�งเต็มรูปแบบ และดำ�เนินก�รพัฒน� ศูนย์กลางการเข้าถึงบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop  

Service Portal: OSS) เพื่อบูรณ�ก�รบริก�รภ�ครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลผ�่นระบบ GDX ให้เกิดบริก�ร

ดิจิทัลส�ธ�รณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แบบครบวงจร โดยมีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government 

Smart Kiosk) ให้ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลได้ด้วยบัตรประช�ชน ในระบบ 

ที่มีคว�มมั่นคงปลอดภัยผ่�นก�รยืนยันตัวตนประสิทธิภ�พสูงแบบ Two-Factor Authentication มีก�รติดตั้ง

แล้วทั่วประเทศ ๑๑๙ จุด ใน ๗๔ จังหวัด ซึ่งมีบริก�รจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ อ�ทิ ก�รตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้นำ�้ 

ของก�รประป�นครหลวง ก�รตรวจสอบสุขภ�พบุคคลของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ก�รตรวจสอบ 

นัดหม�ยของโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี ก�รตรวจสอบข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภ�พของสำ�นักง�นหลักประกัน

สุขภ�พแห่งช�ติ ก�รตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชร�ภ�พ) ของสำ�นักง�นประกันสังคม ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล

แบบสรุปของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด ก�รตรวจสอบข้อมูลก�รกู้ยืม กยศ. ของกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อก�รศึกษ� และก�รตรวจสอบและพิมพ์ใบสั่งของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ฯลฯ 

 และจัดท�าโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ คือ บริการซอฟต์แวร์ติดต่อ

สื่อสารภาครัฐ (Government Unified Communication: UC) เพื่อให้ส�ม�รถสื่อส�รและทำ�ง�นร่วมกัน 

ผ่�นระบบเครือข่�ยสื่อส�รเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยง�นภ�ครัฐ (GIN) บนม�ตรฐ�นคว�มมั่นคงปลอดภัยสูง 

โดยให้บริก�รระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)  

ซึ่งมีหน่วยง�นสำ�คัญให้คว�มไว้ว�งใจใช้เป็นช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งกันถึง ๔๓๒ หน่วยง�น  

หรือ ๒๓๓,๓๙๐ บัญชีร�ยชื่อ เช่น กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม กรมสรรพ�กร เป็นต้น  

และบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) ที่มีหน่วยง�นภ�ครัฐใช้บริก�รจำ�นวน ๒๖๘ หน่วยง�น 

หรือคิดเป็น ๓๑,๑๕๒ บัญชีร�ยชื่อ เช่น บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) กรมประมง สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รเลือกตั้ง เป็นต้น 

 และสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐที่ไม่มีระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นเอง สพร. ได้ให้บริก�ร

ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) เพื่อเชื่อมโยงง�น

ส�รบรรณกับหน่วยง�นภ�ครัฐอื่น ๆ ได้อย่�งรวดเร็วมีประสิทธิภ�พ ช่วยลดระยะเวล�และขั้นตอนในก�ร 

ติดต่อสื่อส�รระหว่�งหน่วยง�นได้ ปัจจุบันมีผู้ใช้ง�นจำ�นวน ๔,๐๑๕ บัญชีร�ยชื่อ

 นอกจ�กนี้ได้ดำ�เนินโครงการ Government Data and Analytics Service Center โดยมีบริการ  

ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ซึ่งเป็นข้อมูลภ�ครัฐที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้อย�่งเสรี ส�ม�รถ 

แจกจ่�ยต่อได้ และระบุแหล่งที่ม�ได้ โดยนำ�ร่องเปิดเผยข้อมูลด้�นงบประม�ณในเรื่องก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
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ของหน่วยง�นภ�ครัฐ ระหว�่งเดือนตุล�คม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมบัญชีกล�ง 

และด้�นคมน�คมในเรื่องก�รบริก�รและอัตร�ค่�โดยส�ร ข้อมูลส�ยและป้�ยหยุดรถโดยส�รประจำ�ท�ง 

ในเขตก�รเดินรถที่ ๑ - ๘ ขององค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยถือเป็น High Value Datasets  

และมีก�รพัฒน�ต้นแบบ Open Data Platform ข้อมูลด้�นงบประม�ณ และด้�นคมน�คม ให้รองรับบริก�ร 

ในก�รเข้�ถึงข้อมูลแบบ API (Application Programming Interface) ด้วย และจัดให้มี ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Government Big Data and Analytics Center) สำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐส�ม�รถ 

นำ�ข้อมูลเปิดและระบบวิเคร�ะห์ข้อมูลม�บูรณ�ก�รร่วมกัน โดย สพร. ได้พัฒน�เครื่องมือที่ใช้ในก�รจัดก�ร 

ข้อมูล  Big  Data สำ�หรับเป็นเครื่องมือวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงภ�พ (Data Visualization Engine) ให้แก่หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ ในลักษณะระบบนำ�เสนอผลก�รวิเคร�ะห์ข ้อมูลในรูปแบบต่�ง ๆ เพื่อสนับสนุนก�รตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบ�ย (Evidence-Based Policy) และพัฒน�ก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐต�มแผนพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล  

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภ�พของก�รใช้เทคโนโลยีร ่วมกัน (Share Services) เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกต่อ 

ผู้ใช้ง�นข้อมูลทั้งภ�ครัฐและเอกชนในก�รเข้�ถึงข้อมูลเพิ่มม�กขึ้น

 สำ�หรบัโครงก�รด้�นโครงสร้�งพืน้ฐ�น สพร. ได้จดัทำ� โครงการ Digital Government Infrastructure 

Ecosystem โดยพัฒน�เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งเป็นเครือข่�ยหลัก 

คว�มเร็วสูงของภ�ครัฐที่ให้บริก�รครอบคลุมไปยังหน่วยง�นระดับกรมทุกจังหวัด โดยมีจุดติดตั้งทั่วประเทศ 

จำ�นวน ๓,๓๐๕ หน่วยง�น/จุดติดตั้ง เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รแข่งขันท�งก�รค้� สถ�บันทดสอบ 

ท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (องค์ก�รมห�ชน) ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์สระบุรีของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ สถ�นธน�นุบ�ลเทศบ�ลนครสุร�ษฎร์ธ�นีของสำ�นักง�น 

ธน�นุเคร�ะห์ นิคมสร้�งตนเองทุ ่งโพธิ์ทะเลของกรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร และศูนย์เทคโนโลย ี

ตรวจคนเข้�เมือง (สน�มบินสุวรรณภูมิ) ของสำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง เป็นต้น และให้บริก�รระบบประชุม 

ท�งไกลผ่�นเครือข่�ยภ�ครัฐ (Conference as a Service) ช่วยให้หน่วยง�นภ�ครัฐประหยัดทรัพย�กร 

และระยะเวล�ในก�รจัดประชุมได้ มีหน่วยง�นภ�ครัฐสนใจนำ�ไปใช้ม�กถึง ๓,๕๔๓ สิทธิก�รใช้ง�น (License) 

หรือคิดเป็น จำ�นวน ๑๐๒ หน่วยง�น

 ด้�นก�รพัฒน�ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็นก�รให้บริก�ร 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่�ยเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ผ่�นเครือข่�ยภ�ครัฐ

ที่มีคว�มมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องต�มม�ตรฐ�นส�กล G-Cloud ถือเป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นกล�งภ�ครัฐ 

ที่มุ ่งเน้นให้เกิดคว�มคุ้มค่�ในก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณ ปัจจุบันมีหน่วยง�นภ�ครัฐให้คว�มไว้ว�งใจ 

นำ�ระบบง�นสำ�คัญม�ไว้บน G-Cloud จำ�นวน ๑,๓๓๙ ระบบ เช่น ระบบติดต�มง�นของหน่วยง�นในกำ�กับ 

รองน�ยกรัฐมนตรีของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ระบบฐ�นข้อมูลเว็บไซต์ของสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ  

ระบบสำ�รวจคว�มพึงพอใจลูกค้�ภ�คร�ชก�รและภ�คเอกชนของบริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นต้น  

ทั้งนี้ มีแผนโอนย้�ย (Migration Plan) ไปยังบริก�รระบบคล�วด์กล�งภ�ครัฐหรือ Government Data Center 

and Cloud service : GDCC ภ�ยในสิ้นปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 นอกจ�กนี้ ได้จัดทำ� Government Secure Intranet (GSI) เครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อ 

ทุกหน่วยง�นภ�ครัฐเข้�ด้วยกันภ�ยใต้ม�ตรฐ�นคว�มมั่นคงปลอดภัยสูง มีก�รบริห�รจัดก�รเครือข่�ย 



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

329

อย่�งเป็นระบบ ส�ม�รถรองรับก�รใช้ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดย สพร. ได้จัดทำ�ม�ตรฐ�นสำ�หรับ 

ผู ้ให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นและบริก�รดิจิทัลภ�ครัฐที่มีคว�มมั่นคงปลอดภัย จำ�นวน ๒ ม�ตรฐ�น คือ  

มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยนำ�ร่องทดสอบก�รให้บริก�รแก่หน่วยง�นภ�ครัฐ 

ต�มม�ตรฐ�นดังกล่�วกับ ๑๐ หน่วยง�น เช่น กรมเจ้�ท่� สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ และสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด เป็นต้น 

 และเพื่อให้ส�ม�รถเตรียมคว�มพร้อมบุคล�กรภ�ครัฐเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รก้�วสู ่รัฐบ�ลดิจิทัล 

อย่�งเท่�ทันและยั่งยืน สพร. ได้จัดทำ� โครงการ Digital Government Transformation ภ�ยใต้ 

ก�รดำ�เนินง�นโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: 

TDGA) รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านดิจิทัลเพื่อการบูรณาการเรื่องการอบรม (Training) หรือการพัฒนาคนในภาครัฐอย่างเป็นระบบ  

จ�กก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� TDGA ส�ม�รถจัดทำ�ม�ตรฐ�นหลักสูตรและม�ตรฐ�นศูนย์อบรมทักษะดิจิทัล 

ของข้�ร�ชก�รและบุคล�กรภ�ครัฐ และจัดอบรมเตรียมคว�มพร้อมแก่บุคล�กรภ�ครัฐและหลักสูตรในระบบ  

e-Learning ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�องค์กรไปเป็นรัฐบ�ลดิจิทัล จำ�นวน ๙,๖๔๔ คน ในหลักสูตรต่�ง ๆ  

ได้แก่ หลักสูตรก�รประยุกต์ใช้ง�นกรอบก�รกำ�กับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ให้กับ 

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย หลักสูตรก�รบริห�รจัดก�รยุทธศ�สตร์องค์กรด้วย Enterprise  

Architecture (EA) ให้แก่วิทย�ลัยก�รตำ�รวจภ�ยใต้สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ สนับสนุนให้ผู้เข้�รับก�รอบรม 

จ�กสถ�บัน TDGA จัดทำ� Digital Transformation Program โดยจัดทำ�เป็นโครงก�ร (Project) สำ�หรับ 

เป็นกรอบก�รเปลี่ยนผ่�น (Transform) หน่วยง�นภ�ครัฐที่แตกต่�งกันไปสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัล จำ�นวน  

๘ หน่วยง�น ได้แก่ โครงก�รพัฒน�ก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลประช�กรกลุ่มเด็กปฐมวัยเพื่อสร้�งฐ�นข้อมูล 

ขน�ดใหญ่ (Big Data) ที่ส�ม�รถใช้กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ในช่วงปฐมวัย  

ของกรมสุขภ�พจิต โครงก�ร SMART LIFE THAILAND ของก�รประป�นครหลวง โครงก�รประยุกต์ใช้ง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์ผ่�นระบบบอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth Project) ของกระทรวง

ส�ธ�รณสุขและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม 

แห่งช�ติ เป็นต้น 

 นอกจ�กนี้ ได้จัดทำ�แนวทาง มาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Policy  

Standards and Regulations) จำ�นวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสถิติที่สะท้อนภ�พรวมก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล

ของประเทศไทย ทั้งในด้�นคว�มพร้อมของสังคมไทยในก�รเข้�สู่ยุคดิจิทัล เส้นท�งก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 

ของประเทศไทย สถ�นะก�รพัฒน�บริก�รออนไลน์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ ก�รจัดอันดับก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล

ของประเทศไทยในเวทีส�กล และประโยชน์ที่ภ�คประช�ชน ภ�คธุรกิจ และภ�ครัฐได้รับจ�กก�รปรับเปลี่ยน 

ภ�ครัฐสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัล ๒. การส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประเมินระดับคว�มพร้อมรัฐบ�ลดิจิทัลของหน่วยง�นภ�ครัฐที่สอดคล้อง 

กับบริบทของประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดก�รประเมินด้�นรัฐบ�ลดิจิทัลในระดับส�กล  



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

330

เพื่อให้ผลก�รสำ�รวจส�ม�รถสะท้อนภ�พคว�มพร้อมด้�นรัฐบ�ลดิจิทัลของหน่วยง�นภ�ครัฐได้อย่�งแท้จริง  

และมีคว�มน่�เชื่อถือ ๓. รายงานการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงานและแผน 

ระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลของประเทศไทย

ในระยะถัดไป และกำ�หนดกรอบก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 

ในระยะถัดไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� สพร. ได้ดำ�เนินก�รผ่�นโครงก�ร 

บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมดิจิทัลได้หล�กหล�ยมิติ ผ่�นโครงก�ร 

สำ�คัญ ๆ อ�ทิ ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริก�รดิจิทัลกล�ง

ภ�ครัฐที่ประช�ชนส�ม�รถเริ่มต้นธุรกิจผ่�นออนไลน์ ยื่นที่เดียว เอกส�รชุดเดียว กรอกแบบฟอร์มเดียว 

ติดต�มได้ทุกใบอนุญ�ต ที่ Biz Portal ผ่�นเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th ซึ่งจะส�ม�รถยื่นขอใบอนุญ�ต

ประกอบธุรกิจออนไลน์ได้ ๗๘ ใบอนุญ�ต ใน ๒๕ ประเภทธุรกิจ ภ�ยในกล�งปี ๒๕๖๓ นี้ และเพื่อให้ประช�ชน

ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รภ�ครัฐได้ง่�ยขึ้นจึงได้เปิดให้บริก�ร 

 แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ที่พัฒน�ต่อยอดม�จ�กโครงก�รปักหมุด เพื่อเป็นช่องท�งให้ประช�ชน

ส�ม�รถค้นห�พิกัดสถ�นที่และนำ�ท�งไปที่ตั้งหน่วยง�นภ�ครัฐได้ รวมถึงขั้นตอนและเอกส�รที่ต้องจัดเตรียม  

ณ จุดบริก�ร โดยทำ�ก�รเชื่อมโยงกับระบบศูนย์กล�งข้อมูลคู่มือสำ�หรับประช�ชน พร้อมทั้งแสดงสถ�นะ 

สำ�เน�เอกส�รที่ต้องเรียกจ�กประช�ชนและสถ�นะก�รยกเลิกสำ�เน�เอกส�รในแต่ละจุดบริก�ร รวมถึง 

ก�รประเมินผลคว�มพึงพอใจภ�ยหลังเข้�รับบริก�รผ่�นแอปพลิเคชันได้ทันที

 ด้วยคว�มมุ่งมั่นของ สพร. ที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมทุกภ�คส่วนม�โดยตลอด ส่งผลให้ปี ๒๕๖๒ 

สพร. ได้รับร�งวัลจ�กสถ�บันชั้นนำ�ทั้งในและต่�งประเทศอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ 

 ● Biz Portal ได้รับร�งวัล Digital Transformation Award 2019 ส�ข� Service Excellence 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ซึ่งเป็นผลก�รดำ�เนินก�ร 

ร่วมกับ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (สำ�นักง�น ก.พ.ร.)
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 ●  บริก�รตู ้อเนกประสงค์ภ�ครัฐ (Smart Government Kiosk) ได้รับร�งวัล Recognition  

of  Excellence Awards ในง�น Thailand OpenGov leadership forum 2019 และร�งวัลเลิศรัฐ  

จ�ก สำ�นักง�น ก.พ.ร. ประเภทบูรณ�ก�รข้อมูลเพื่อก�รบริก�ร

 ทั้งยังได้ใบรับรองม�ตรฐ�นจ�ก BSI Group (Thailand) Co., Ltd. ๔ ม�ตรฐ�นสำ�หรับ ๔ บริก�ร 

ดิจิทัลเด่นของ สพร. คือ บริก�รคล�วด์ภ�ครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud), เครือข่�ยสื่อส�รข้อมูล 

เชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ (Government Information Network: GIN), บริก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�ง

เพื่อก�รสื่อส�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ (MailGoThai) และบริก�รระบบติดต่อสื่อส�รแบบออนไลน์สำ�หรับหน่วยง�น 

ภ�ครัฐ (Government Secure Chat: G-Chat)  ได้แก่

 ●  ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคงปลอดภัยบริก�รคล�วด์ Cloud Security Alliance  

(CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) สำ�หรับบริก�ร G-Cloud

 ●  ม�ตรฐ�น ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบก�รบริห�รจัดก�รบริก�ร (Service Management  

Systems – SMS) สำ�หรับบริก�ร G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

 ●  ม�ตรฐ�น ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ  

(Information Security Management Systems – ISMS) สำ�หรับบริก�ร G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

 ●  ม�ตรฐ�น ISO 22301 : 2012 ระบบก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity 

Management Systems – BCMS) สำ�หรับบริก�ร GIN, G-Cloud และ MailGoThai ซึ่ง DGA เป็นองค์ก�ร

มห�ชนแห่งแรกที่ได้รับ
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 และเพื่อเป็นก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มก้�วหน้�ในก�รมุ่งสู่รัฐบ�ลดิจิทัล สพร. ได้จัด “งานประกาศ 

ผลส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๒” ขึ้น โดยได้รับ

เกียรติจ�ก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นมอบรางวัล Digital Government  

Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจ�าปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรก ณ ทำ�เนียบรัฐบ�ล เมื่อวันที่ ๓๐ ตุล�คม 

๒๕๖๒ โดยมีก�รมอบโล่ร�งวัลรัฐบ�ลดิจิทัลระดับกรม ๑๐ ร�งวัล และระดับจังหวัด ๕ ร�งวัล ดังนี้  

ร�งวัลสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐระดับกรม จำ�นวน ๑๐ ร�งวัล ได้แก่ ๑. กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ๒. สำ�นักง�น

บริห�รหนี้ส�ธ�รณะ ๓. สำ�นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ ๔. ก�รไฟฟ้�นครหลวง ๕. สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน

ก�รวิจัย ๖. กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร ๗. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด  

๘. สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ๙. ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ๑๐. สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม  

และร�งวัลหน่วยง�นภ�ครัฐระดับภูมิภ�ค ที่มีคว�มพร้อมด้�นรัฐบ�ลดิจิทัลของจังหวัด จำ�นวน ๕ ร�งวัล  

ได้แก่ ๑. ร้อยเอ็ด ๒. ลำ�พูน ๓. ระนอง ๔. เพชรบูรณ์ ๕. อุตรดิตถ์

 ทั้งนี้ ผลจ�กก�รสำ�รวจระดับคว�มพร้อมรัฐบ�ลดิจิทัลหน่วยง�นภ�ครัฐของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒  

ได้ทำ�ก�รสำ�รวจหน่วยง�นระดับกรมทั้งหมด ๓๒๓ หน่วยง�น โดยมีหน่วยง�นที่ตอบกลับจำ�นวน ๓๐๑ หน่วยง�น 

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒ และทำ�ก�รสำ�รวจหน่วยง�นภ�ครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด ๑,๕๓๓ หน่วยง�น โดยมี 

หน่วยง�นที่ตอบกลับจำ�นวน ๑,๓๕๖ หน่วยง�น คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕ ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีหน่วยง�นตอบกลับ 

ไม่ตำ่�กว่� ๑๖ หน่วยง�น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำ�นวนหน่วยง�นที่สำ�รวจในแต่ละจังหวัด จะเห็นได้ว่� 

หน่วยง�นมีคว�มตื่นตัวและให้คว�มร่วมมือในก�รตอบแบบสำ�รวจอย่�งดียิ่งและค�ดว่�ในปีต่อ ๆ ไปจะมี 

หน่วยง�นเข้�ร่วมสำ�รวจเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งสนองนโยบ�ยภ�ครัฐในก�รร่วมกันขับเคลื่อนสู่รัฐบ�ลดิจิทัลได้ต�ม 

เป้�หม�ยใหญ่ของประเทศ 
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 สำ�หรับในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ สพร. จะจัดทำ�แนวท�ง และม�ตรฐ�นเพื่อก�รพัฒน� 

รัฐบ�ลดิจิทัล จำ�นวน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. ม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ก�รเปิดเผยข้อมูลเปิดภ�ครัฐในรูปแบบ 

ข้อมูลดิจิทัลต่อส�ธ�รณะ (Open Data) ๒. ม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�กระบวนก�รหรือก�รดำ�เนินง�น

ระบบดิจิทัล (Digitalization) ๓. ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ  

(Data Exchange) ๔. ม�ตรฐ�นด้�นคว�มมั่นคงของโครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัลภ�ครัฐ (Government Secure 

Intranet: GSI)

 นอกจ�กนี้ สพร. จะจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อยกระดับคว�มพร้อมของรัฐบ�ลดิจิทัล 

และร�ยง�นเกี่ยวกับสถ�นภ�พก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลของประเทศไทย และจะดำ�เนินก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม

ดิจิทัล (Common Platform) ที่สำ�คัญอันจะเป็นพื้นฐ�นให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐในก�รพัฒน�บริก�รดิจิทัล 

ภ�ครัฐ รวมทั้งก�รพัฒน� One Stop Service Portal เพื่อเป็นศูนย์กล�งบริก�รภ�ครัฐ ได้แก่ ระบบกล�ง 

ด้�นกฎหม�ย (Law Portal), Foreigner Portal โดยจะมีก�รจัดทำ�ระบบต่�ง ๆ ผ่�นก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือ

จ�กทุกภ�คส่วน อ�ทิ ระบบ Digital ID & Signature, ระบบ Service Request and Tracking Platform,  

ระบบ e-Payment Platform ที่รองรับก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมหรือค่�บริก�ร, ระบบ GDX Platform  

รองรับก�รเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ และก�รนำ�ร่องพัฒน�ระบบ e-License/e-Document  

ต�มมติคณะรัฐมนตรี และคว�มคืบหน้�เพื่อพัฒน�ต่อยอดโครงก�รพัฒน�ศูนย์บริก�รข้อมูลเปิดและ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลภ�ครัฐ (Government Open Data and Data Analytics Center) สพร. จะพัฒน�ระบบ

เกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติเพื่อก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและบริก�รประช�ชน,  

ระบบ Open Data Platform เวอร์ชัน ๒ พร้อมชุดข้อมูลเปิดและ High-Value Dataset, ระบบ Data Catalog/

Metadata และก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมในก�รสร้�งนวัตกรรมก�รใช้ข้อมูล 

อันจะนำ�ไปสู่ก�รนวัตกรรมบริก�รดิจิทัลและก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ซึ่งทั้งหมดนี้ สพร. จะไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เองต้องได้รับก�รผส�นคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน  

เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดบริก�รที่ตรงใจประช�ชนในยุคสังคมดิจิทัลได้อย่�งแท้จริง

 เพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่�นภ�ครัฐสู ่รัฐบ�ลดิจิทัล ที่เปิดเผย เชื่อมโยง และสร้างบริก�รที่มีคุณค่� 

ให้ประช�ชนได้อย่�งยั่งยืน ❖
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ส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน 

ผนึกพันธมิตร ลดการใช้พลาสติก

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยง�นรัฐที่จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตส�หกรรมไมซ์ โดยพันธกิจหลักในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม� สสปน. ได้ส่งเสริมภ�พลักษณ์ที่ดี

ของประเทศและคว�มพร้อมของเมืองในก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดง�นน�น�ช�ติ ตลอดจนพัฒน�ระบบนิเวศน์ 

ของอุตส�หกรรมไมซ์ในพื้นที่อย่�งเป็นระบบ (MICE Ecosystem) ให้มีจิตอ�ส�ร่วมกันพัฒน�เมืองสู่ก�รเป็นเมือง

แห่งไมซ์ที่ยั่งยืน เมืองไมซ์หลักทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทย� ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น สสปน. ประก�ศ

คว�มร่วมมือพัฒน� ๕ เมืองไมซ์ใน ๔ มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพ องค์คว�มรู้ จัดอบรม ส่งเสริมข้อมูล 

การประชาสัมพันธ ์ เผยแพร่สถ�นที่หรือผู้จัดง�น การสนับสนุนงาน ผลักดันก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน (Sustaina-

ble Events) และผลักดันสถ�นที่จัดง�นให้ได้ม�ตรฐ�นคว�มยั่งยืน ตลอดจนการติดตามประเมินผล ส่งเสริม 

ก�รวัดผลก�รแสดงคว�มยั่งยืนจ�กธุรกิจไมซ์ที่จับต้องได้ 

 สำ�หรับแคมเปญแรกที่ ๕ เมืองไมซ์ซิตี้ ที่ผลักดันร่วมกัน คือ “Zero Plastic Events” กำ�หนดเป้�หม�ย

จำ�นวนขวดพล�สติกที่ใช้ในห้องประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งมีปริม�ณสูงถึง ๑๗,๓๔๕,๖๗๔ ขวด ให้ลดลงร้อยละ ๕๐ 

เหลือ ๘,๖๗๒,๘๓๗ ขวด ภ�ยใน ๑ ปี

 ด้วยเหตุนี้ สสปน. จึงร่วมกับ ๕ เมืองไมซ์ซิตี้ เร่งกระตุ้นก�รลดใช้ขวดนำ้�พล�สติกในก�รจัดประชุม 

สัมมน� และนิทรรศก�รในเมืองไมซ์ซิตี้ ผ่�นก�รรณรงค์ ๓ แนวท�ง คือ ๑) ก�รใช้ขวดแก้ว ซึ่งเหม�ะกับ 

ก�รประชุมระยะสั้น ๑ - ๒ วัน โดยแนวโน้มก�รบริโภคในปัจจุบันคือ นำ้� ๑ ขวดต่อผู้ร่วมประชุม ๒ ท่�น  

๒) ก�รใช้ขวดนำ้�พกพ� เหม�ะกับก�รประชุมที่มีระยะเวล�ม�กกว่� ๑ วัน ส�ม�รถแจกแทนของที่ระลึก 

และให้นำ�ม�ใช้ในก�รประชุมทุกวัน ๓) ก�รใช้ตู้กดนำ้� เหม�ะกับก�รประชุมทุกประเภท แนะนำ�ก�รนำ�ภ�ชนะ 

ม�ใช้เองของผู้เข้�ประชุมหรือแก้วนำ้�ของสถ�นที่ โดยงดใช้แก้วพล�สติกหรือกระด�ษ ห�กก�รดำ�เนินง�น 

เป็นไปต�มเป้�หม�ย จะส�ม�รถลดก�รใช้ขวดพล�สติกในปริม�ณดังกล่�ว โดยคำ�นวณเป็นปริม�ณค�ร์บอน 
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ได้ถึง ๖๓๘ ตันค�ร์บอนไดออกไซด์ (TonCo
2
) เทียบเท่�กับก�รปลูกต้นไม้ จำ�นวน ๗๐,๒๒๖ ต้น และลดค่�ใช้จ่�ย

ได้กว่� ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท สสปน. มั่นใจว่�คว�มร่วมมือนี้จะเป็นก้�วสำ�คัญของคว�มร่วมมือในก�รพัฒน� 

อุตส�หกรรมไมซ์ไทยไปสู ่คว�มยั่งยืน และมีม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับในฐ�นะจุดหม�ยปล�ยท�งไมซ์ชั้นนำ� 

แห่งเอเชีย

 นอกจ�กนี้ สสปน. ได้ต่อยอดส่งเสริมก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน โดยร่วมผลักดันก�รพัฒน�ประเทศไปสู่ 

เป้�หม�ยคว�ม มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้�นเศรษฐกิจและสังคม ผ่�นก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับประช�ชน 

นักเรียน นักศึกษ� และชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน พร้อมจับมือโครงก�ร แยก แลก ยิ้ม 

จ�ก ปตท. และหน่วยง�นพันธมิตรทั้งภ�ครัฐและเอกชน สนับสนุนก�รจัดประกวดโครงก�ร “จัดง�นอย่�งไร 

ลดก�รใช้พล�สติก Say No To Plastic” เพื่อร่วมรณรงค์ลดก�รใช้พล�สติกในก�รจัดประชุมสัมมน�ทั่วประเทศ 

ส่งเสริมคว�มคิดสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพล�สติก สร้�งอ�ชีพและร�ยได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็น 

ก�รส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นบนพื้นฐ�นคว�มยั่งยืนเพื่อก้�วไปสู่สังคมชุมชนรักษ์โลก 

 ขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์หลัก และเป็นศูนย์กล�งก�รขับเคลื่อนอุตส�หกรรมไมซ์ในภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือ โดยดำ�เนินนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีคณะทำ�ง�นด้�นก�รขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมสู่คว�มเป็นเมือง

อัจฉริยะ (Smart Environment) พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมก�รใช้พลังง�นทดแทนในทุกมิติอีกด้วย และขอนแก่น

ยังเป็นจังหวัดแรกที่มีก�รจัดกิจกรรมรณรงค์ ภ�ยใต้แคมเปญ Zero Plastic Events ที่ ๕ เมืองไมซ์ซิตี ้

(กรุงเทพฯ พัทย� ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น) ประก�ศเจตน�รมณ์ร่วมกันทั่วทุกภ�คส่วนในก�รลดพล�สติกภ�ยใน

พื้นที่และสถ�นที่จัดง�น ทั้งในห้องประชุม ก�รจัดเลี้ยง อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนก�รจัดอ�ห�รและ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งค�ดว่�จะลดก�รใช้พล�สติกและลดค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รจัดง�นภ�ยในปี ๒๕๖๓ ไม่ตำ่�กว่� 

ร้อยละ ๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� จังหวัดขอนแก่น 
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 โครงก�รจัดง�นอย่�งไร ลดก�รใช้พล�สติก “Say No To Plastic” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ก�รลดก�รใช้

พล�สติกในก�รจัดง�น ผ่�นก�รให้คว�มรู้เรื่องก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์พลังง�นและรักษ�สิ่งแวดล้อม 

สร้�งคว�มเข้�ใจเรื่องก�รลดก�รใช้และก�รสร้�งขยะพล�สติก ผ่�นก�รประกวดผลง�นออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เพื่อทดแทนก�รใช้พล�สติกในก�รจัดประชุมสัมมน�โดยใช้วัสดุธรรมช�ติในท้องถิ่น 

 ภ�ยในง�นมีก�รประกวดผลง�นของผู้ผ่�นเข้�รอบสุดท้�ยจำ�นวน ๑๐ ทีม จ�ก ๗ จังหวัดทั่วประเทศ 

และมีผู้ชนะ ๓ ทีมที่ได้รับร�งวัล แบ่งเป็นร�งวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง 

ส่วนอีก ๗ ทีมได้รับร�งวัลชมเชย 
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 โดยทั้ง ๑๐ ทีม ได้รับประก�ศนียบัตรและเงินร�งวัลรวมมูลค่� ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท และจ�กผลง�นรังสรรค์

ผลิตภัณฑ์ธรรมช�ติเหล่�นี้ได้เปิดมุมมองและมิติใหม่ที่น่�สนใจ เพร�ะผู้เข้�ประกวดต่�งสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์จ�ก

ท้องถิ่น ที่ตอบโจทย์องค์ประกอบต่�งๆ ได้อย่�งครอบคลุม ทั้งในมิติคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ ก�รนำ�ไปใช้

ประโยชน์ คว�มสวยง�ม คว�มละเอียดประณีต และคว�มน่�สนใจในก�รนำ�เสนอ ไม่ว่�จะเป็นก�รนำ�วัสดุที่ห�ได้

ในท้องถิ่น เช่น ใบตองแห้ง และส่วนต่�งๆ ของต้นกล้วยที่ถูกตัดทิ้ง ไม้ไผ่ กะล�มะพร้�ว ขอนไม้ต้นมะข�ม 

ก�บหม�กที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในสวน ผ้�ฝ้�ยทอมือย้อมสีจ�กธรรมช�ติ ม�สู่ผลิตภัณฑ์ง�นศิลป์และง�นฝีมือ 

อันโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์บรรจุอ�ห�ร จ�น ช�ม ที่รองแก้ว กระเป๋� และแฟ้มใส่เอกส�ร ป้�ยชื่อขน�ดต่�งๆ 

เป็นต้น ด้วยรูปแบบก�รนำ�เสนอที่เห็นแล้วต้องบอกว่� ทั้งน่�ใช้ น่�มอง และเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมช�ต ิ

อย่�งแท้จริง ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รนำ�เศษวัสดุธรรมช�ติในท้องถิ่นม�แปรเปลี่ยนเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับ 

ชุมชนแล้ว ยังเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งด้�นเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในอีกท�งหนึ่ง ❖
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พัฒนายั่งยืนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ไม่ได้เป็นเพียงภ�คเศรษฐกิจที่เติบโตได้เร็วที่สุดภ�คส่วนหนึ่งในโลกเท่�นั้น 

ห�กแต่ยังทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่�งม�กในแง่ของก�รสร้�งร�ยได้ สร้�งตำ�แหน่งง�น และกระจ�ยร�ยได้

ออกไป เนื่องจ�กเป็นก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ทรัพย์สินท�งปัญญ� รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นต้นทุนเดิม 

ในก�รผลิตสินค้� บริก�ร และอุตส�หกรรมที่มีมูลค่�เพิ่มขึ้นได้ และจึงกล�ยเป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญของ  

“เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) แห่งสหประช�ติ 

 สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติ (UN General Assembly) ยังได้ประก�ศให้ปี ๒๐๒๑ ที่จะถึงนี้เป็น  

“ปีแห่งเศรษฐกิจสร้�งสรรค์เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” (The International Year of Creative Economy  

for Sustainable Development) ซึง่นอกจ�กจะเป็นก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศในด้�นต่�ง ๆ แล้ว 

ยังเป็นก�รเน้นยำ้�ถึงศักยภ�พของเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและนวัตกรรม 

แก้ปัญห�คว�มย�กจน เพิ่มโอก�สก�รจ้�งง�น ลดคว�มเหลื่อมลำ้� และพัฒน�คุณภ�พชีวิตของผู้คน

 สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (สศส.) หรือ Creative Economy Agency (CEA) มีวิสัยทัศน์ 

ในก�รพัฒน�และส่งเสริมบุคล�กรสร้�งสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำ�นวัตกรรมและคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ไปใช้ยกระดับสินค้�และบริก�รของไทยให้ส�ม�รถแข่งขันได้ในเวทีส�กล โดยตลอดก�รดำ�เนินง�น 

ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม� CEA มีก�รดำ�เนินกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable 

Development) เพื่อนำ�ไปสู่ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ โดยแบ่งเป็น ๓ ยุทธศ�สตร์หลัก ดังนี้ 

 ๑. Creative People - ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งและพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์สู่เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 

 ๒. Creative Place - ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมและพัฒน�พื้นที่สร้�งสรรค์แก่ชุมชนและส�ธ�รณชน 

 ๓. Creative Business - ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�สูง 
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Creative People
 ก�รพัฒน�บุคล�กรสร้�งสรรค์ทั้งด้�นก�รสร้�งมูลค่�สินค้�และบริก�ร รวมถึงก�รแก้ปัญห�ในเชิง

บูรณ�ก�ร ตลอดจนส่งเสริมให้คว�มคิดสร้�งสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของประเทศนั้น 

นับเป็นส่วนสำ�คัญของก�รร่วมพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม� CEA ได้ดำ�เนินกิจกรรม 

เพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�บุคคล�กรด้�นสร้�งสรรค์ ดังนี้

 ●	 ส่งเสริมและขยายแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ

  CEA ได้ดำ�เนินก�รขย�ยโอก�สก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลและก�รเรียนรู้ในส่วนภูมิภ�คไปยังสถ�บัน 

ก�รศึกษ�ในระดับต่�ง ๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษ�และมห�วิทย�ลัยในส่วนภูมิภ�ค ผ่�นส�ข�ศูนย์สร้�งสรรค์ง�น

ออกแบบ เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมไปถึงโครงก�รกระจ�ยโอก�สสร้�งแหล่งเรียนรู้ด้�นก�รออกแบบสู่ภูมิภ�ค

ในรูปแบบของ miniTCDC Center, miniTCDC และ miniTCDC Link โดยมีสถ�บันที่เข้�ร่วมแล้วกว่� ๓๕ แห่ง

ทั่วประเทศในปี ๒๕๖๒ มีทรัพย�กรส�รสนเทศที่ให้บริก�ร ทั้งหนังสือ ว�รส�ร บทคว�มว�รส�ร สื่อมัลติมีเดีย 

ฐ�นข้อมูลออนไลน์ และทรัพย�กรอิเล็กทรอนิกส์ รวมม�กกว่� ๑๐๖,๐๐๐ ร�ยก�ร และส�ม�รถรองรับผู้ม�ใช้

บริก�รแบบก�ยภ�พและดิจิทัลรวมกว่� ๓๓๗,๘๒๔ คน

 ●		 จัดท�าโครงการเตรียมเยาวชนสู่ความพร้อม Creative Career และ Young Designer Club

นักศึกษาเข้าร่วมงาน Creative Career ๒๐๑๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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  CEA ได้พัฒน�ทักษะก�รคิดของเย�วชนในระดับมัธยมศึกษ�ผ่�นกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ 

ในโครงก�ร Young Designer Club เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเย�วชนไทยสู่ก�รเป็นนักออกแบบมืออ�ชีพและ 

ผู้ประกอบก�รในธุรกิจสร้�งสรรค์ในอน�คต อีกทั้งยังมีโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมนักเรียน นักศึกษ� สู่ก�รเป็น 

ผู้ประกอบก�รสร้�งสรรค์รุ่นใหม่ (Creative Career) ที่ดำ�เนินโครงก�รเพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และบ่มเพ�ะ

นักเรียนและนักศึกษ� ในด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์และก�รพัฒน�ธุรกิจด้วยกลยุทธ์ก�รออกแบบ โดยมีจุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษ�ได้มีโอก�สในก�รเรียนรู้ทักษะที่จำ�เป็น เพื่อนำ�สู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�รสร้�งสรรค์ที่มี

คุณภ�พของไทยในอน�คต

 ●		 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  CEA ได้สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนทั้งในประเทศและ 

ต่�งประเทศ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงก�รอันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 

รวมถึงก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีก�รในก�รส่งเสริมศักยภ�พให้แก่อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ส�ข�ต่�ง ๆ  

โดยมีก�รลงน�มร่�งบันทึกคว�มเข้�ใจระหว่�งรัฐบ�ลแห่งส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซียกับรัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย  

ว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ โดยสำ�นักง�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์แห่งส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย 

(Indonesia Creative Economy Agency) หรือ BEKRAF และสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์  

(องค์ก�รมห�ชน) หรือ CEA เพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งประช�ชนทั้งสองประเทศ พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 

และสนับสนุนให้เกิดคว�มเข้�ใจและก�รมีส่วนร่วมระหว่�งประช�ชนของทั้งสองประเทศในด้�นอุตส�หกรรม

สร้�งสรรค์

 ●		 CEA Forum

  มีก�รจัดง�น CEA FORUM ๒๐๑๙ ขึ้นในระหว่�งวันที่ ๑๕ - ๒๐ สิงห�คม ๒๕๖๒ เพื่อเป็น 

เวทีแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กประเทศต่�ง ๆ อ�ทิ สหร�ชอ�ณ�จักร ส�ธ�รณรัฐเอสโตเนีย 

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ และส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย ในด้�นก�รจัดทำ�นโยบ�ยเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ของไทยทั้ง ๑๕ ส�ข� ได้แก่ ง�นฝีมือและหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะก�รแสดง ทัศนศิลป์ ภ�พยนตร์  

ก�รแพร่ภ�พและกระจ�ยเสียง ก�รพิมพ์ ซอฟต์แวร์ ก�รโฆษณ� ก�รออกแบบ ก�รให้บริก�รด้�นสถ�ปัตยกรรม 

แฟชั่น อ�ห�รไทย ก�รแพทย์แผนไทย และก�รท่องเที่ยงเชิงสร้�งสรรค์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�พื้นที่สร้�งสรรค์

สำ�หรับธุรกิจ ก�รบ่มเพ�ะชุมชนนักสร้�งสรรค์ รวมทั้งก�รส่งเสริมให้ภ�คธุรกิจนำ�คว�มคิดสร้�งสรรค์ไปใช้ในก�ร

พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

Creative Place
 พัฒน�พื้นที่สร้�งสรรค์บนพื้นฐ�นศักยภ�พของพื้นที่ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เป็นพื้นที่สนับสนุนอุตส�หกรรม

สร้�งสรรค์ และก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ซึ่งก�รพัฒน�ส่งเสริมย่�นที่ โดยในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม�  

CEA ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒน�พื้นที่สร้�งสรรค์แก่ชุมชนและส�ธ�รณชน ดังนี้
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 ●		 การพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (เจริญกรุง)

  CEA  ได้จัดทำ� (ร่�ง) แผนปฏิบัติก�รส่งเสริมย่�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ซึ่งได้มีก�รจัดประชุม 

ระดมคว�มคิดเห็น (ร่�ง) แผนปฏิบัติก�รส่งเสริมย่�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ วันที่ ๒๖ กรกฎ�คม ๒๕๖๒  

เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นและแนวท�งก�รบรรจุโครงก�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�และส่งเสริม 

ย่�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ นอกจ�กนี้ ยังได้มีก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ย่�นสร้�งสรรค์ต�มแนวท�งก�รจัดทำ� 

แผนพัฒน�เมืองสร้�งสรรค์และย่�นสร้�งสรรค์ เพื่อให้ “ย่�นเจริญกรุง” เป็นย่�นสร้�งสรรค์ต้นแบบของประเทศ

 ●		 การพัฒนาพื้นที่และส่งเสริม “ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์” จ.ขอนแก่น

  CEA ได้ผลักดันคว�มร่วมมือระหว่�งเทศบ�ลนครขอนเเก่น ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ (TCDC)  

ภ�ยใต้สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) บริษัท ขอนเเก่นพัฒน�เมือง จำ�กัด  

เเละมห�วิทย�ลัยขอนเเก่น เพื่อพัฒน�ย่�นศรีจันทร์ให้เป็นย่�นสร้�งสรรค์ต้นเเบบของจังหวัดขอนเเก่น  

ที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อยู่อ�ศัย ผู้ประกอบก�ร ตลอดจนยกระดับคุณภ�พชีวิต  

เเละเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รเเข่งขันของพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจผ่�นก�รจัดกิจกรรม สร้�งกระบวนก�ร 

มีส่วนร่วมระหว่�งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่�นศรีจันทร์ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน เเละภ�คเอกชน

 ●		 การจัดเทศกาลงานออกแบบ Design Week 

  CEA ได้จัดเทศก�ลง�นออกแบบเพื่อให้เหล่�นักสร้�งสรรค์หล�กส�ข�อ�ชีพ นักออกแบบ ช่�งฝีมือ 

ศิลปิน ผู ้ประกอบก�รธุรกิจ ได้ร่วมกันนำ�เสนอนวัตกรรมง�นออกแบบที่ตอบโจทย์ก�รใช้ชีวิตของผู ้คน 

ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นพื้นที่สนทน�แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบก�รณ์ พบปะและแบ่งปันคว�มรู ้ 

ด้�นก�รออกแบบ ในรูปแบบของเทศก�ลง�นออก ได้แก่ เทศก�ลง�นออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design 

Week) จัดขึ้นระหว่�งวันที่ ๗ – ๑๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สร ้�งสรรค์ง�นออกแบบ เชียงใหม่  

และย่�นอนุส�วรีย์ส�มกษัตริย์ และเทศก�ลง�นออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2020)  
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ในย่�นเจริญกรุง คลองส�น สุขุมวิท และพระร�ม ๑ ระหว่�งวันที่ ๑ - ๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ ภ�ยใต้ธีม 

“Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต”

Creative Business
 ก�รยกระดับศักยภ�พของผู้ประกอบก�ร  ทั้งภ�คก�รผลิตและที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์  

ให้นำ�คว�มรู้ไปพัฒน�และสร้�งโอก�สใหม่ท�งธุรกิจ เพื่อสร้�งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน โดยในปี ๒๕๖๒ 

ที่ผ่�นม� CEA ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�สูง ดังนี้

 ●		 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน

  CEA ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภ�พผู้ประกอบก�รทั่วประเทศ ๗,๐๐๐ ร�ย ทั้งในส่วนกล�ง 

และส่วนภูมิภ�ค ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม� ผ่�นกิจกรรมก�รบรรย�ยและสัมมน�ก�รพัฒน�ธุรกิจสร้�งสรรค์ 

กิจกรรมก�รให้คำ�ปรึกษ�และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์สร้�งสรรค์ และกิจกรรมก�รส่งเสริมก�รข�ย โดยส�ม�รถ

สร้�งร�ยได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบก�รไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๒๖ มีผู้ประกอบก�รธุรกิจสร้�งสรรค์ที่มีก�รผลิตสินค้�

และบริก�รใหม่ขึ้นม� ไม่น้อยกว่� ๖๘ ร�ย ผู ้ประกอบก�รและชุมชนบังได้รับก�รช่วยเหลือ แนะนำ�  

และแก้ไขปัญห�ด้�นก�รออกแบบและพัฒน�สินค้�และบริก�ร รวมทั้งบริก�รส�ธ�รณะและก�รพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิต โดยใช้กระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ ที่เน้นให้เกิดมูลค่�สูงสุดเพื่อประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์และสังคม  

จำ�นวน ๖ ชุมชน ขณะที่ผู้ประกอบก�รในกลุ่มจังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทร�) ที่เข้�ร่วมกิจกรรม  

ได้รับก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้�ชุมชน จำ�นวน ๓๐ ร�ย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เริ่มธุรกิจจาก “แก่น”: Branding & Identity Design 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ TCDC กรุงเทพฯ
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 ท�ง CEA ยังดำ�เนินกิจกรรมพัฒน�กระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และก�รออกแบบ

บริก�ร (Service Design) โดยร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด เพื่อพัฒน�และออกแบบบริก�รขนส่ง  

และร่วมกับก�รรถไฟแห่งประเทศไทย ในก�รปรับปรุงรถไฟชนิดนั่งปรับอ�ก�ศที่ได้รับมอบจ�ก บริษัท  

รถไฟฮอกไกโด (JR Hokkaido) จำ�นวน ๑๐ คัน ให้เป็นรถไฟท่องเที่ยวที่สร้�งคุณค่�ให้กับบริก�รส�ธ�รณะ 

ด้วยก�รออกแบบทั้งในด้�นก�รออกแบบพื้นที่ใช้สอย รูปแบบภ�ยใน-ภ�ยนอกของตู ้โดยส�ร และจัดทำ� 

แผนก�รท่องเที่ยวรวมถึงข ้อเสนอแนะก�รดำ�เนินธุรกิจ ให ้ เน ้นก�รออกแบบขบวนรถที่ตอบโจทย์ 

กลุ่มเป้�หม�ยจริง  ด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้ให้บริก�ร ผู้ใช้ง�น นักออกแบบ วิศวกร และผู้เกี่ยวข้อง 

 ●		 จัดท�าฐานข้อมูลวัสดุและนักออกแบบ 

  CEA ได้จัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักออกแบบ tcdcconnect.com นำ�เสนอข้อมูลและตัวอย่�งผลง�น 

ของนักออกแบบ เพื่อสร้�งโอก�สในก�รร่วมมือเพื่อพัฒน�ผลง�นและธุรกิจ และมีก�รทำ�ฐ�นข้อมูลวัสดุ  

tcdcmaterial.com รวบรวมข้อมูลวัสดุไทยและต่�งประเทศ รวมถึงย่�นจำ�หน่�ยวัสดุ เพื่อสนับสนุน 

ก�รออกแบบและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ นอกจ�กนี้ ยังได้ศึกษ�สถ�นก�รณ์ ข้อมูลสถิติ และจัดทำ�ร่�งแผนพัฒน�

อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) เพื่อเป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น 

และกำ�หนดนโยบ�ยในก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ พร้อมทั้งจัดทำ�ว�รส�ร CEA OUTLOOK  

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล “อุตส�หกรรมง�นฝีมือและหัตถกรรม” และฉบับที่ ๒ “อุตส�หกรรมก�รออกแบบ”

 ●		 จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ 

  CEA ได้จัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้  ประกอบด้วย นิตยส�รร�ยเดือน “คิด  

(Creative Thailand” เพื่อนำ�เสนอคว�มรู้และสถ�นก�รณ์คว�มเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์  

และร�ยง�น “CEA Outlook” เพื่อนำ�เสนอผลง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ นอกจ�กนี้  

ยังได้พัฒน�สื่อออนไลน์เพื่อขย�ยฐ�นก�รเข้�ถึงคว�มรู ้และโอก�สในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมคว�มรู ้ต่�ง ๆ  

ผ่�นช่องท�งสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผู้เข้�ใช้บริก�รถึง ๓๙,๘๕๘,๒๗๖ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ นอกจ�กนี้ ยังได้จัดทำ�

สรุปข้อมูล Trend 2020: Positive Power สำ�หรับด�วน์โหลด พร้อมก�รบรรย�ยหัวข้อ “เจ�ะเทรนด์โลก 

๒๐๒๐” และ “จับเมกะเทรนด์เป็นไอเดียหัตถกรรม” (From Megatrend to Idea for New Craft  

Products) ❖





ประมวลภาพกิจกรรม

สำานักนายกรัฐมนตรี
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สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

 น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�รลูกจ้�ง และ
พนักง�นร�ชก�รสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมจิตอ�ส�ทำ�ดีเพื่อช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ ณ โครงก�ร 
ฟ�ร์มตัวอย่�งในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ หนองล�ด ตำ�บลท่�ข้�ม อำ�เภอค่�ยบ�งระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุน�ยน ๒๕๖๓
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 น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เข้�พบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี 
เนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่  ๖๐ ในก�รนี้  
ผู้ตรวจร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี (พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิต�ภ�) ผู้ช่วยปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
(น�งรุ่งรัตน� บุญ-หลง) และน�ยสมพ�ศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เข้�ร่วมด้วย 
ณ ตึกไทยคู่ฟ้� ทำ�เนียบรัฐบ�ล เมื่อวันที่ ๑๔ เมษ�ยน ๒๕๖๓

 น�ยธรีภทัร ประยรูสทิธ ิปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ี
เปน็ประธ�นก�รประชมุคณะกรรมก�รเฉพ�ะกจิเกีย่วกบั 
ก�รบริห�รจัดก�รพัสดุสำ�หรับก�รป้องกัน ควบคุม หรือ 
รักษ�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจ�รณ�ก�รบริห�รจัดก�รพัสดุสำ�หรับ
ก�รป้องกัน ควบคุม หรือรักษ�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 
2019 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและข้อสั่งก�รของ 
น�ยกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อ�ค�รสำ�นักง�น
ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล เมื่อวันที่ 
๑๐ เมษ�ยน ๒๕๖๓

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี 
พร้อมด้วย น�งพัชร�ภรณ์ อินทรียงค์ ที่ปรึกษ�น�ยก-
รัฐมนตรี ด้�นง�นเฉลิมพระเกียรติและง�นกิจก�รพิเศษ 
และน�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
รว่มชกัซอ้มขัน้ตอนก�รปฏบิตัใินก�รเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิ
เลยีบพระนคร โดยขบวนพยหุย�ตร�ท�งชลม�รค เนือ่งใน 
พระร�ชพธิบีรมร�ช�ภเิษก พทุธศกัร�ช ๒๕๖๒  ณ ท�่ว�สกุร ี
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุล�คม ๒๕๖๒
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 น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดต�มก�รจัดสรรหน้�ก�กอน�มัย 
ท�งก�รแพทย์ สำ�หรับบุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุข พร้อมแนะนำ�ขอให้เตรียมแผนก�รสำ�รองหน้�ก�กอน�มัยไว้ใช้ 
ในอน�คตห�กเกิดวิกฤติระลอกใหม่ด้วย ณ โรงพย�บ�ลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุน�ยน ๒๕๖๓

 น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธีเปิด “ตู้ สปน. เติมสุข” เพื่อแบ่งปัน 
เครือ่งอปุโภคและบรโิภคใหแ้กผู่ไ้ดร้บัผลกระทบจ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 2019 
(โควดิ - 19) รวมทัง้เปน็ก�รรณรงคง์�นจติอ�ส�ของบคุล�กรในหนว่ยง�นและประช�ชนทัว่ไป ซึง่เปน็ก�ร “เตมิสขุ” 
ทั้งผู้ให้และผู้รับ ณ จุดบริก�รประช�ชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ของรัฐบ�ล (สำ�นักง�น ก.พ. เดิม) 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภ�คม ๒๕๖๓
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 น�ยธรีภทัร ประยรูสทิธ ิปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีเปน็ประธ�นมอบหนงัสอือกัษรเบรลล ์ปฏทินิเก�่สำ�หรบั
นำ�ไปใช้ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และร่วมบริจ�คเงินซึ่งรวบรวมจ�กจิตอ�ส�สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
จำ�นวน ๖๑,๒๙๔ บ�ท เพื่อจัดซื้อเครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือ ไม้เท้�ข�ว และอุปกรณ์สื่อก�รเรียนก�รสอน
สำ�หรับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนต�บอด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ มีน�คม ๒๕๖๓

 น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นพิธีเปิดก�รเสวน�ท�งวิช�ก�ร 
“Symposium เพือ่เผยแพรผ่ลง�นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กี�รบรหิ�รจดัก�รทีด่ ีประจำ�ป ี๒๕๖๒ พลกิโฉม 
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” ในก�รนี้ น�ยสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
ไดใ้หเ้กยีรตบิรรย�ยพเิศษ เรือ่ง “ส�นพลงัทอ้งถิน่ไทย เพือ่พฒัน� นวตักรรมก�รจดับรกิ�รส�ธ�รณะระดบัส�กล” 
ณ โรงแรมเซ็นทร� บ�ย เซ็นท�ร� ศูนย์ร�ชก�ร และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๓ มกร�คม ๒๕๖๓
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 น�ยสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นพิธีเปิดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รผู้นำ�
ก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�รเรื่องร้องทุกข์ประจำ�หน่วยง�น (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) 
ในก�รนี้ รองปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ได้ร่วมอภิปร�ยให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบภ�รกิจและแนวท�งประส�น 
ก�รปฏิบัติง�นร่วมกัน ในประเด็น ก�รขับเคลื่อนก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์และคว�มสำ�คัญของ CCEO 
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ้� กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกร�คม ๒๕๖๓

 น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นพิธีเปิดก�รอบรมหลักสูตรผู้ตรวจร�ชก�ร
ระดับกระทรวง ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็น 
สำ�หรับง�นตรวจร�ชก�ร ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันว�คม ๒๕๖๒
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 น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธีเปิดนิทรรศก�รธงช�ติไทยและบรรย�ยพิเศษ
เกี่ยวกับธงช�ติไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศก�รฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันพระร�ชท�นธงช�ติไทย เพื่อน้อมรำ�ลึก
ในพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ที่ทรงพระร�ชท�นธงไตรรงค์เป็นธงช�ติไทย 
และเพื่อคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นไทย ในก�รนี้ น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
ผู้บริห�ร และข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเข้�ร่วมด้วย ณ อ�ค�รนวมภูมินทร์ วชิร�วุธวิทย�ลัย 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒
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สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 ง�นสโมสรสันนิบ�ตเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สมห�มงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษ� ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

 ง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ณ ทำ�เนียบรัฐบ�ล ประจำ�ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันเส�ร์ที่ ๑๑ มกร�คม ๒๕๖๓

 ผู้บริห�รสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ อ�เศียรว�ท ถว�ยพระพร ณ สถ�นีวิทย ุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 
พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงห�คม ๒๕๖๒
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 ผู้บริห�รสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี เข้�ร่วมง�นพิธีบำ�เพ็ญกุศลและทำ�บุญตักบ�ตรเพื่อถว�ยเป็น 
พระร�ชกศุล เนือ่งในโอก�สต�่ง ๆ  ไดแ้ก ่เนือ่งในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั 
วนัที ่๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ วนัเฉลมิพระชนมพรรษ�ของสมเดจ็พระน�งเจ�้สริกิติิพ์ระบรมร�ชนินี�ถ พระบรมร�ชชนน ี
พันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงห�คม ๒๕๖๒ วันคล้�ยวันสวรรคตพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 
เมือ่วนัที ่๒๓ ตลุ�คม ๒๕๖๒ วนัคล�้ยวนัพระบรมร�ชสมภพของพระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธเิบศร มห�ภมูพิล
อดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร วันช�ติ และวันพ่อแห่งช�ติ พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ 
และวันคล้�ยวันสวรรคต พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร 
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันว�คม ๒๕๖๒

 พิธีลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎ�คม ๒๕๖๒  และวันเฉลิมพระชนมพรรษ�ของสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรม
ร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงห�คม ๒๕๖๒

 สำ�นกัเลข�ธกิ�รน�ยกรฐัมนตร ีรว่มกจิกรรมอ�ส�พฒัน�สิง่แวดลอ้มและบำ�เพญ็ส�ธ�รณประโยชน ์เนือ่งใน 
วันพ่อแห่งช�ติ ๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ ณ ท้องสน�มหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๖๒
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 จิตอ�ส�สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนทุนพระร�ชท�น ในโครงก�รทุนก�รศึกษ� มูลนิธิ
ทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�นสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช ฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ทำ�กิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�โรงเรียน
บ้�นต้นผึ้ง ตำ�บลเหมืองแก้ว อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่�งวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

 พิธีถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำ�ปี ๒๕๖๒ และร่วมลงน�ม 
ถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 พธิทีำ�บญุตกับ�ตรถว�ยพระร�ชกศุลเนือ่งในโอก�สวนัเฉลมิพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั 
และพิธีถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำ�ปีพุทธศักร�ช ๒๕๖๒ วันอ�ทิตย์ที่ 
๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ณ ท้องสน�มหลวง
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 พิธีบำ�เพ็ญกุศลและพิธีว�งพวงม�ล�และถว�ยบังคมหน้�พระบรมฉ�ย�ลักษณ์พระบ�ทสมเด็จพระบรม 
ชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ชบรมน�ถบพิตร เนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคต พระบ�ทสมเด็จ
พระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ชบรมน�ถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุล�คม ๒๕๖๒ ณ บริเวณ 
ท้องสน�มหลวง

 พิธีลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
วันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ณ ศ�ล�สหทัยสม�คม พระบรมมห�ร�ชวัง

 ก�รประชุมชี้แจงนโยบ�ยรัฐบ�ลต่อผู้บริห�รระดับสูง ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อ�ค�รอิมแพ็ค 
ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี เมื่อวันที่ ๘ สิงห�คม ๒๕๖๒
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 คณะผู้บริห�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติร่วม
พิธีทำ�บุญตักบ�ตร และลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล 
ณ ทอ้งสน�มหลวง และ ณ ศ�ล�สหทยัสม�คม พระบรม
มห�ร�ชวัง  พร้อมจัดพิธีลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล 
และถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ�รัชก�ลที่ 
๑๐ เนื่องในโอก�สที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรง
เจรญิพระชนมพรรษ� ๖๗ พรรษ� ณ หอ้งประชมุสำ�นกั
ข่�วกรองแห่งช�ติ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

 สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดี 
ศรสีนิทรมห�วชริ�ลงกรณฯ พระวชริเกล�้เจ�้อยูห่วั เนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพธิบีรมร�ช�ภเิษก พทุธศกัร�ช 
๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติก�รสื่อส�ร บ้�นทุ่งรี ตำ�บลทัพหลวง อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๗ สิงห�คม 
๒๕๖๒

 น�ยอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ เป็นประธ�นพิธีทอดผ้�พระกฐินพระร�ชท�น 
ประจำ�ปพีทุธศกัร�ช ๒๕๖๒ ถว�ยพระสงฆจ์ำ�พรรษ�ถว้นไตรม�ส ณ วดัเข�บ�งทร�ย ตำ�บลบ�งทร�ย อำ�เภอเมอืงฯ 
 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุล�คม ๒๕๖๒

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ
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 น�ยอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรอง 
แห่งช�ติ พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร 
ถว�ยพ�นพุ่มดอกไม้ และถว�ยบังคม เนื่องในวันคล้�ย 
วันพระร�ชสมภพของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร 
มห�ภูมิพลอดุลยเดช มห�ร�ช บรมน�ถบพิตร วันช�ติ และ 
วันพ่อแห่งช�ติ พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ ณ ท้องสน�มหลวง 
เมื่อวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๖๒

 น�ยอนกุลู เจมิมงคล ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัข�่วกรองแหง่ช�ต ิพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิ�ร รว่มลงน�มถว�ยพระพร 
ชัยมงคลพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่พุทธศักร�ช ๒๕๖๓ ณ ศ�ล�สหทัยสม�คม 
พระบรมมห�ร�ชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกร�คม ๒๕๖๓

 สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติจัดพิธีพร�หมณ์ และ
พิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักข่�วกรอง 
แหง่ช�ต ิครบรอบปทีี ่๖๖ ณ หอ้งประชมุสำ�นกัข�่วกรอง 
แห่งช�ติ วังป�รุสกวัน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ 



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

360

สำานักงบประมาณ

 พิธีถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�น ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ณ วัดชินวร�ร�มวรวิห�ร จังหวัดปทุมธ�นี เมื่อวันที่ 
๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒

 พธิทีำ�บญุตกับ�ตรถว�ยพระร�ชกศุล และพธิถีว�ยสตัยป์ฏญิ�ณเพือ่เปน็ข�้ร�ชก�รทีด่แีละพลงัของแผน่ดนิ 
เนือ่งในโอก�สวนัเฉลมิพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั ประจำ�ปพีทุธศกัร�ช ๒๕๖๒ ณ ทอ้งสน�มหลวง 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

 ก�รประชุมสัมมน�ก�รเตรียมก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์ก�รประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันว�คม ๒๕๖๒
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 ง�นเกษียณอ�ยุร�ชก�รประจำ�ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อ�ค�ร ๕๒ ปี สำ�นักงบประม�ณ  เมื่อวันที ่
๒๐ กันย�ยน ๒๕๖๒

 วันสถ�ปน�ครบรอบ ๖๑ ปี ของสำ�นักงบประม�ณ ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 พิธีทำ�บุญตักบ�ตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักร�ช ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้�นหน้�อ�ค�ร 
สำ�นักงบประม�ณ  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันว�คม ๒๕๖๒
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สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ก�รประชมุสภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๑/๒๕๖๓ โดยห�รอืสถ�นก�รณค์ว�มมัน่คง ทัง้ภ�ยในและระหว�่ง
ประเทศ ก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�คว�มมั่นคงต่�ง ๆ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มกร�คม ๒๕๖๓

 ก�รฝึกก�รบริห�รวิกฤตก�รณ์ระดับช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ (C-MEX 20) ประเด็นด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
ส�ธ�รณภัยจ�กปัญห�หมอกควันและไฟป่�ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 ในส่วนก�รฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ  (TTX) 
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ� จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่�งวันที่ 
๒๙ - ๓๐ มกร�คม ๒๕๖๓

 ก�รประชมุคณะทำ�ง�นรว่มว�่ดว้ยคว�มรว่มมอื 
ด้�นคว�มมั่นคงระหว่�งไทยและอินเดียครั้งที่ ๑๒ 
ณ ส�ธ�รณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๒ ธันว�คม ๒๕๖๒
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 น�ย Guiseppe De Vincentiis ผู้แทน
สำ�นกัง�นข�้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประช�ช�ต ิประจำ�
ประเทศไทย (Representative of the UNHCR in 
Thailand) พบปะห�รือกับเลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคง 
แห่งช�ติ ณ สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันว�คม ๒๕๖๒

 ก�รประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก (Global Refugee Forum – GRF) ครั้งที่ ๑ ณ สำ�นักง�นสหประช�ช�ติ 
นครเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส ระหว่�งวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันว�คม ๒๕๖๒

 ก�รประชุม Joint Regional High – Level Conference ในหัวข้อ “Foreign Terrorist Fighters – 
Addressing Current Challenges” ณ กรุงเวียนน� ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย ระหว่�งวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 น�ย Ryan McCarthy รัฐมนตรีว่�ก�รทบวง
กองทัพบกสหรัฐฯ (Secretary of the United States 
Army) พบปะห�รือกับเลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคง 
แห่งช�ติ ณ สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกร�คม ๒๕๖๓
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สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี� จดัก�รประชมุวชิ�ก�รระหว�่งประเทศ เรือ่ง หลกัเกณฑด์�้นกฎระเบยีบ 
ทีด่ใีนยคุเทคโนโลยแีหง่คว�มเปลีย่นแปลง : จ�กทฤษฎสีูป่ฏบิตั ิโดยมเีจ�้หน�้ทีร่ะดบัสงูขององคก์�รเพือ่คว�มรว่มมอื 
ท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน� (OECD) และผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รปฏิรูปกฎหม�ยและเทคโนโลยีร่วมเป็นวิทย�กร
ถ่�ยทอดคว�มรู้และประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รนำ�หลักเกณฑ์ก�รออกกฎระเบียบที่ดีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ใช ้
ในก�รพัฒน�คุณภ�พของกฎหม�ยและในก�รบังคับใช้กฎหม�ยอันจะเป็นคว�มรู้ที่จะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อ
องค์กรภ�ครัฐของไทยในก�รกำ�หนดแนวท�งดำ�เนินก�รให้เกิดประสิทธิผลในท�งปฏิบัติต่อไป ณ โรงแรม รอยัล 
ออคิด เชอร�ตัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� จัดสัมมน�คณะกรรมก�รประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นก�รสัมมน� 
ร่วมกันระหว่�งคณะกรรมก�รกฤษฎีก� คณะกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ย คณะกรรมก�รประมวลกฎหม�ย และ 
คณะกรรมก�รวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง ภ�ยใต้หัวข้อเรื่อง “บทบ�ทและคว�มท้�ท�ยของคณะกรรมก�ร
กฤษฎีก�ในก�รรองรับต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีที่ก้�วลำ้�และก�รประยุกต์ใช้” ณ โรงแรม Avani+ 
Riverside (เจริญนคร) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กันย�ยน ๒๕๖๒
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 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� จัดสัมมน�เพื่อพัฒน�องค์คว�มรู้และรับฟังคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�ร
แก้ไขกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒน�หลักกฎหม�ยปกครองที่ยังมีปัญห�ใน
ก�รบังคับใช้ในส่วนของบทบัญญัติที่ยังไม่ชัดเจน เช่น คว�มเป็นกล�งในก�รพิจ�รณ�ท�งปกครองของเจ้�หน้�ที่ 
ก�รอุทธรณ์คำ�สั่งท�งปกครอง ระยะเวล�ในก�รเพิกถอนคำ�สั่งท�งปกครอง ฯลฯ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
สย�มสแควร์ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงห�คม ๒๕๖๒

 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี� จดัสมัมน�รบัฟังคว�มคดิเหน็ประกอบก�รจดัทำ�ร่�งหลกัเกณฑ์/แนวท�ง
ก�รจดัทำ�ร่�งกฎหม�ยภ�ยใต้แผนก�รปฏริปูประเทศด้�นกฎหม�ย โดยมกี�รอภปิร�ยและรบัฟังคว�มคดิเหน็ เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดโทษท�งอ�ญ� ก�รนำ�ระบบอนุญ�ตม�ใช้ในกฎหม�ย ก�รใช้ดุลพินิจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 
ก�รนำ�ระบบกรรมก�รม�ใช้ในกฎหม�ย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ กันย�ยน ๒๕๖๒

 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี� จดัสมัมน�เชงิปฏบิตักิ�ร เรือ่ง ก�รแลกเปลีย่นคว�มรูแ้ละประสบก�รณ์
เกีย่วกบักลไกก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบทีอ่�จเกดิขึน้จ�กกฎหม�ยและก�รประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหม�ย โดยเป็น 
ก�รแลกเปลีย่นคว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ระหว่�งเจ้�หน้�ทีส่ำ�นกัง�นฯ และผูเ้ชีย่วช�ญด้�นก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบ 
ของกฎหม�ยของ OECD ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่�งวันที่ ๓๐ กันย�ยน - ๔ ตุล�คม ๒๕๖๒
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 น�ยปกรณ์  นิลประพันธ์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก� เป็นประธ�นในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่ผูเ้ข้�รบัก�รฝึกอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิ�รง�นด้�นกฎหม�ยภ�ครฐัระดบัสงู รุน่ที ่๘ ก�รฝึกอบรมฯ มวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่แลกเปลีย่นและเสรมิสร้�งวสิยัทศัน์ สมรรถนะ และขดีคว�มส�ม�รถ ร่วมกนัขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์ด้�นกฎหม�ย 
ของแต่ละองค์กรให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ตลอดจนส�ม�รถใช้บังคับกฎหม�ยได้อย่�งถูกต้อง 
ตรงต�มเจตน�รมณ์ที่แท้จริงของกฎหม�ยและเป็นธรรม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ้� เมื่อวันที ่
๒๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� จัดกิจกรรม “จิตอ�ส� เร�ทำ�คว�ม ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้บริห�ร
ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นฯ ร่วมกับกองพันทห�รม้�ที่ ๒๔ กรมทห�รม้�ที่ ๕ รักษ�พระองค์ โดยร่วม
กันพัฒน�ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในก�รท�สีริมเขื่อนสำ�นักง�นฯ เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเนื่องในโอก�สพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยูห่วั เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุย�ตร�ท�งชลม�รค ณ บรเิวณรมิเขือ่นสำ�นกัง�นฯ 
(อ�ค�รท่�ช้�งวังหน้�) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุล�คม ๒๕๖๒
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สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 สำ�นักง�น ก.พ. จัดพิธีถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอก�ส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 
ได้แสดงคว�มมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้�ที่ต�มรอยพระยุคลบ�ท 
ในฐ�นะข้�ของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประช�ชนและประเทศช�ติสืบไป โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� 
น�ยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงกล�โหม เปน็ประธ�น นำ�คณะรฐัมนตร ีข�้ร�ชก�รก�รเมอืง ข�้ร�ชก�ร
พลเรือน ทห�ร ตำ�รวจ ผู้บริห�รของมห�วิทย�ลัยของรัฐ รัฐวิส�หกิจ และองค์ก�รมห�ชน รวมทั้งสิ้น ๑,๘๙๙ คน 
เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ณ ท้องสน�มหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

 สำ�นักง�น ก.พ. ดำ�เนินก�รจัดสอบเพื่อวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถ
ทัว่ไป (ภ�ค ก.) เปน็ประจำ�ทกุป ีโดยก�รสอบ ภ�ค ก. ประจำ�ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
มผีูส้มคัรสอบจำ�นวนทัง้สิน้ ๔๕๐,๐๐๐ คน มผีูเ้ข�้สอบจำ�นวน ๓๑๒,๐๕๑ คน 
(รอ้ยละ ๖๙.๓๔ ของจำ�นวนผูส้มคัรสอบ) และมผีูส้อบผ่�นทัง้สิน้ ๑๙,๘๑๔ 

คน (ร้อยละ ๖.๓๕ ของจำ�นวนผู้เข้�สอบ) และก�รสอบ ภ�ค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำ�ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้สมัครสอบจำ�นวนทั้งสิ้น ๗,๑๓๘ คน มีผู้เข้�สอบจำ�นวน ๕,๓๑๖ คน (ร้อยละ ๗๔.๔๗ ของจำ�นวน 
ผู้สมัครสอบ) และมีผู้สอบผ่�นทั้งสิ้น ๖๒๐ คน (ร้อยละ ๑๑.๖๖ ของจำ�นวนผู้เข้�สอบ)
 สำ�หรับก�รสอบ ภ�ค ก. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๓ วิช� ได้แก่ วิช�คว�มส�ม�รถในก�รคิด
วิเคร�ะห์ วิช�ภ�ษ�อังกฤษ และวิช�คว�มรู้และลักษณะก�รเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี
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 สำ�นักง�น ก.พ. ได้เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม
ผู้นำ�ภ�คร�ชก�รพลเรือนอ�เซียนอย่�งไม่เป็นท�งก�ร  
ครั้งที่ ๓ (The 3rd ASEAN Heads of Civil Service 
Retreat) เนื่องในว�ระที่สำ�นักง�น ก.พ. ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธ�น ก.พ. อ�เซียน ระหว่�งปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
โดยเลข�ธกิ�ร ก.พ. ทำ�หน�้ทีป่ระธ�นก�รประชมุ และมี
ผูเ้ข�้รว่มประชมุ ประกอบดว้ย ผูน้ำ�ภ�คร�ชก�รพลเรอืน
อ�เซยีน เลข�ธกิ�รอ�เซยีน เจ�้หน�้ทีอ่�วโุสด�้นกจิก�ร
พลเรือนแลผู้ประส�นง�นหลัก ก.พ. อ�เซียน จ�กประเทศสม�ชิกอ�เซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ในอ�ก�สนี้ ผู้นำ� 
ภ�คร�ชก�รพลเรอืนอ�เซยีน ทัง้ ๑๐ ประเทศ และเลข�ธกิ�รอ�เซยีนไดเ้ข�้เยีย่มค�รวะน�ยกรฐัมนตรดีว้ย ณ โรงแรม 
อนันตร� สย�ม กรุงเทพมห�นคร เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงห�คม ๒๕๖๒ 
 ในก�รประชุมครั้งนี้ ประเทศสม�ชิกอ�เซียนได้ร่วมกันพิจ�รณ�และรับรองเอกส�รผลลัพธ์ที่สำ�คัญ 
ดงัตอ่ไปนี ้(๑) เอกส�รแนวคดิเรือ่งตวัชีว้ดัสำ�หรบัตดิต�มและประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนง�น ก.พ. อ�เซยีน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Concept of KPIs of the Monitoring and Evaluation of ACCSM Work Plan 
2016 - 2020) (๒) กรอบแผนง�น ก.พ. อ�เซียน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (Template of the ACCSM Work Plan 
2021 - 2025) และ (๓) ถอ้ยแถลงอ�เซยีนว�่ดว้ยก�รสง่เสรมิธรรม�ภบิ�ลและก�รเรง่ยกระดบัภ�คร�ชก�รพลเรอืน
ในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of an Agile 
Civil Service in a Digital Economy)
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 สำ�นักง�น ก.พ. จัดก�รประชุมระหว่�งส่วนร�ชก�รกับสำ�นักง�น ก.พ. ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Year End 
Conference 2019) ในหวัขอ้ “ก�รบรหิ�รคนยคุใหม ่... ใสใ่จ 3Cs” กรงุเทพมห�นคร และสำ�นกัง�น ก.พ. จงัหวดั
นนทบุรี โดยรองน�ยกรัฐมนตรี (น�ยวิษณุ เครือง�ม) ให้เกียรติเป็นประธ�นเปิดก�รประชุม และป�ฐกถ�พิเศษ
เรื่อง “นโยบ�ยก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐเพื่อก�รปฏิรูปที่ยั่งยืน” โดยเน้นประเด็นนโยบ�ยที่
แถลงต่อรัฐสภ�และก�รสร้�งบุคล�กรภ�ครัฐต�มหลัก 3Cs คือ มีคว�มส�ม�รถ (Competence) มีคว�มมุ่งมั่น 
(Commitment) และมีก�รสรรค์สร้�งผลง�น (Contribution) ณ โรงแรมมิร�เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 
๑๑ - ๑๒ กันย�ยน ๒๕๖๒

 สำ�นักง�น ก.พ. จัดกิจกรรมก�รสัมมน�
บคุล�กรภ�ครฐั “ยทุธศ�สตรช์�ตภิ�คปฏบิตั ิ: รว่มขยบั
ขบัเคลือ่นภ�ครฐั เพือ่ประช�ชน (National Strategy in 
Action: Integrated Implementation for THAIS)” 
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ได้ให้เกียรติเป็น
ประธ�นในพิธีเปิดก�รสัมมน�ดังกล่�ว ณ ห้องแกรนด์
ไดมอน บอลรูม อ�ค�รอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันย�ยน ๒๕๖๒
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 สำ�นักง�น ก.พ. ร่วมกับสถ�นเอกอัครร�ชทูต
ประเทศต่�ง ๆ ประจำ�ประเทศไทยและสถ�บัน 
ก�รศกึษ�ชัน้นำ�ระดบัโลกจดัง�นมหกรรมก�รศกึษ�ตอ่ 
ต�่งประเทศ ครัง้ที ่๑๖ (The 16th OCSC International 
Education Expo 2019) ภ�ยใต้แนวคิด “Happy 
Studying Abroad” ประสบก�รณ์ดี ๆ ไม่ได้มีแค่
ในห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจ�กรองน�ยกรัฐมนตรี 
(น�ยวิษณุ เครือง�ม) เป็นประธ�นกล่�วเปิดง�น 
พร้อมด้วยเอกอัครร�ชทูต ผู้แทนสถ�นเอกอัครร�ชทูต 
ผู้แทนสถ�บันก�รศึกษ� และนำ�ชมนิทรรศก�ร โดย 

หมอ่มหลวงพชัรภ�กร เทวกลุ เลข�ธกิ�ร ก.พ. มสีถ�บนัก�รศกึษ�เข�้รว่มง�นจำ�นวน ๓๔๘ สถ�บนั จ�ก ๒๓ ประเทศ 
และมีผู้เข้�ร่วมง�นจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๗,๒๕๓ คน ณ รอยัล พ�ร�กอน ฮอลล์ ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน เมื่อวันที่ 
๒ - ๓ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ 
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สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์ เลข�ธิก�รฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตรถว�ยพระร�ชกุศล 
และพิธีถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ณ ท้องสน�มหลวง หลังจ�กนั้นได้นำ�คณะผู้บริห�ร สศช. เดินท�งไปร่วมลงน�ม 
ถว�ยพระพรชยัมงคล ณ พระบรมมห�ร�ชวงั และในชว่งเยน็ของวนัเดยีวกนั น�ยวโิรจน ์นร�รกัษ ์รองเลข�ธกิ�รฯ 
นำ�คณะผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่ สศช. เดินท�งไปร่วมพิธีจุดเทียน ณ ท้องสน�มหลวง เพื่อน้อมรำ�ลึก 
ในพระมห�กรุณ�ธิคุณอันห�ที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒

 น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์ เลข�ธิก�รฯ นำ�คณะผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่ สศช. พร้อมด้วยนักเรียนทุน
พระร�ชท�น ม.ท.ศ. และประช�ชนในพื้นที่ ร่วมทำ� กิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�โรงเรียน จำ�นวน ๒ ครั้ง ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทย�ค�ร) จังหวัดอ่�งทอง และครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงห�คม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนโนนท่อนวิทย� จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม 
ให้ประช�คม สศช. นักเรียนทุนพระร�ชท�น ม.ท.ศ. และประช�ชนในพื้นที่ ร่วมกันทำ�คว�มดี บำ�เพ็ญประโยชน์
แก่ชุมชน
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 น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข เป็นประธ�นกล่�ว
ป�ฐกถ�พิเศษเรื่อง “ประเด็นคว�มสำ�เร็จของไทยในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รประกันสุขภ�พถ้วนหน้�” ในง�น 
ก�รประชมุระดบัสงูอ�เซยีนว�่ดว้ยก�รพฒัน�ทนุมนษุย ์โดยม ีศ�สตร�จ�รยพ์เิศษ ดร.ทศพร ศริสิมัพนัธ ์เลข�ธกิ�รฯ 
และ ดร.ปัทม� เธียรวิศิษฐ์สกุล รองเลข�ธิก�รฯ เข้�ร่วมประชุม พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่อ�วุโสระดับสูงของอ�เซียน 
ผู้แทนภ�ครัฐและเอกชนของไทย สถ�บันก�รศึกษ� ภ�คประช�สังคม ผู้แทนองค์ก�รระหว่�งประเทศและ 
สถ�นทูต ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด เมื่อวันที่ ๙ กันย�ยน ๒๕๖๒

 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมและแสดงป�ฐกถ�พิเศษ 
ในก�รประชุมประจำ�ปี ๒๕๖๒ ของสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) เรื่อง 
“พัฒน�พื้นที่ไทย : เชื่อมไทยก้�วไกล เชื่อมโลก” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อ�ค�รอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันย�ยน ๒๕๖๒
 หลังจ�กนั้น น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์ เลข�ธิก�รฯ นำ�เสนอและรับฟังคว�มคิดเห็นในหัวข้อ “พัฒน� 
พื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้�วไกล เชื่อมโลก” ในประเด็นแนวท�งก�รขับเคลื่อนประเด็นก�รพัฒน�สำ�คัญระดับพื้นที่
ในมิติต่�ง ๆ เพื่อให้ส�ม�รถตอบโจทย์เป้�หม�ยระยะย�วภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ ๒๐ ปีและแผนพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

373

 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รประชุมและแสดงป�ฐกถ�พิเศษ
เนื่องใน “ก�รเปิดตัวเครือข�่ยเพื่อคว�มยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Network : TRBN)  
เรือ่ง “ พลงัภ�คเอกชนจะรว่มสร้�งคว�มยัง่ยนืท�งเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มใหป้ระเทศไทยไดอ้ย่�งไร และ
ภ�ครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้�ง” ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล เมื่อวันที่ ๒ ธันว�คม 
๒๕๖๒
 โอก�สนี้ น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์ เลข�ธิก�รฯ ได้บรรย�ยพิเศษหัวข้อ เรื่อง “ประเทศไทยกับเป้�หม�ย 
ก�รพัฒน�ยั่งยืน” ต่อที่ประชุม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ก�รทำ�ง�นของเครือข่�ยเพื่อคว�มยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
ส�ม�รถทำ�ง�นได้ตอบโจทย์เป้�หม�ยของสหประช�ช�ติ (SDGs) ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธ�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ นำ�คณะกรรมก�ร 
สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ คณะอนุกรรมก�รด้�นต่�งๆ ภ�ยใต้สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ (สศช.) พร้อมด้วยผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่ สศช. เดินท�งเยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�น
สถ�บันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ และโครงก�รก่อสร้�งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ 
ภ�คตะวันออก หรือ EECi  ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุล�คม ๒๕๖๒
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 ก�รประชุม เรื่อง “ก�รยกระดับประสิทธิภ�พภ�ครัฐเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รประกอบธุรกิจ” 
เพื่อสื่อส�รและสร้�งก�รรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนทร�บถึงคว�มก้�วหน้�ในก�รพัฒน�ก�รให้บริก�ร 
ที่เสริมสร้�งสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีผลต่อก�รจัดอันดับคว�มย�ก-ง่�ยในก�รประกอบธุรกิจ 
(Doing Business ๒๐๒๑) ของประเทศไทย ต�มร�ยง�นของธน�ค�รโลก โดยภ�ครัฐได้มีก�รปรับปรุงก�รให้
บริก�ร เพื่อให้ประช�ชนและผู้ประกอบก�รได้รับบริก�รที่ง่�ยขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีค่�ใช้จ่�ยที่ถูกลง ทั้ง ๑๐ ด้�น 
ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น ๖ โรงแรมอม�รี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 ง�นมหกรรมง�นบรกิ�รภ�ครฐั ครัง้ที ่๗ ภ�ยใตแ้นวคดิ “บรกิ�รภ�ครฐั สะดวก ทนัสมยั ใสใ่จ ประช�ชน” 
เพื่อนำ�เสนอผลง�นก�รปรับปรุงบริก�รของรัฐ ที่ส�ม�รถยกระดับก�รให้บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้ง
สร้�งก�รรับรู้ให้แก่ประช�ชนถึงก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รของภ�ครัฐที่มีคว�มทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ณ ชั้น ๑ 
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยมีน�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�น
ในพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยง�นที่เข้�ร่วมจัดง�น ณ ชั้น ๑ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� เวสต์เกต 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกร�คม ๒๕๖๓
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 ง�นสมัมน�เผยแพรผ่ลก�รพฒัน�แนวท�งก�ร
ใหบ้รกิ�รภ�ครฐั เรือ่ง “๔ ป ีกฎหม�ยอำ�นวยคว�มสะดวก 
สู่บริก�รภ�ครัฐไทยในยุคดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่  
ผลก�รพัฒน�บริก�รของรัฐต�ม พ.ร.บ. ก�รอำ�นวย 
คว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร 
พ.ศ ๒๕๕๘ จ�กก�รประก�ศใช้ ในช่วงระยะเวล� 
๔ ปีที่ผ่�นม� ซึ่งเป็นก�รกระตุ้นให้หน่วยง�นภ�ครัฐ 
ร่วมกันพัฒน�และปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร

 ก�รแสดงผลก�รจัดอันดับคว�มย�ก-ง่�ยในก�รประกอบธุรกิจของธน�ค�รโลก หรือ Doing Business 
2020 เสนอแก ่พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อช� น�ยกรฐัมนตร ีเพือ่ใหท้ร�บถงึผลก�รพฒัน�ก�รยกระดบัประสทิธภิ�พ
ภ�ครัฐเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รประกอบธุรกิจที่ทำ�ให้ประเทศไทยได้รับก�รจัดอันดับที่ดีขึ้น ๖ อันดับ 
โดยอยูท่ีอ่นัดบัที ่๒๑ จ�ก ๑๙๐ ประเทศทัว่โลก และมคีะแนน ๘๐.๑ สงูสดุในรอบ ๑๐ ป ีซึง่ชว่ยสร้�งคว�มเชือ่มัน่
แก่นักลงทุนจ�กน�น�ช�ติในก�รเข้�ม�ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สร้�งคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ ณ ทำ�เนียบ
รัฐบ�ล เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒

แก่ประช�ชนและสร้�งคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น ส่งผลให้ประช�ชนหรือภ�คเอกชนได้รับคว�มสะดวกจ�ก 
ก�รให้บริก�รของภ�ครัฐ โดยมีน�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในง�น ณ ห้องบอลรูม เอ - ซี 
โรงแรม อม�รี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันว�คม ๒๕๖๒
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 ง�นสัมมน�วิช�ก�รและมอบร�งวัลเลิศรัฐ 
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “Shift to the future : ภ�ครัฐ 
ปรับอน�คตเปลี่ยน” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ใหม่ ๆ  
ในก�รนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในก�รดำ�เนินง�น
ของภ�ครัฐ ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้�งขวัญ
กำ�ลงัใจใหแ้กห่นว่ยง�นทีไ่ดร้บัร�งวลั มุง่เดนิหน�้พฒัน�
คุณภ�พก�รให้บริก�รและระบบก�รบริห�รง�นของ
หน่วยง�นให้มีประสิทธิภ�พ ซึ่งผลง�นที่ได้รับร�งวัล 

 ก�รประชุมเพื่อรับฟังก�รประก�ศผลก�รจัดอันดับคว�มย�ก - ง่�ยในก�รประกอบธุรกิจ ซึ่งหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะตัวอย่�งก�รดำ�เนินก�รของประเทศที่มีแนวท�งปฏิบัติที่ดีจ�กผู้เชี่ยวช�ญจ�ก
ธน�ค�รโลก เพื่อนำ�ไปปรับปรุงบริก�รให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จัดโดยธน�ค�รโลกและสำ�นักง�น ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม
สำ�นักง�นธน�ค�รโลกประจำ�ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุล�คม ๒๕๖๒

จะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยง�นต่�ง ๆ ใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ระบบง�นของหน่วยง�นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
โดยมี น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธ�น ี
เมื่อวันที่ ๑๓ กันย�ยน ๒๕๖๒
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สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน โดยน�งส�วดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุน ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยพันธมิตรมห�วิทย�ลัยชั้นนำ� ๘ แห่ง 
ประกอบด้วย มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ มห�วิทย�ลัยมหิดล 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ มห�วิทย�ลัยนเรศวร และจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ เซ็นทรัล พล�ซ� ล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ สิงห�คม ๒๕๖๒
          เครือข่�ยพันธมิตรมห�วิทย�ลัยเพื่อก�รวิจัย (Research University Network) หรือ RUN เกิดขึ้น 
เพื่อผลักดันให้เกิดก�รนำ�ข้อมูลจ�กสถ�บันก�รศึกษ�ม�พัฒน�ในเชิงพ�ณิชย์ม�กขึ้น รวมทั้งเป็นช่องท�งให้ 
ผูป้ระกอบก�รภ�คอตุส�หกรรมใชเ้ปน็ชอ่งท�งในก�รเข�้ถงึองคค์ว�มรูด้�้นวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
จัดง�นสัมมน� “Thailand-Korea Business Forum” 
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี 
กล่�วป�ฐกถ� และให้ก�รต้อนรับประธ�น�ธิบดี
ส�ธ�รณรัฐเก�หลี น�ยมุน แช อิน ซึ่งเดินท�งเยือนไทย 
พร้อมคณะนักธุรกิจระดับสูง ผู้บริห�รหน่วยง�น
ภ�ครัฐ และสื่อมวลชนเก�หลีใต้กว่� ๖๐๐ คน 
เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์และขย�ยคว�มร่วมมือ 
ด้�นก�รค้�ก�รลงทุนระหว่�ง ๒ ประเทศ 
 ภ�ยในง�น น�งส�วดวงใจ อศัวจนิตจติร ์เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รลงทนุ รว่มบรรย�ยในหวัขอ้ 
“ศักยภ�พของประเทศไทยและโอก�สท�งธุรกิจสำ�หรับนักลงทุนเก�หลี” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ กันย�ยน ๒๕๖๒
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 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน โดยน�งส�วดวงใจ อัศวจินตจิตร์  เลข�ธิก�ร 
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับหอก�รค้�และอุตส�หกรรม
ส�ธ�รณรัฐเก�หลี (KCCI) โดย Mr.Yongmaan Park ประธ�นหอก�รค้�และอุตส�หกรรมส�ธ�รณรัฐเก�หลี 
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ กันย�ยน ๒๕๖๒
 ส�ระสำ�คัญของข้อตกลงคว�มร่วมมือคือ เพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุน 
โอก�สก�รลงทุนในเก�หลีและไทย รวมทั้งคว�มร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบก�รขน�ดกล�ง ขน�ดเล็ก และ 
สต�ร์ทอัพของเก�หลีใต้และไทยในก�รขย�ยกิจก�รไปทั่วโลก ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี และก�รฝึกอบรม 
ในอุตส�หกรรมเป้�หม�ย

 น�งส�วดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ให้ก�รต้อนรับพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี และน�ยมห�เธร์ โมฮัมหมัด น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย ในง�น “ASEAN 
STYLES” ซึ่งจัดคู่ขน�นกับก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งที่ ๓๕ ณ อิมแพค เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒
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 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน นำ�โดยน�งส�วดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุน จัดประชุมห�รือร่วมกับหอก�รค้�ต่�งประเทศในประเทศไทย (BOI-JFCCT Consultative 
Meeting) เพื่อห�รือแนวท�งปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในก�รลงทุนของไทยให้น่�ดึงดูดยิ่งขึ้น โดยมีน�ยกอบศักดิ์ 
ภูตระกูล รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ฝ่�ยก�รเมือง เป็นประธ�น ร่วมด้วยผู้บริห�รบีโอไอ และผู้แทนหอก�รค้�
ของประเทศต่�ง ๆ ในไทยกว่� ๔๐ หอก�รค้� ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 น�งส�วดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ร่วมประชุมวิช�ก�ร
เพื่อส่งเสริมก�รจัดก�รสหกิจศึกษ�และก�รศึกษ� 
เชงิบรูณ�ก�รกบัก�รทำ�ง�น (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) พรอ้มรว่มลงน�มบนัทกึ 
ข้อตกลงคว�มร่วมมือระหว่�งกระทรวงก�รอุดมศึกษ� 
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ 
สถ�นศึกษ� และภ�คเอกชน โดยมีผู้บริห�รระดับสูง

ทั้งภ�ครัฐและเอกชนเข้�ร่วมกว่� ๕๐๐ คน ณ โรงแรมร�ม� ก�ร์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกร�คม ๒๕๖๓
 ก�รลงน�มในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�นักศึกษ�ไทยให้มีศักยภ�พ มีทักษะและ
สมรรถนะต�มคว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรม อันจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศสู่ประเทศไทย 
๔.๐ ต่อไป
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กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร (กอ.รมน.) กำ�หนดจัดง�นวันคล้�ยวันสถ�ปน� 
กอ.รมน. ประจำ�ปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญช�ก�รทห�รบก/รองผู้อำ�นวยก�รรักษ� 
คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร เป็นประธ�นในพิธี ณ กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร 
(กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร จัดง�นวันสถ�ปน�ไทยอ�ส�ป้องกันช�ติ เพื่อร่วม
อทุศิผลบญุกศุล ใหก้บัไทยอ�ส�ปอ้งกนัช�ตทิกุท�่นทีร่กัษ�ช�ต ิบ�้นเมอืงจนม�ถงึยคุปจัจบุนั ณ หอ้งอเนกประสงค ์
ชั้น ๑ อ�ค�รรื่นฤดี กอ.รมน. เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ มกร�คม ๒๕๖๓

 กองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร ภ�ค ๑ สย.๓ โดย ชพส.๑๓๐๗ รว่มกจิกรรมจติอ�ส� 
กบัสว่นร�ชก�ร สว่นทอ้งถิน่ องคก์ร และประช�ชน พฒัน�ปรบัภมูทิศันช์�ยฝัง่ทะเล ถว�ยพระร�ชกศุล นอ้มรำ�ลกึ 
เนือ่งในวนัสมเดจ็พระนเรศวรมห�ร�ช ผลก�รปฏบิตัทิำ�ใหพ้ืน้ทีช่�ยฝัง่ทะเลห�ดทร�ยมคีว�มสวยง�มเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย ณ ห�ดบ�นชื่น หมู่ ๕ ตำ�บลไม้รูด อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตร�ด เมื่อวันที่ ๑๘ มกร�คม ๒๕๖๓
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 กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรจังหวัดสงขล� เข้�ร่วมกิจกรรมสร้�งสังคม 
พหุวัฒนธรรม ต�มโครงก�รเสริมสร้�งส�นสัมพันธ์สันติสุข จัดโดยศูนย์ปฏิบัติก�รอำ�เภอน�ทวี ในก�รนี้ จัดให้มี
ก�รแข่งขันเก็บข้�ว, แข่งว่�ว และส�นเสวน�ของผู้นำ�ทั้งสองศ�สน� ซึ่งมีทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�
ศ�สน� และประช�ชนในพืน้ที ่เข�้รว่มกจิกรรมดว้ยกนั ณ อำ�เภอน�ทว ีจงัหวดัสงขล� เมือ่วนัที ่๑๒ มนี�คม ๒๕๖๓

 กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรจังหวัดมห�ส�รค�ม ร่วมกิจกรรม “จิตอ�ส� 
ต้�นภัยแล้ง ก�รประส�นคว�มร่วมมือก�รแก้ไขปัญห�ภัยแล้งอย่�งยั่งยืน” เพื่อให้คว�มช่วยเหลือแก่ประช�ชน
ที่ประสบภัยแล้งต�มแผนปฏิบัติก�รของจังหวัดมห�ส�รค�ม ทั้งนี้ มีกำ�หนดให้คว�มช่วยเหลือพื้นที่เป้�หม�ย 
๒ อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอโกสุมพิสัย (หมู่ ๒, ๘, ๙ ตำ�บลหนองกุงสวรรค์) และอำ�เภอย�งสีสุร�ช (หมู่ ๘, ๑๑, ๑๓ 
ตำ�บลหนองหน่อง) จังหวัดมห�ส�รค�ม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรจังหวัดเชียงร�ย บูรณ�ก�รขับเคลื่อนเพื่อช�ว
เชียงร�ย แก้ไขปัญห�หมอกควันไฟและฝุ่นละอองขน�ดเล็ก (PM2.5) ที่สูงเกินค่�ม�ตรฐ�น ได้ฉีดพ่นละอองนำ้� 
สร้�งคว�มชุ่มชื้นในอ�ก�ศเพื่อให้เกิดคว�มชื้นในชั้นบรรย�ก�ศก่อให้เกิดเมฆฝน (ฉีดพ่นละอองนำ้�ขอฝน) 
ในเขตเทศบ�ลนครเชียงร�ย (อนุส�วรีย์พ่อขุนเม็งร�ย/หอน�ฬิก�เชียงร�ย) และในพื้นที่ พร้อมกันทั้ง ๑๘ อำ�เภอ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีน�คม ๒๕๖๓
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สำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธีว�งศิล�ฤกษ์อ�ค�รที่ทำ�ก�รสำ�นักง�น 
ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ (สทนช.) ศูนย์กล�งก�รบริห�รง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ 
และศูนย์บัญช�ก�รเฉพ�ะกิจในกรณีเกิดปัญห�วิกฤตนำ้� ณ ที่ทำ�ก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ (สทนช.) 
ถนนติว�นนท์ ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงห�คม ๒๕๖๒

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�ปรับภูมิทัศน์ 
ทำ�คว�มสะอ�ดศ�สนสถ�น ถว�ยพระร�ชกุศลและน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ เนื่องในโอก�สวันคล้�ย
วันพระร�ชสมภพพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ภ�คีเครือข่�ยภ�ครัฐ 
และภ�คเอกชน และประช�ชนจิตอ�ส�จำ�นวนม�ก เข้�ร่วมกิจกรรมต�มจุดต่�ง ๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์ภ�ยใน
ศ�สนสถ�นให้มีคว�มสวยง�ม ตลอดจนร่วมกันบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศช�ต ิ
โดยให้ทุกภ�คส่วนบูรณ�ก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มโครงก�รฯ ณ วัดโสมนัสร�ชวรวิห�ร กรุงเทพฯ ในก�รนี ้
น�ยสมเกียรติ ประจำ�วงษ์ เลข�ธิก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ นำ�คณะเจ้�หน้�ที่เข้�ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�
ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๖๒
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 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี เยี่ยมชมคว�มพร้อมเปิดกองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ต ิ
โดยม ีน�ยสมเกยีรต ิประจำ�วงษ์ เลข�ธกิ�รสำ�นกัง�นทรพัย�กรนำ�้แห่งช�ต ิพร้อมด้วยผูแ้ทนหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง 
ด้�นนำ้�เข้�ร่วมและรับฟังนโยบ�ยก�รขับเคลื่อนก�รทำ�ง�นของกองอำ�นวยก�รนำ้�แห่งช�ติ พร้อมประชุมท�งไกล 
ผ่�นจอภ�พ (Video Conference) เพื่อร่วมติดต�มสถ�นก�รณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของหน่วยง�นต่�ง ๆ อ�ท ิ
กรมอุตุนิยมวิทย� กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย กรมชลประท�น เป็นต้น ณ ห้องประชุมนำ้�ปิง สำ�นักง�น
ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ อ�ค�รจุฑ�ม�ศ ถนนวิภ�วดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มกร�คม ๒๕๖๓

 พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองน�ยกรฐัมนตร ี
เป็นประธ�นก�รประชุมระดับน�น�ช�ติ ในหัวข้อ 
“นโยบ�ย กฎหม�ย และกฎระเบียบ เพื่อก�รบริห�ร 
ทรัพย�กรนำ้�ของประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้” ระหว่�งวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันว�คม ๒๕๖๒ 
โดยมีภ�คีเครือข่�ยด้�นนำ้� ประกอบด้วย สำ�นักง�น 
ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ มูลนิธิคอนร�ด อ�เดน�วร์ 
สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้� (องค์ก�รมห�ชน) 

กรมชลประท�น กรมทรัพย�กรนำ้� กรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ล สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์ก�รมห�ชน) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้แทนจ�ก
องค์กรด้�นนำ้�จ�กประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ�ทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ม�เลเซีย เวียดน�ม 
เมียนม� ฟิลิปปินส์ เข้�ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเดอะริเวอร์ โรงแรมช�เทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
๑๒ ธันว�คม ๒๕๖๒
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมชี้แจง มอบนโยบ�ยก�รบริห�ร 
จัดก�รภัยแล้งและเตรียมก�รเก็บนำ้�ฤดูฝนปี ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยง�นด้�นนำ้�เตรียมคว�มพร้อมขับเคลื่อน 
มุง่บรหิ�รจดัก�รภยัแล้งและก�รเกบ็นำ�้ฤดฝูนอย่�งเป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิ�พ โดยมพีลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองน�ยกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย น�ยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี 
ว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ หน่วยง�นเอกชน 
เครือข่�ยและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ มีน�คม 
๒๕๖๓

 พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองน�ยกรฐัมนตร ี
ในฐ�นะผูอ้ำ�นวยก�รกองอำ�นวยก�รนำ�้แห่งช�ต ิ(กอนช.) 
ลงพื้นที่ติดต�มผลก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร 
จัดก�รนำ้�เพื่อแก ้ไขป ัญห�ค่�คว�มเค็มในแม่นำ้ � 

เจ้�พระย�ตอนล่�ง ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอล�ดบัวหลวง 
อำ�เภอล�ดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ต�มที ่
ได ้มอบหม�ยให้กรมชลประท�นและก�รประป� 
นครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยง�นหลักดำ�เนินก�ร โดยมี 
ผู ้ว ่�ร�ชก�รจังหวัดพระนครศรีอยุธย� เลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ อธิบดีกรมชลประท�น 
ผู้ว่�ก�รประป�นครหลวง และส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง 
ให ้ก�รต ้อนรับ จ�กนั้น เดินท�งไปตรวจเยี่ ยม 
จุดปฏิบัติก�รผลักดันนำ้�ในคลองพระย�บรรลือ และ 
จุดปฏิบัติง�นขุดลอกสันดอนคลองพระย�บรรลือ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกร�คม ๒๕๖๓
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ศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว ่�ก�รกระทรวงกล�โหม ในฐ�นะ 
ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์อำ�นวยก�รรกัษ�ผลประโยชน์ของช�ติ 
ท�งทะเล (ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมก�รฝึก ศรชล. ผนวก
ก�รฝึก C-MEX 19  และเป็นประธ�นในพิธีปิดก�รฝึกฯ 
บนเรอืหลวงอ่�งทอง ณ บรเิวณท่�เรอืนคิมอตุส�หกรรม
ม�บต�พุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงห� ๒๕๖๒

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี ให้ก�รต้อนรับน�ย Steve Trent ผู้อำ�นวยก�รบริห�ร
มูลนิธิ Environment Justice Foundation (EJF) เพื่อห�รือก�รแก้ปัญห�ประมงผิดกกฎหม�ย โดยน�ย Steve 
Trent ได้กล่�วชื่นชมประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภ�คที่ประสบคว�มสำ�เร็จของประเทศในก�รแก้ปัญห�
ประมง IUU ได้สำ�เร็จ ณ ห้องรับรอง ศ�ล�ว่�ก�รกล�โหม เมื่อวันที่ ๘ ตุล�คม ๒๕๖๒
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 เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ เวล� ๐๕.๔๕ น. เรือ Golden Bridge 2 จมบริเวณป�กร่องนำ้�เจ้�พระย� ทำ�ให้
นำ้�มันรั่วไหลในทะเล ๒๐,๐๐๐ ลิตร ในก�รนี้ ศรชล.ภ�ค ๑ บูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยต่�ง จัดเรือและอ�ก�ศย�น 
ตรวจสอบและทำ�ก�รขจัดคร�บนำ้�มันที่รั้วไหล และส�ม�รถกู้เรือเข้�ฝั่งได้สำ�เร็จในวันที่ ๗ ธันว�คม ๒๕๖๒

 ตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ ศรชล. ร่วมกับ กระทรวงส�ธ�รณสุข กรมเจ้�ท่� และก�รท่�เรือแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกันตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว บริเวณท่�เทียบเรือต่�งๆ รวมทั้งประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนและ
นักท่องเที่ยว ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รป้องกันก�รแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำ�หนดจุดคัดกรอง ๓ จุด 
คือ ท่�เรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี เก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี และท่�เรือนำ้�ลึก จังหวัดภูเก็ต
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  ระหว่�งเดือนสิงห�คม ๒๕๖๒ – กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ ศรชล. ได้ดำ�เนินภ�รกิจที่สำ�คัญต่�ง ๆ จำ�นวน 
๑๔๙ เหตุก�รณ์ ดังนี้
 - โจรสลัด/ก�รปล้นเรือ    จำ�นวน   ๕ เหตุก�รณ์
 - ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล   จำ�นวน ๙๗ เหตุก�รณ์
 - ก�รค้�มนุษย์/ลักลอบเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ย  จำ�นวน   ๑ เหตุก�รณ์
 - ย�เสพติด/สินค้�ผิดกฎหม�ย/อ�วุธสงคร�ม จำ�นวน   ๖ เหตุก�รณ์
 - ก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย   จำ�นวน ๓๕ เหตุก�รณ์
 - ก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมท�งทะเลและช�ยฝั่ง จำ�นวน   ๕ เหตุก�รณ์

 ศรชล. บูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยต่�ง ๆ ดำ�เนินก�รจับกุมเรือที่ทำ�ก�รประมงผิดกฎหม�ย โดยวันที่  
๑๕ กนัย�ยน ๒๕๖๒ ศรชล.ภ�ค ๓ จบักมุเรอื UTHAIWAN สญัช�ตแิคเมอรนู ได้บรเิวณช�ยฝ่ัง จงัหวดัภเูกต็ และวนัที่  
๒๐ ธันว�คม ๒๕๖๒ ศรชล.ภ�ค ๒ ได้จับกุมเรือ GRAND MARINE 5 สัญช�ติป�น�ม� ได้ที่บริเวณเก�ะพงัน 
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
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กรมประชาสัมพันธ์

 ก�รประช�สัมพันธ์ พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒

 กรมประช�สัมพันธ์ ร่วมประช�สัมพันธ์ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งที่ ๓๕ และก�รประชุมที่เกี่ยวข้อง  
ณ อิมแพค เมืองทองธ�นี ระหว่�งวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒

 กรมประช�สัมพันธ์ รณรงค์ลดก�รใช้ถุงพล�สติก ในกิจกรรม “สืบส�นร่วมใจ ใส่ผ้�ไทยหิ้วปิ่นโต”
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 ก�รประช�สัมพันธ์เชิญเที่ยวง�นวันพ่อแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๖๒

 NBT มิติใหม่ : ก�รประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย

 ก�รบรรย�ย เรื่อง สถ�บันพระมห�กษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทย�กร จิตอ�ส� ๙๐๔
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สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 น�ยเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำ� 
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะประธ�นกรรมก�ร 
คุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย พลตำ�รวจตรี ประสิทธิ์  
เฉลมิวฒุศิกัดิ ์เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รคุม้ครองผูบ้รโิภค 
แถลงข่�วก�รจบักมุบหุรีไ่ฟฟ้� ผลก�รตรวจค้น พบสนิค้� 
ที่ผิดกฎหม�ย บุหรี่ไฟฟ้� นำ้�ย�เติมบุหรี่ไฟฟ้� และ 
อุปกรณ์อื่นๆ มูลค่�ของกล�งร่วม ๑๐ ล้�นบ�ท 
ณ ชั้น ๑ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ๑๑๖๖ เมื่อวันที่ 
๒๙ สิงห�คม ๒๕๖๒

 น�ยพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ร่วมกับสำ�นักง�นเขตปทุมวัน 
สม�คมลิฟต์แห่งประเทศไทยและบริษัท เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน) เข้�ตรวจสอบคว�มปลอดภัยก�รให้บริก�ร 
บันไดเลื่อน จ�กกรณีผู้ใช้บริก�รใช้บันไดเลื่อนแล้วข�ก�งเกงถูกดูดจนหลุดข�ด กรณีดังกล่�วอ�จก่อให้เกิด 
คว�มไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ ณ ศูนย์ก�รค้� เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันย�ยน 
๒๕๖๒
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 รฐัมนตรปีระจำ�สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีน�ยเทวญั 
ลปิตพลัลภ ในฐ�นะประธ�นกรรมก�รคุม้ครองผูบ้รโิภค 
เป็นประธ�นเปิดก�รสัมมน�เสริมสร้�งเครือข่�ย 
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภ�ค พร้อมป�ฐกถ�พิเศษ
เรื่อง “นโยบ�ยก�รคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภ�ค” 
โดยมีส่วนร�ชก�ร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน 
ผูใ้หญ่บ้�น นกัเรยีน นกัศกึษ� เข้�ร่วม จำ�นวน ๑,๐๐๐ คน 
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ 
นครร�ชสีม� เมื่อวันที่ ๒๓ กันย�ยน ๒๕๖๒

 น�ยเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะประธ�นกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นประธ�นเปิดง�น “ประก�ศเจตน�รมณ์ก�รเชื่อมโยงข้อมูลสู่ Big Data เพื่อก�รคุ้มครองผู้บริโภคอย่�งยั่งยืน” 
ณ โรงแรมมิร�เคิลแกรนด์ คอนแวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๖๒
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 น�ยเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก- 
น�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะประธ�นกรรมก�รคุ ้มครอง 
ผู้บริโภคเป็นประธ�นเปิด “โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ
เครือข่�ยอ�ส�สมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.รุ่นที่ ๑) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�เครือข่�ยอ�ส�สมัครของ 
สคบ. ให้ส�ม�รถเป็นผู้นำ�ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค 
ที่จะทำ�หน้�ที่เผยแพร่คว�มรู้สิทธิผู้บริโภค ข้อแนะนำ� 
ก�รเตือนภัย ให้แก่ประช�ชนในชุมชนต่อไป ณ โรงแรม 
มิร�เคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
๓๐ กันย�ยน ๒๕๖๒

 น�ยพฆิเนศ ต๊ะปวง รองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคพร้อมพนกัง�นเจ้�หน้�ที ่เข้�ตรวจสอบ 
ร้�นจำ�หน่�ยสินค้�ทุกอย่�ง ๒๐ บ�ท ในเขตวังทองหล�ง ที่มีก�รนำ�เสนอข�ยสินค้�ในโซเซียลมิเดีย โดยใช้ 
ข้อคว�มโฆษณ�ในเว็ปไซต์ดังกล่�วว่� “ฟรีค่�แฟรนไชส์ ดีสุด ถูกสุด คุ้มค�่ มีงบเท่�ไหร่ก็ลงทุนได้ มีโปรแกรม 
และบ�ร์โค้ด ลิขสิทธ์ มอก. สคบ. อย. ถูกต้อง” ซึ่งข้อคว�มดังกล่�วอ�จสร้�งคว�มเข้�ใจผิดให้แก่ผู้บริโภคและ
สินค้�บ�งร�ยก�รมีก�รจัดทำ�ฉล�กแต่ฉล�กสินค้�ไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒ ตุล�คม ๒๕๖๒

 น�ยเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก- 
น�ยกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น�ยณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ 
ที่ ปรึ กษ�รั ฐมนตรีประจำ �สำ �นักน�ยกรั ฐมนตรี 
น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
พลตำ�รวจตรี ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์  เลขธิก�ร 
คณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้�หน้�ที่จ�ก
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคร่วมประชุม 
ห�รอืกบัผูป้ระกอบก�รจำ�หน่�ยย�นยนต์ และตรวจเยีย่ม 
ชมง�นแสดงสินค้�มหกรรมย�นยนต์ Motor Expo 
2019 ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งก�รเดินท�งไปตรวจเยี่ยมดังกล่�ว 
เพือ่ให้คำ�แนะนำ�ในก�รทำ�สญัญ� และให้ผูป้ระกอบธรุกจิ 
จำ�หน่�ยรถยนต์และรถจักรย�นยนต์ปฎิบัติให้ถูกต้อง
ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ณ อ�ค�รช�ลเลนเจอร์ ๑ - ๓ 
อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี เมื่อวันที่ ๖ ธันว�คม๒๕๖๒
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 น�ยเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะประธ�นกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค 
แถลงข่�วก�รจับกุมบุหรี่ไฟฟ้� จ�กที่ชุดปฏิบัติก�รพิเศษ สคบ. นำ�กำ�ลังเจ้�หน้�ที่กว่� ๕๐ น�ย จับกุมผู้ลักลอบ 
จำ�หน่วยสินค้�ผิดกฎหม�ยย่�นคลองถมเซ็นเตอร์ จำ�นวน ๑๕ ร้�น รวมมูลค่�ของกล�งกว่� ๑๒ ล้�นบ�ท ณ ชั้น 
๑ หน้�ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ๑๑๖๖ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ร�ชก�รแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๙ ตุล�คม ๒๕๖๒

 น�ยเทวญั ลปิตพลัลภ รฐัมนตรปีระจำ�สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีประธ�นกรรมก�รคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นประธ�น 
ก�รประชมุห�รอื “ม�ตรก�รก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัใช้บรกิ�รส�ยก�รบนิ” ร่วมกบั สำ�นกัง�นก�รบนิพลเรอืน 
แห่งประเทศไทย บรษิทั ท่�อ�ก�ศย�นไทย จำ�กดั (มห�ชน) และหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง พร้อมตรวจเยีย่มและรณรงค์
ประช�สัมพันธ์ก�รใช้บริก�รส�ยก�รบิน ณ ห้องประชุมท่�อ�ก�ศย�นดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ ธันว�คม 
๒๕๖๒

 พลตำ�รวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รคุ ้มครองผู ้บริโภค พร้อมด้วย 
ดร. รัชนีพร พุคย�ภรณ์ พุกกะม�น อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยศรีปทุม ร่วมลงน�มในบันทึกคว�มร่วมมือ (MOU) 
ด้�นก�รคุม้ครองผูบ้รโิภค ระหว่�ง สคบ. กบัคณะนติศิ�สตร์ มห�วทิย�ลยัศรปีทมุ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุ
คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นและเผยแพร่คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมจัดโครงก�ร
สัมมน�คว�มรู้ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น ๑๔ อ�ค�ร ๑๑ ปี มห�วิทย�ลัยศรีปทุม 
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓
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 น�ยณัฎฐชัย ศรีรุ ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี (น�ยเทวัญ ลิปตพัลลภ) 
เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รรณรงค์และสร้�งคว�มตระหนักแก่องค์กรผู ้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม 
และภ�คธุรกิจ ในแนวท�งของก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน กิจกรรมบูรณ�ก�รส่งเสริมคว�มรู้ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค 
โครงก�รดงักล่�วมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒัน�ก�รดำ�เนนิง�นด้�นเครอืข่�ยให้เป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ และส่งเสรมิ 
คว�มรู้ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้อ�ยุให้ส�ม�รถปกป้องตนเองจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิได้ ณ หอประชุม 
ที่ว่�ก�รอำ�เภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกร�คม ๒๕๖๓

 พลตำ�รวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธ�น 
เปิดก�รประชุมสัมมน�โครงก�ร “รับฟังคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่�ง) ประก�ศคณะกรรมก�รว่�ด้วยสัญญ� 
เรื่อง ให้ธุรกิจก�รให้บริก�รเสริมคว�มง�มเป็นธุรกิจที่ควบคุมร�ยก�รในหลักฐ�นก�รรับเงิน พ.ศ.....” โดยมี
ผู้เข้�ร่วมรับฟังคว�มคิดเห็นประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่�ยภ�คเอกชน เครือข่�ยภ�ครัฐ เครือข่�ย 
ภ�คประช�ชน และเจ้�หน้�ที่ สคบ. จำ�นวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุม ๕ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
คุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓
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บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕
 บมจ.อสมท ไดร้บัมอบหม�ยใหเ้ปน็ Host Broadcaster ของก�รประชมุสดุยอดอ�เซยีน ครัง้ที ่๓๕  ในก�ร
เป็นแม่ข่�ยถ่�ยทอดสดพิธีเปิด พิธีปิดก�รประชุมฯ และก�รแถลงข่�วผ่�นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมถึงก�รจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่สื่อมวลชนไทยและต่�งประเทศ ในระหว่�งวันที่  
๑ - ๔ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือน
ประเทศไทย
 บมจ.อสมท ได้รับมอบภ�รกิจถ่�ยทอดสด 
ก�รเสด็จเยือนร�ชอ�ณ�จักรไทยอย่�งเป็นท�งก�ร
ของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟร�นซิส พร้อมจัดตั้ง 
ศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) อำ�นวยคว�มสะดวก
สือ่มวลชนไทยและต่�งช�ต ิเพือ่เผยแพรก่�รเสดจ็เยอืน

ประเทศไทยขององค์พระประมุขของพระศ�สนจักรค�ทอลิกส�กล ระหว่�งวันที่ ๒๐-๒๓  พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒
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อสมท รักษ์น�้า สืบสานพระราชด�าริ
 บมจ.อสมท ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ จัดโครงก�ร“อสมท รักษ์นำ้� สืบส�น 
พระร�ชดำ�ริ” เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชนในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งยั่งยืน ด้วยก�รสนับสนุนอุปกรณ์
จัดเก็บผักตบชว�เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญห�ผักตบชว�ในคลองส�ยหลัก และจัดทำ�วิดีทัศน์เผยแพร่องค์คว�มรู้ชุมชน 
พร้อมบริจ�คเงินสมทบทุนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชนบ้�นศ�ล�ดิน จังหวัดนครปฐม

นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน
 บมจ.อสมท ร่วมกบั กองทนุพฒัน�สือ่ปลอดภยัและสร้�งสรรค์ จดัโครงก�ร “นกัสบืส�ยชวัร์ ศนูย์ชวัร์ก่อนแชร์ 
เย�วชน” เพื่อเสริมสร้�งทักษะในก�รรู้เท่�ทันสื่อให้เย�วชนไทยมีภูมิคุ้มกันและสร้�งค่�นิยมให้ตระหนักถึง 
ผลกระทบจ�กก�รแชร์ข้อมูลเท็จ โดยได้จัดกิจกรรมให้คว�มรู้แก่เย�วชนระดับมัธยมศึกษ� ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จำ�นวน ๑๐ โรงเรียน โดยวิทย�กรมืออ�ชีพจ�ก ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำ�นักข่�วไทย อสมท เพจอีจัน และ
สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) 
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อสมท หนุนเด็กไทยไป NASA 
 บมจ.อสมท สนับสนุน โครงก�ร “ทุนก�รศึกษ�ค้นพบนักบินอวก�ศไทยปี ๓” เพื่อส่งเสริมให้เย�วชน 
มีทักษะด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีและนำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยได้มอบทุนก�รศึกษ�ให้กับ
ตัวแทนเย�วชนไทยที่สอบผ่�นก�รคัดเลือกจ�กเย�วชนทั่วประเทศ เพื่อเข้�ร่วมอบรม U.S.Space-Training 
Education Programs ที่ US Space & Rocket Center และ NASA Visitor Center ณ เมืองฮันต์สวิลล์ มลรัฐ
แอละแบม� ประเทศสหรัฐอเมริก� โดยเดินท�งร่วมกับ ๔ นักเรียนส�ยวิทย�ศ�สตร์ จ�กวง BNK 48

ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน�้าท่วม
 สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ร่วมกับ บมจ.อสมท จัดร�ยก�รพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยนำ้�ท่วม” เปิดรับ
บรจิ�คเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจ�กเหตอุทุกภยัท�งภ�คเหนอืและภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื ออกอ�ก�ศ
ท�งช่อง ๙ MCOT HD หม�ยเลข ๓๐
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สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 น�ยแพทย์ประทปี ธนกจิเจรญิ เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช�ต ิน�ยแพทย์กติตนินัท์ อนรรฆมณี 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันรับรองคุณภ�พสถ�นพย�บ�ล (องค์ก�รมห�ชน) และ ผศ.ดร. จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดก�ร 
ง�นวิจัยอ�วุโส สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข พร้อมด้วยผู้บริห�ร และเจ้�หน้�ที่ ร่วมประก�ศเจตน�รมณ์ต่อต้�น
ก�รทุจริตในองค์กรภ�ยใต้ โครงก�รป้องกันก�รทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และภ�ยในง�นยังได้มีก�รบรรย�ยในหัวข้อ “ก�รปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยน�ยอทุศิ บวัศร ีรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสำ�นกัง�นป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ 
ณ ห้องประชุมส�นใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) นำ�โดยน�ยแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) พร้อมเจ้�หน้�ที่ร่วมทำ�บุญถว�ยสังฑท�น ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอก�ส 
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกร�คม ๒๕๖๓
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 น�ยแพทย์มงคล ณ สงขล�  อดตีรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสขุ และประธ�นกรรมก�รมลูนธิสิถ�บนั
พระบรมร�ชชนก ให้เกียรติม�แสดงป�ฐกถ�พิเศษในโอก�สวันคล้�ยวันสถ�ปน� ครบรอบ ๑๓ ปี ของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) หัวข้อ “มองอน�คต ยกระดับ ก�รขับเคลื่อนสังคมด้วยนโยบ�ยส�ธ�รณะ” 
โดยมี น�ยแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ และคณะผู้บริห�รให้ก�รต้อนรับ 
ณ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ เมื่อวันที่ ๓ มีน�คม ๒๕๖๓

ต่อตนเอง และ ๓. ก�รป้องกนัและคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม “สช. มนีโยบ�ยส่งเสรมิให้เจ้�หน้�ทีพ่นกัง�นในองค์กร 
ร่วมกันตัดเย็บหน้�ก�กผ้�ใช้เองและแจกจ่�ยให้กับภ�คีผู้ร่วมประชุม ช่วยกันคนละไม้ละมือ ใครช่วยทุนได้ก็ช่วย 
ใครลงแรงได้ก็ทำ� เร�จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สู้โควิด-๑๙ ไปด้วยกัน เร�รอด ไทยรอด”

 ในสถ�นก�รณ์ที่โควิด-19 (COVID-19) กำ�ลังระบ�ด 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ในฐ�นะองค์กร
ส�นพลังภ�คีเครือข่�ย นอกจ�กจะมีม�ตรก�รต่�งๆ ภ�ยในองค์กร 
และเตรียมพร้อมในก�รจัดเวทีสมัชช�สุขภ�พจังหวัด “รวมพลัง
พลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19” ด้วยคว�มร่วมมือของ
ทุกภ�คส่วนทั้งหมด ๖๙ จังหวัดแล้ว สช. ยังได้จัดกิจกรรมภ�ยใน
องค์กรภ�ยใต้ชื่อว่� “ส�นพลัง จิตอ�ส� หน้�ก�กผ้� สู ่สังคม” 
โดยม ี๓ แนวคดิสำ�คญัคอื ๑. จติอ�ส� ๒. ก�รป้องกนัและคว�มรบัผดิชอบ 
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 วันที่ ๑๖ สิงห�คม ๒๕๖๒ เวล� ๑๕.๕๗ น. ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ 
เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี องค์ประธ�นร�ชวิทย�ลัย 
จฬุ�ภรณ์ เสดจ็พระร�ชท�นพระโอว�ทแก่นกัศกึษ�ใหม่ ร�ชวทิย�ลยัจฬุ�ภรณ์ ประจำ�ปีก�รศกึษ� ๒๕๖๒ ณ อ�ค�ร
ศนูย์ประชมุ สถ�บนัวจิยัจฬุ�ภรณ์ โดยมคีณะผูบ้รหิ�รร�ชวทิย�จฬุ�ภรณ์ เฝ้�รบัเสดจ็ฯ ในโอก�สนีม้นีกัศกึษ�ใหม่
ของร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์เข้�เฝ้�รับพระร�ชท�นพระโอว�ท จำ�นวนทั้งหมด ๔๒๕ คน ประกอบด้วย นักศึกษ� 
คณะแพทยศ�สตร์และก�รส�ธ�รณสุข จำ�นวน ๗๘ คน นักศึกษ�คณะพย�บ�ลศ�สตร์ จำ�นวน ๖๒ คน โดยมี 
ตัวแทนนักศึกษ�ใหม่ของแต่ละคณะ ทูลเกล้�ฯ ถว�ยพ�นพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่�วคำ�ถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณตน 
ต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธ�นร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เนื่องในโอก�สเริ่มปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๙ ตุล�คม ๒๕๖๒ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์จัดแถลงข่�วเปิดตัว “หลักสูตรแพทยศ�สตรบัณฑิต 
๗ ปี ๒ ปริญญ�” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อ�ค�รสถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ โดยร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ 
ได้ร่วมมือกับสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ และ University College London (UCL) มห�วิทย�ลัยติดอันดับ 
Top ๑๐ ของโลก ด้วยม�ตรฐ�นก�รศึกษ�แบบใหม่ต�มม�ตรฐ�นส�กล เน้นก�รสร้�งแพทย์ที่มีคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีทักษะวิช�ชีพที่เป็นเลิศ รู้จักคิด ค้นคว้� สร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ เพื่อก�รพัฒน�สังคมและประเทศ 
ต�มพระปณิธ�น ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�ร ี
กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ซึ่งคณะแพทยศ�สตร์และก�รส�ธ�รณสุข วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�ร
แพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ ได้ผ่�นก�รประเมินรับรองสถ�บันและหลักสูตรต�ม�ตรฐ�นส�กล 
TMC. WFME. BME. Standards (๒๐๑๗) ผลติหลกัสตูรแทพยศ�สตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๓) เรยีบร้อย 
โดยมีโรงพย�บ�ลตำ�รวจเป็นสถ�นฝึกปฏิบัติท�งคลินิกหลัก
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 น�ยแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศ�ล แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญส�ข�จักษุวิทย� โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ ร่วมกับ 
ทมีมะเรง็ต�จ�กมห�วทิย�ลยัระดบัโลก ๓ แห่ง ได้แก่ มห�วทิย�ลยั Pennsylvania, Mayo Clinic และมห�วทิย�ลยั 
Thomas Jefferson ประเทศสหรัฐอเมริก� ตีพิมพ์ผลง�นวิจัย เรื่อง “Genetic Analysis of Uveal Melanoma 
in ๖๕๘ Patients using The Cancer Genome Atlas (TCGA) Classification of Uveal Melanoma as 
A, B, C & D” ลงในว�รส�ร Ophthalmology ว�รส�รอันดับหนึ่งท�งจักษุวิทย�ในระดับน�น�ช�ติ (ปัจจุบัน 
มค่ี� Impact Factor สงูทีส่ดุในว�รส�รจกัษทุ�งคลนิกิ) ซึง่ง�นวจิยัดงักล่�วเป็นก�รนำ�ผลท�งพนัธกุรรมของผูป่้วย
มะเร็งยูเวียเมล�โนม� ม�ทำ�น�ยก�รพย�กรณ์โรค (ก�รแพร่กระจ�ยของมะเร็งและอัตร�ก�รต�ย) ในผู้ป่วยมะเร็ง
ยูเวียเมล�โนม� ทั้งนี้ ง�นวิจัยดังกล่�ว จะได้ถูกนำ�ไปเสนอในพิธีเปิดง�นประชุมจักษุแพทย์ทั่วโลก ที่ London, 
UK ในเดือนกันย�ยน ๒๕๖๒ และง�นประชุมใหญ่ประจำ�ปีของจักษุแพทย์ของอเมริก�ที่ San Francisco ในเดือน
ตุล�คม ๒๕๖๒ นี้อีกด้วย

 เมื่อวันที่ ๖ มกร�คม ๒๕๖๓ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลง 
คว�มร่วมมอืในก�รพฒัน�พืน้ที ่โดยกรมปศสุตัว์ได้มอบพืน้ทีร่�ชพสัดใุนพืน้ทีต่ำ�บลป�กช่อง อำ�เภอป�กช่อง จงัหวดั
นครร�ชสมี� เพือ่ก�รก่อสร้�งอ�ค�รคณะสตัวแพทยศ�สตร์และสตัววทิย�ประยกุต์ วทิย�ลยัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์
เจ้�ฟ้�จฬุ�ภรณ์ และส่วนกจิกรรมปศสุตัว์ นทิรรศก�ร ก�รถ่�ยทอดคว�มรู ้และตล�ดกล�งสูเ่กษตรกรและประช�ชน 
เพื่อร่วมกันพัฒน�บุคล�กรด้�นสัตวแพทย์และปศุสัตว์ ทั้งในด้�นก�รศึกษ� ก�รฝึกอบรม ก�รฝึกง�น โครงสร้�ง 
พื้นฐ�น ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ ตลอดจนคว�มร่วมมือในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ต่�ง ๆ และก�รบริห�รจัดก�ร 
ที่จะก่อประโยชน์ต่อง�นด้�นสุขภ�พสัตว์ วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีก�รพัฒน�ก้�วหน้�ต่อไป
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 เมื่อวันที่ ๑๑ เมษ�ยน ๒๕๖๒ วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ 
และมห�วิทย�ลัยบูรพ� ลงน�มในก�รร่วมมือพัฒน�หลักสูตรและผลิตบุคล�กรระดับปริญญ�ตรี ส�ข�วิช�รังสี
เทคนิค ซึ่งมีก�รลงน�มคว�มร่วมมือในวันที่ ๑๕ สิงห�คม ๒๕๖๒ เพื่อแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนบุคล�กรท�งก�ร
แพทย์ในขั้นวิกฤต ทั้งทันตแพทย์ เภสัชกร และพย�บ�ล รวมทั้งตำ�แหน่งนักรังสีเทคนิค นำ�ไปสู่ก�รห�รือร่วมกัน
ของ ๒ สถ�บัน ที่ร่วมกันผลิตหลักสูตรรังสีเทคนิค โดยก�รเรียนวิช�ขั้นพื้นฐ�น และขั้น Pre-Clinic จะจัดก�รเรียน
ก�รสอนที่มห�วิทย�ลัยบูรพ� จังหวัดชลบุรี ค�ดว่�ใช้เวล�เรียนประม�ณสองปี หลังจ�กนั้นในส่วนของวิช�เฉพ�ะ 
หรือก�รฝึกปฏิบัติจริงจะเป็นหน้�ที่ของร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์

 เมือ่วนัที ่๒๓ - ๒๔ ธนัว�คม ๒๕๖๒ พลอ�ก�ศตร ีน�ยแพทย์สนัต ิศรเีสรมิโภค ผูช่้วยเลข�ธกิ�รร�ชวทิย�ลยั 
จุฬ�ภรณ์ ด้�นสนับสนุนและพัฒน�โครงก�รใหม่ ได้นำ�คณะกรรมก�รโครงก�รจัดตั้งศูนย์บำ�บัดรักษ�โปรตอน-
ค�ร์บอนแห่งช�ติ ศรีสว�งควัฒน ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เดินท�งเข้�
ร่วมประชมุและศกึษ�ดงู�น ณ สถ�บนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค์ก�รมห�ชน) อ�ค�รสรินิธรวชิโชทยั มห�วทิย�ลยั 
สุรน�รี จังหวัดนครร�ชสีม� เพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก�รเยี่ยมชมห้องปฏิบัติก�รแสงสย�ม เพื่อสัมผัส
ก�รปฏิบัติง�นจริงของนักวิจัยระดับมืออ�ชีพ เพื่อนำ�คว�มรู้ม�พัฒน�โครงก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป
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 สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติย-
ร�ชน�รี เสด็จไปทรงเปิดและทรงพระดำ�เนินร่วมกับประช�ชนในง�นร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เดิน-วิ่ง ก�รกุศล 
ครั้งที่ ๓ ณ โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ หลักสี่ ที่ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์จัดขึ้นโดยส�นพลังนักวิ่ง ๑๐ จังหวัดทั่วไทย 
กว่� ๓๐,๐๐๐ คน ร่วมวิ่งหยุด “โรค” เพื่อโอก�สท�งก�รรักษ�ผู้ป่วยทั่วประเทศ นับเป็นพระกรุณ�ธิคุณล้นเกล้�
ล้นกระหม่อมอย่�งห�ที่สุดมิได้

 สมเด็จพระเจ้�น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติย- 
ร�ชน�ร ีทรงห่วงใยร�ษฎรในพืน้ทีใ่กล้เคยีงตำ�หนกัทพิย์พมิ�น โปรดให้ร�ชวทิย�ลยัจฬุ�ภรณ์ โดย น�งม�รษิ� สมบตับิรูณ์ 
ผู้ช่วยเลข�ธิก�รร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ ด้�นกิจก�รพิเศษ จัดหน่วยแพทย์พระร�ชท�นโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ ์
ร่วมกับ โรงพย�บ�ลป�กช่องน�น� โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ พย�บ�ลวิช�ชีพ พร้อมด้วยบุคล�กรท�งก�รแพทย์
ส�ข�ต่�ง ๆ อ�ทิ หน่วยง�นก�ยภ�พบำ�บัด และเวชศ�สตร์ฟื้นฟู เพื่อให้บริก�รตรวจสุขภ�พและรักษ�พย�บ�ล
เบื้องต้น พร้อมให้คว�มรู้ถึงก�รป้องกันโรคและก�รดูแลตนเองแก่ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ เดือนละ ๑ ครั้ง 
นอกจ�กนี้ยังให้บริก�รตรวจรักษ�โรคทั่วไป ได้แก่ ตรวจรักษ�โรคท�งต� ทันตกรรม ก�ยภ�พบำ�บัด ตั้งแต่ 
เวล� ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพย�บ�ลมกุฎคีรีวันเข�ใหญ่ ตำ�บลโป่งต�ลอง อำ�เภอป�กช่อง จังหวัด 
นครร�ชสีม�
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 เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส�ธ�รณรัฐอินเดีย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมเด็จพระเจ�้น้องน�งเธอ 
เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ทรงเป็นประธ�นฝ่�ยฆร�ว�ส
ในพิธีปลงผมน�ค โครงก�รบรรพช�อุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถว�ยเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอก�สครบรอบ 
๑๐ ปี โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ ในก�รนี้ ทรงขลิบผมน�คจำ�นวน ๔๔ ร�ย 
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

CSR สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
 น�ยนคร ศิลปอ�ช� ประธ�นกรรมก�ร
สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ นำ�คณะผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที ่
ปั่นจักรย�นระยะท�ง ๘ กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR 
ปลูกป่�ช�ยเลนเพื่อก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ ณ พื้นที่ป่�ช�ยเลน เขตบ�งขุนเทียน
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แจกถุง “มืออาชีพ” ลดโลกร้อน
 สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) พร้อมสนับสนุนรักษ์โลก ลดใช้ถุงพล�สติก ร่วมรณรงค์ลด - เลิก 
ยืดอกพกถุงผ้� เพื่อโลกที่สวยง�ม
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CSR เก็บขยะหาดชะอ�า
 เพร�ะสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเหมือนชีวิตที่ดี สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม 
เก็บขยะ ณ ช�ยห�ดชะอำ� จ.เพชรบุรี
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รักษ์สิ่งแวดล้อมกับวงษ์พาณิชย์
 สถ�บนัคณุวฒุวิชิ�ชพี (องค์ก�รมห�ชน) ร่วมกบั  
บริษัท วงษ์พ�ณิชย์ และจังหวัดพิษณุโลก ทำ�บันทึก 
ข้อตกลงร่วมผลิตกำ�ลังคนในก�รกำ�จัดขยะชุมชน 
อย่�งมืออ�ชีพ พร้อมเยี่ยมชมก�รกำ�จัดขยะอินทรีย์ 
ขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นคลอง จังหวัด
พิษณุโลก
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

 สถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน (บจธ.) จัดกิจกรรมก�รฝึกอบรม”ศ�สตร์พระร�ช�” ให้กับเกษตร 
ภ�ยใต้โครงก�รต้นแบบก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่นิแบบครบวงจร และโครงก�รแก้ไขปัญห�ก�รสญูเสยีสทิธใินทีด่นิของ
เกษตรกรและผู้ย�กจน โดยมีผู้ร่วมโครงก�รทั้งสิน จำ�นวน ๔๒๐ คน โดยมี พลตำ�รวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรข�น 
คณะทำ�ง�นด้�นกฎหม�ย ก�รสร้�งก�รรบัรูแ้ละก�รมส่ีวนร่วมของประช�ชน ภ�ยใต้ก�รกำ�กบัดแูลของ รองน�ยก-
รัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รฝึกอบรมฯ ดังกล่�ว ระหว่�งวันที่ ๑๙ - ๓๐ 
มกร�คม ๒๕๖๓

 พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองน�ยกรฐัมนตร ีผูก้ำ�กบัดแูล สถ�บนับรหิ�รจดัก�รธน�ค�รทีด่นิ (องค์ก�ร
มห�ชน) หรือ บจธ. ให้เกียรติเป็นประธ�นในพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำ�กิน” ให้เกษตรกรและผู้ย�กจน 
ทัว่ประเทศ จำ�นวน ๓๒๔ ครวัเรอืน จำ�นวน ๒,๓๗๘ ไร่ จดัโดยสถ�บนับรหิ�รจดัก�รธน�ค�รทีด่นิ (องค์ก�รมห�ชน) 
โดยรัฐบ�ลเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ในที่ดินทำ�กินของเกษตรกรและผู้ย�กจน บจธ. เป็น 
หน่วยง�นทีเ่ข้�ม�ทำ�หน้�ทีก่ระจ�ยก�รถอืครองทีด่นิอย่�งเป็นธรรมและยัง่ยนื โดยส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้หล�กหล�ย
วิธีก�รและไม่มีคว�มซำ้�ซ้อนกับวิธีก�รที่หน่วยง�นอื่นๆ ที่ดำ�เนินก�รอยู่แล้ว ทั้งนี้ มุ่งหวังว่� บจธ. จะพัฒน�เป็น
ธน�ค�รทีด่นิหรอืองค์กรทีม่วีตัถปุระสงค์ทำ�นองเดยีวกนัในอน�คตอนัใกล้ ณ ห้องประชมุ อ�ค�รอำ�นวยก�ร ชัน้ ๒ 
สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน) ตำ�บลคลองหนึ่ง  
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ�นี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันว�คม ๒๕๖๒
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 สถ�บนับรหิ�รจดัก�รธน�ค�รทีด่นิ (องคก์�รมห�ชน) หรอื บจธ. เปดิรบัฟงัคว�มคดิเหน็ของภ�คประช�ชน  
เกี่ยวกับร่�งพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันบริห�รจัดก�รเพื่อก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์ก�ร
มห�ชน) พ.ศ. ..... ในพื้นที่ ๖ ภ�ค ได้แก่ ภ�คเหนือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ภ�คตะวันออก ภ�คตะวันตก 
ภ�คใต ้และภ�คกล�ง โดยม ีพลตำ�รวจเอก เฉลมิเกยีรต ิศรวีรข�น คณะทำ�ง�นด�้นกฎหม�ยก�รสร�้งก�รรบัรูแ้ละ 
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ รองน�ยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธ�นในพธิเีปดิก�รประชมุ  ซึง่มผีูแ้ทนหนว่ยง�นร�ชก�ร หนว่ยง�นรฐัและรฐัวสิ�หกจิ เกษตรกร กลุม่เกษตรกร 
องค์กรชุมชน นักวิช�ก�ร นักศึกษ� ภ�คประช�ชน และที่มีคว�มสนใจเข้�ร่วมแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับร่�ง 
พระร�ชกฤษฎกี�ฯ ดงักล�่ว เปน็จำ�นวนกว�่ ๑,๕๖๒ คน ระหว�่งวนัที ่๒๐ ธนัว�คม ๒๕๖๒ – ๕ กมุภ�พนัธ ์๒๕๖๓

 น�ยกลุพชัร ภมูใิจอวด รองผูอ้ำ�นวยก�รปฏบิตัหิน�้ทีแ่ทนผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนับรหิ�รจดัก�รธน�ค�รทีด่นิ 
ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมพัฒน�ชุมชน กระทรวงมห�ดไทย เพื่อห�รือเชิงนโยบ�ยในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ โดยกรมพัฒน�ชุมชนมีคว�มยินดีที่จะบูรณ�ก�รร่วมกับ บจธ. เมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓
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สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 TK park ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สถ�นี Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว 
และหอสมุดแห่งช�ติ จัดโครงก�ร ลับสมอง ประลองปัญญ� สรรห�หนูน้อยนักเล่�นิท�น ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วย
พระร�ชท�นสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ภ�ยใต้แนวคิด 
“เล�่นทิ�น อ�่นคว�มคดิ รูท้นัชวีติ” เพือ่กระตุน้ใหพ้อ่แม ่ผูป้กครองและคณุคร ูเหน็คว�มสำ�คญัของก�รเล�่นทิ�น 
อ่�นหนังสือให้เด็กฟัง

 Museum Siam จัดง�น Museum Thailand Awards 2019 ภ�ยใต้แนวคิด “Perspective” 
มองภ�พผ�่นมมุมองจ�กจดุเลก็ๆ ขย�ยไปสูม่มุมองทีก่ว�้งขึน้ สือ่ถงึก�รเชือ่มโยงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เข�้กบัพพิธิภณัฑ์
เมอืง ดว้ยก�รบรูณ�ก�รรว่มกนัอย�่งยัง่ยนืทัง้ในเชงิวสิยัทศันแ์ละกระบวนก�รท�งคว�มคดิ เพือ่ก�้วสูก่�รยกระดบั
ม�ตรฐ�นพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ส�กล

 TK park ร่วมกับสถ�นทูตฟินแลนด์ จัดง�นประชุม TK Forum 2020 หัวข้อ “Finland Library and 
Education in the Age of Disruption” เพื่อถ�่ยทอดองค์คว�มรู้ว่�ด้วยก�รพัฒน�ห้องสมุดกับก�รส่งเสริม
คุณภ�พก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตจ�กประสบก�รณ์ของประเทศฟินแลนด์
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 OKMD จดักจิกรรมวนัเดก็แหง่ช�ต ิประจำ�ป ี๒๕๖๓ ภ�ยใตแ้นวคดิ “สน�มเดก็เลน่ OKMD” เปลีย่นพืน้ที่
เล่นเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้�งสรรค์ เน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ต�มหลักก�รพัฒน�สมอง (Brain-based Learning : 
BBL) ผ�่นก�รเลน่อสิระ ก�รเลน่เครือ่งเลน่เสรมิพฒัน�ก�ร โดยเนน้วสัดทุีส่�ม�รถผลติเองได ้และใชว้สัดธุรรมช�ต ิ
ผสมผส�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 OKMD และสถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สวพส. ลงน�มบันทึกข้อตกลง 
คว�มร่วมมือว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้ เพื่อก�รส่งเสริมนวัตกรรมและถ่�ยทอดองค์คว�มรู้สู่ประช�ชน

 Museum Siam จดักจิกรรม “Night at the Museum เทศก�ลท่องเทีย่วพพิธิภณัฑ์ย�มคำ่�คนื” ครัง้ที ่๙ 
ในชื่อตอนว่� “ส�มเกลอ เจอ ๓ ย่�น” ย้อนเวล�สู่คว�มโก้เก๋ แพรวพร�วในอดีตร�ว ๗๐ กว่�ปีก่อน สะท้อน 
คว�มศิวิไลซ์ทันสมัย ในยุคอดีตผ่�นตัวละคร ๓ เกลอสุดคล�สสิกอย่�ง “พล นิกร กิมหงวน” หัสนิย�ยยอดนิยม
ของ ป. อินทรป�ลิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงคว�มรุ่งเรืองของย่�นก�รค้�ของ “ส�มยอด-วังบูรพ�-พ�หุรัด” ศูนย์กล�ง
ของพระนครและแหล่งชอปปิ้งอันดับหนึ่งของช�วสย�มในยุคเปลี่ยนผ่�นสู่โลกสมัยใหม่



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

413

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 “ง�นประก�ศผลสำ�รวจระดับคว�มพร้อมรัฐบ�ลดิจิทัลหน่วยง�นภ�ครัฐของประเทศไทย ประจำ�ปี  
๒๕๖๒” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจ�ก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นมอบร�งวัล 
Digital Government Awards 2019 หรือ ร�งวัลรัฐบ�ลดิจิทัลประจำ�ปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรก ณ ทำ�เนียบรัฐบ�ล 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุล�คม ๒๕๖๒ โดยมีก�รมอบโล่ร�งวัลรัฐบ�ลดิจิทัลระดับกรม ๑๐ ร�งวัล และระดับจังหวัด 
๕ ร�งวัล และร�งวัลหน่วยง�นที่ได้รับร�งวัลสนับสนุนนโยบ�ยรัฐบ�ลต�มโครงก�รยกเลิกสำ�เน�เอกส�รร�ชก�ร 
จำ�นวน ๖๐ หน่วยง�น

 พระร�ชบัญญัติก�รบริห�รง�นและก�รให้บริก�รภ�ครัฐผ่�นระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประก�ศใน 
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภ�คม ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม� สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 
(องค์ก�รมห�ชน) จึงเร่งใช้กฎหม�ยม�เป็นกลไกสำ�คัญในก�ร “นำ�ระบบดิจิทัลม�ใช้ เพิ่มประสิทธิภ�พก�รอำ�นวย 
คว�มสะดวกให้ประช�ชน ลดภ�ระเวล�และค่�ใช้จ่�ย สร้�งคว�มโปร่งใส และยกระดับทักษะบุคล�กรภ�ครัฐ” 
ต�มเป้�ประสงค์หลักเพื่อปฏิรูประบบก�รบริห�รง�นภ�ครัฐ มุ่งสู่เส้นชัยก�รเป็นรัฐบ�ลเปิดที่เชื่อมต่อกัน 
เพื่อต่อยอดไปสู่ก�รสร้�งบริก�รดิจิทัลภ�ครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ พร้อมเสริมแกร่งบุคล�กรภ�ครัฐ 
ให้ส�ม�รถนำ�กฎหม�ยฉบับนี้ไปเดินหน้�ปฏิบัติง�นได้อย่�งเป็นรูปธรรม โดยมีก�รจัดสัมมน�ดังกล่�ว เมื่อวันที่ 
๑๙ กันย�ยน ๒๕๖๒
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 โครงก�รประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภ�ครัฐ ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ประจำ�ปี ๒๕๖๒” หรือ “Thailand Data Innovation 
Awards 2019, DIA by DGA” โดย สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เด็กรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในก�รสร้�งนวัตกรรมจ�กก�รใช้ข้อมูลเปิดภ�ครัฐให้เกิดก�รประโยชน์ และส�ม�รถ 
ต่อยอดนวัตกรรมบริก�รรวมถึงสร้�งก�รรับรู้ และตระหนักถึงคุณค่�ในก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลอย่�งถูกต้อง 
สง่เสรมิก�รก�รยกระดบัคณุภ�พบรกิ�รของรฐัใหป้ระช�ชนไดร้บัคว�มสะดวกในก�รเข้�ถงึบรกิ�รไดอ้ย�่งรวดเรว็
ม�กยิ่งขึ้น

 ก�รประชมุคณะกรรมก�รพฒัน�รฐับ�ลดจิทิลั ครัง้ที ่๑/๒๕๖๓ พร้อมให้เร่งดำ�เนนิก�ร ๔ โครงก�รสำ�คญั 
ได้แก่ ๑. โครงก�ร DG Learning Platform ๒. โครงก�รขบัเคลือ่นรฐับ�ลดจิทิลัในพืน้ที ่EEC ๓. โครงก�รบรูณ�ก�ร 
ข้อมลูเพือ่แก้ไขปัญห�ด้�นคว�มเหลือ่มลำ�้และเศรษฐกจิฐ�นร�ก และ ๔. ก�รขบัเคลือ่นก�รใช้ Digital ID ในภ�ครฐั 
เมือ่วนัที ่๑๒ มนี�คม ๒๕๖๓ ณ สำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีทำ�เนยีบรฐับ�ล โดย น�ยสมคดิ จ�ตศุรพีทิกัษ์ 
รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นพร้อมด้วย น�ยกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีฝ่�ยก�รเมือง
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 เพื่อก�รพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลอย่�งต่อเนื่อง สอดคล้องเป็นไปในทิศท�งเดียวกันทั้งประเทศ  DGA ในฐ�นะ
หน่วยง�นหลักในก�รขับเคลื่อนดังกล่�ว จึงได้ดำ�เนินก�รจัดทำ� “(ร่�ง) แผนพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” ขึ้น ภ�ยใต้หลักคิดของรัฐบ�ลดิจิทัลที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดทำ�และปรับเปลี่ยนข้อมูล
ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ส�ม�รถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นรวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูล ทั้งยังมี 
ก�รกำ�หนดใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งจดัทำ�แพลตฟอรม์ดจิทิลัภ�ครฐัทีส่ำ�คญั เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกตอ่ประช�ชน
และธุรกิจ เมื่อวันที่ ๙ มกร�คม ๒๕๖๓

 สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) สพร. หรือ DGA จึงได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม Specialist 
Forum for Government ครั้งที่ ๑ ภ�ยใต้หัวข้อ “แนวท�งก�รเปิดเผยข้อมูลเปิดภ�ครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
ต่อส�ธ�รณะ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิภ�วดี สำ�นักง�น DGA ซึ่งได้รับเกียรติจ�ก 
ผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของแต่ละกระทรวง เข้�ร่วมห�รือ
เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภ�ครัฐ (Open Government Data) ก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ ให้ข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์ประกอบก�รพิจ�รณ�แนวท�งก�รพัฒน�ก�รให้บริก�ร Open Data อีกทั้งขอให้สนับสนุน
ข้อมูลเปิดสำ�หรับนำ�ม�เผยแพร่ที่ศูนย์กล�งก�รให้บริก�รข้อมูลเปิดภ�ครัฐ (Open Government Data) ภ�ยใต้
ชื่อเว็บไซต์ data.go.th
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สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

(องค์การมหาชน)

 ง�นไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ ๒ ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๗ มิถุน�ยน ๒๕๖๒

 ง�นพิธีลงน�มข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่อุตส�หกรรมไมซ์ 
ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุน�ยน ๒๕๖๒

 ง�น Thailand MICE Forum 2019 (TMF 2019) ณ จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงห�คม ๒๕๖๒
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 โครงก�รม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย ภ�ยในง�น MICE Standards Day 2020 ณ จังหวัด
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓

 กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในประเทศ และง�นแถลงข่�วทิศท�งก�รขับเคลื่อนภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมือง 
เวิลด์คล�ส ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ กันย�ยน ๒๕๖๒

 ง�นพิ ธี ลงน�มบันทึกคว�มร่ วมมือ โครงก�รก�รจัดตั้ งศูนย์ เครื อข่ �ยด้ �นก�รศึกษ�ไมซ์  
ในภ�คตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) และโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรไมซ์ในเขต 
พัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๖๒
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สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน)

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ (จัดท�าสาขา TCDC, miniTCDC, TCDC LINK)
 CEA ได้ขย�ยโอก�สก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลและก�รเรียนรู้ในส่วนภูมิภ�คไปยังสถ�บันก�รศึกษ�ใน
ระดับต่�ง ๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษ�และระดับมห�วิทย�ลัยในส่วนภูมิภ�ค ผ่�นส�ข�ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ 
เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมไปถึงโครงก�รกระจ�ยโอก�สสร้�งแหล่งเรียนรู้ด้�นก�รออกแบบสู่ภูมิภ�คในรูป
แบบของ miniTCDC Center, miniTCDC และ miniTCDC Link โดยมีสถ�บันที่เข้�ร่วมแล้วกว่� ๓๕ สถ�บัน 
ทั่วทุกภูมิภ�ค มีทรัพย�กรส�รสนเทศที่ให้บริก�ร ทั้งหนังสือ ว�รส�ร บทคว�มว�รส�ร สื่อมัลติมีเดีย 
ฐ�นข้อมูลออนไลน์ หนังสือเทรนด์ และทรัพย�กรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมดม�กกว่� ๑๐๖,๐๐๐ ร�ยก�ร รองรับ 
ผู้ม�ใช้บริก�รกว่� ๓๓๗,๘๒๔ คน

งาน CEA Forum
 CEA ได้จัด CEA FORUM 2019 ครั้งแรกในระหว่�งวันที่ ๑๕ - ๒๐ สิงห�คม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเวที 
แลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กประเทศต่�ง ๆ  อ�ทิ สหร�ชอ�ณ�จักร ส�ธ�รณรัฐเอสโตเนีย ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจีน ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ และส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย ในด้�นก�รจัดทำ�นโยบ�ยเศรษฐกิจสร้�งสรรค ์
ของไทย ทั้ง ๑๕ ส�ข� ได้แก่ ง�นฝีมือและหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะก�รแสดง ทัศนศิลป์ ภ�พยนตร์ ก�รแพร่
ภ�พและกระจ�ยเสียง ก�รพิมพ์ ซอฟต์แวร์ ก�รโฆษณ� ก�รออกแบบ ก�รให้บริก�รด้�นสถ�ปัตยกรรม แฟชั่น 
อ�ห�รไทย ก�รแพทย์แผนไทย และก�รท่องเที่ยวเชิงสร้�งสรรค์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�พื้นที่สร้�งสรรค์สำ�หรับ
ธุรกิจ ก�รบ่มเพ�ะชุมชนนักสร้�งสรรค์ รวมทั้งก�รส่งเสริมให้ภ�คธุรกิจนำ�คว�มคิดสร้�งสรรค์ไปใช้ในก�รพัฒน�
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
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พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ใช้งาน (นิตยสารคิด ฐานข้อมูล และ Trend)
 CEA มุง่เน้นก�รพฒัน�เนือ้ห�และจดัทำ�ฐ�นข้อมลูองค์คว�มรูท้ีจ่ำ�เป็นต่อก�รพฒัน�ธรุกจิสร้�งสรรค์ของ 
ไทย เพื่อเพิ่มมูลค่�ในผลง�น ต่อยอดธุรกิจสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมที่สร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจได้ ทั้งช่องท�งออนไลน ์
และออฟไลน์ ได้แก่ ก�รจัดทำ�นิตยส�รร�ยเดือน “คิด” Creative Thailand ก�รจัดทำ�โครงก�รฐ�นข้อมูล
สนับสนุนธุรกิจสร้�งสรรค์ รวมไปถึงก�รผลิตเนื้อห�และองค์คว�มรู ้สร้�งสรรค์เกี่ยวกับกระแสของโลก 
“บทสรุปเทรนด์แห่งปี” ในโครงก�ร”เจ�ะเทรนด์โลก” (Trend 2020: Positive Power E-book) เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
และผู้ประกอบก�รส�ม�รถประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้�งธุรกิจและสร้�งศักยภ�พและโอก�สท�งธุรกิจต่อไป

เทศกาลงานออกแบบ Design Week (กรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
 CEA ได้จดัเทศก�ลง�นออกแบบเพือ่ให้เหล่�นกัสร้�งสรรค์หล�กส�ข�อ�ชพี นกัออกแบบ ช่�งฝีมอื ศลิปิน 
ผูป้ระกอบก�รธรุกจิ ได้ร่วมกนันำ�เสนอนวตักรรมง�นออกแบบทีต่อบโจทย์ก�รใช้ชวีติของผูค้นในปัจจบุนั ตลอดจน
เป็นพืน้ทีส่นทน�แลกเปลีย่นมมุมองและประสบก�รณ์ พบปะ และแบ่งปันคว�มรูด้้�นก�รออกแบบ ในรปูแบบของ
เทศก�ลง�นออกแบบ (Design Week) ได้แก่ เทศก�ลง�นออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week 
ระหว่�งวันที่ ๗ – ๑๕ ธันว�คม ๒๕๖๒ และเทศก�ลง�นออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 2020 
ภ�ยใต้ธีม “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” ระหว่�งวันที่ ๑ - ๙ กุมภ�พันธ์ 
๒๕๖๓
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พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ 
 CEA จดัทำ� (ร่�ง) แผนปฏบิตักิ�รส่งเสรมิย่�นเศรษฐกจิสร้�งสรรค์ ซึง่ได้มกี�รจดัประชมุระดมคว�มคดิเหน็ 
(ร่�ง) แผนปฏิบัติก�รส่งเสริมย่�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นและแนวท�งก�รบรรจุโครงก�ร 
จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�และส่งเสริมย่�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รจัดกิจกรรม
พฒัน�ย่�นสร้�งสรรค์ต�มแนวท�งก�รจดัทำ�แผนพฒัน�เมอืงสร้�งสรรค์และย่�นสร้�งสรรค์ เพือ่ให้ “ย่�นเจรญิกรงุ” 
เป็นย่�นสร้�งสรรค์ต้นแบบของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎ�คม ๒๕๖๒



ภาคผนวก
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การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักง�นส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 
(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักเลข�ธิก�ร
น�ยกรัฐมนตรี

สำ�นักเลข�ธิก�ร
คณะรัฐมนตรี

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

สำ�นักงบประม�ณ

สำ�นักง�น
สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎีก�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน

สำ�นักง�น
สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
พัฒน�ระบบร�ชก�ร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ส่งเสริมก�รลงทุน

กองอำ�นวยก�ร
รักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน

ร�ชอ�ณ�จักร

สำ�นักง�น
ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ

ศูนย์อำ�นวยก�ร
รักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ

ท�งทะเล

สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

กรมประช�สัมพันธ์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
คุ้มครองผู้บริโภค

บริษัท อสมท. จำ�กัด
(มห�ชน)

ส่วนร�ชก�ร

องค์ก�รมห�ชน

หน่วยง�นในกำ�กับ

รัฐวิส�หกิจ

ส่วนร�ชก�ร
ที่ขึ้นตรงต่อสำ�นักง�น

ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ

ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์

สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ 
(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัด
ประชุมและนิทรรศก�ร 

(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักง�นบริห�ร
และพัฒน�องค์คว�มรู้

(องค์ก�รมห�ชน)

สถ�บันบริห�ร
จัดก�รธน�ค�รที่ดิน
(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักง�นพัฒน�
รัฐบ�ลดิจิทัล

(องค์ก�รมห�ชน)

นายกรัฐมนตรี

สำานักนายกรัฐมนตรี
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คณะทำางานจัดทำาหนังสือสำานักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๘

ที่ปรึกษา

 น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ
 น�ยสุรศักดิ์ เรียงเครือ
 น�งอรนุช ศรีนนท์
 น�งรุ่งรัตน� บุญ-หลง

ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 น�ยสุคนธ์ อ้นทอง 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 น�งนันทิรัตน์ แก้วภร�ดัย
 น�ยชัยเปลว พงษ์อ�รี
 น�งส�ววิชชุด� นิ่มเจริญ

ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

 น�งจิร�พร พบหิรัญ
 น�งพิมลพรรณ ปัตตะพงศ์

ส�านักงบประมาณ

 น�งส�วสุช�ด�  จันทรอ�รีย์
 น�งส�วนนลณีย์  ตันติวุฒิศักดิ์

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 น�ยเทอดไท ศรีอุประ
 น�งส�วพริ้ว วิริยะพ�นิช
 น�งส�วรัตน�ภรณ์ เปรมปรี

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 น�งชุติม� ใหญ่น้อย
 น�งส�วฐิต�พร ประยุง

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 น�งส�วรัตนอ�ภ� ทรัพย์สมบัติ
 

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

 น�งจันทร์ทิพย์ ป�ละนันทน์
 น�ยคมสัน วรวิวัฒน์

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 น�ยวิชิตร์ แสงทองล้วน
 น�งส�วนภนง ขวัญยืน
 น�งส�วธนพร ทับสุพรรณ
 น�งส�วสุปรีย� กลิ่นสุวรรณ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 น�งส�วช่อแก้ว  ประสงค์สม
 น�งส�วนิม�เรียม  เบ็ญวิศิษฎ์

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร

 น�ว�อ�ก�ศเอก จ�รุวัฒน์ วัดละเอียด
 น�ว�อ�ก�ศเอก ปริช�ติ จงมุม
  พันตรี โฆสิต  ส่งแสงขจร

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

 น�งส�วนุชจน�ถ  ชูบัว
 น�งส�วภัทร�นี  บำ�เพ็ญกิจ

ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล

 น�ว�เอก รุ่ง  ดีรูป

กรมประชาสัมพันธ์

 น�งส�วอรัญญ� เกตุแก้ว
 น�ยชัยยันต์ แย้มศรี
 น�งส�ววิยด� พันธุ์เพชร
 น�ยศุภเชษฐ รสน�นนท์
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ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 น�ยจิติภัทร์ บุญสม
 น�งส�วเบญญ�ภ� เมธ�วร�พร

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

 น�งส�วจ�รุจิต นวพันธุ์
 น�งส�วป�นจิตร  แสงอ�ก�ศ

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 น�งนิรช� อัศวธีร�กุล
 น�งส�วทิพิช� โปษย�นนท์
 น�งน�ตย� พรหมทอง
 น�ยสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
 น�งจุฑ�ม�ศ โมฬี
 น�งส�วชนัญชิด� จันทร์หมื่น
 น�งส�วทิพ�ภรณ์ สัตย์ณุชนม์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 น�งส�วกฤษณี มห�วิรุฬห์
 น�งส�วรัตน�ภรณ์ นำ้�ใจดี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 น�งส�ววรชน�ธิป จันทนู
 น�งส�วนวรัตน์ วงษ์อรุณ
 น�งส�วเพ็ญพิส� ง�มเจริญ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

(องค์การมหาชน)

 น�ยกุลพัชร ภูมิใจอวด
 น�งส�วซ�มีรอ ก�มะ
 น�งส�วณัฐธย�น์ ธนพรดิษนันทน์

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

 น�งส�วพัทธ์ธีร� สร้อยสุม�ลี
 น�ยปรันตป์ บุญแก้ว

ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน)

 น�ยชรินทร์ ธีรฐิตย�งกูร
 น�ยชัชว�ล ชิดชัยมงคล
 น�ยพลเทพ รัตนดิเรก
 น�งส�ววริย� สรรคช�
 น�ยธ�มัน ศิริกุล
 น�งส�ววรณัฐพิมล พิมพ์ทนต์
 น�ยธ�ริน แจ้งสว่�ง
 น�งส�ววิระญ� พรหมวงศ�

ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ 

(องค์การมหาชน)

 น�ยภูริพันธ์ บุนน�ค
 น�งส�วป�ริฉัตร เศวตเศรนี
 น�งส�วอรวรรณ กรดง�ม
 น�งส�วปนิยด� มุล�ลินน์

ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(องค์การมหาชน)

 เจ้�หน้�ทีส่ำ�นกัง�นส่งเสรมิเศรษฐกจิร้�งสรรค์  
 (องค์ก�รมห�ชน)

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 น�งกอบเพชร ห�ญพัฒนพ�นิชย์
 น�งดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู
 น�งส�วชัญญ�นุช เพชรร้อน
 น�งส�วอณิกร ดอนแก้ว
 น�งส�วภ�พิมล ชมภูมิ่ง



๘๘ ปี
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

426

๘๘ ปี
ส�านักนายกรัฐมนตรี

บรรณาธิการ
 กลุ่มง�นประช�สัมพันธ์ กองกล�ง สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
 ๑ ทำ�เนียบรัฐบ�ล ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๐๐ โทรส�ร ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๔๘
 เว็บไซต์ www.opm.go.th
ออกแบบ
 โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๑๑๖๙ - ๗๒ โทรส�ร ๐ ๒๒๗๒ ๑๑๗๓
 อีเมล์ dokbia999@gmail.com








