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สารบัญ
พระบรมราโชวาท
บทความพิเศษ

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กับภารกิจจิตอาสาพระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สารนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก�ำกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รวมบทความส�ำนักนายกรัฐมนตรี
•
		
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ : ปีแห่งการปรับตัวเพื่อรองรับภารกิจข่าวกรองในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจการจัดการความมั่นคงแห่งชาติ ในรอบปี ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�ำนักงาน ก.พ. กับภารกิจการสร้างระบบการบริหารบุคคลในราชการให้เข้มแข็ง
๒ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
การพัฒนาระบบราชการกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บีโอไอกับการส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment)
การบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน : กรณีโครงการเพชรในตม
สทนช. ก้าวสู่ปีที่ ๓ กับความท้าทายบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศสู่ความยั่งยืน
ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
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การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
“อสมท” กับการพัฒนาสู่ “องค์กรที่ยั่งยืน”
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับการพัฒนาสุขภาพประชาชน
พระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ “ที่นี่ มืออาชีพ”
การบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สพร. มุ่งสร้าง เชื่อม เปิด ผสานทุกภาคส่วนรุดหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน ผนึกพันธมิตร ลดการใช้พลาสติก
พัฒนายั่งยืนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประมวลภาพกิจกรรมส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ภาคผนวก
• การแบ่งส่วนราชการในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ค�ำขอบคุณ
• รายชื่อคณะท�ำงาน
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กับภารกิจจิตอาสาพระราชทาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
การบริหารราชการแผ่นดินโดยแบ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ได้เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่เดิมในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัตินั้น
การปกครองประเทศแบ่งเสนาบดีเป็น ๖ ต�ำแหน่ง ยกเป็นอัครมหาเสนาบดี ๒ ต�ำแหน่ง คือ สมุหนายกบังคับบัญชา
หัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวง และสมุหพระกลาโหมบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งปวง ส่วนเสนาบดีอีก ๔ ต�ำแหน่ง
เรียกว่า จตุสดมภ์ ๔ คือ เสนาบดีพระคลังได้บังคับบัญชาการต่างประเทศและกรมพระคลัง เสนาบดีกรมการเมือง
ได้บังคับบัญชาการรักษาพระนครและกรมนครบาล เสนาบดีกรมวังได้บังคับบัญชาพระบรมมหาราชวัง และ
เสนาบดีกรมนาทีเ่ กษตราธิบดีได้บงั คับบัญชาการไร่นา ซึง่ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมี
พระราชวินิจฉัยว่า “...การซึ่งจะให้ราชการทั้งปวงเรียบร้อยเป็นแบบอย่างสะดวกได้ตามสมควรที่จะปกครอง
บ้านเมืองในเวลานี้ จ�ำจะต้องแบ่งราชการให้มีอยู่เป็นหน้าที่รับผิดชอบเป็นส่วน ๆ ไป...”
ดังนัน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงปรับปรุงการปกครองใหม่ โดยเริม่ ด�ำเนินการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ และสามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๑๒ กระทรวง ได้แก่
๑. กระทรวงมหาดไทย ส�ำหรับบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือ และเมืองลาวประเทศราช
๒. กระทรวงกลาโหม ส�ำหรับบังคับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก ตะวันออก และเมืองมลายู
ประเทศราช
๓. กระทรวงการต่างประเทศ ว่าการเฉพาะการต่างประเทศอย่างเดียว
๔. กระทรวงวัง ว่าการในพระราชวังและกรมซึ่งใกล้เคียงกับราชการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
๕. กระทรวงเมือง ว่าการโปลิศและการบัญชีคน คือ กรมสุรัสวดีและรักษาคนโทษ
๖. กระทรวงเกษตราธิการ ว่าการเพาะปลูก และการค้าขายกรมป่าไม้ และการบ่อแร่
๗. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าการบรรดาภาษีอากร และเงินที่จะรับจะจ่ายในแผ่นดินทั้งสิ้น
๘. กระทรวงยุติธรรม บังคับศาลที่จะช�ำระความรวมกันทั้งแพ่ง อาญา นครบาล อุทธรณ์ทั้งแผ่นดิน
๙. กรมยุทธนาธิการ เป็นพนักงานส�ำหรับที่จะได้ตรวจตราจัดการในกรมทหารบกทหารเรือ ซึ่งจะมี
ผู้บัญชาการทหารบก ทหารเรือ ต่างหากอีกต�ำแหน่งหนึ่ง
๑๐. กระทรวงธรรมการ เป็นพนักงานที่จะบังคับบัญชาการเกี่ยวข้องในพระสงฆ์ ต�ำแหน่งที่พระยา
พระเสด็จ และเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและโรงพยาบาลทั่วทั้งราชอาณาเขต
๑๑. กระทรวงโยธาธิการ เป็นพนักงานที่จะตรวจการก่อสร้างท�ำถนน ขุดคลอง และการช่างทั่วไป
ทั้งการไปรษณีย์และโทรเลข หรือรถไฟ ซึ่งจะมีสืบไปในภายหน้า
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๑๒. กระทรวงมุรธาธิการ เป็นพนักงานทีร่ กั ษาพระราชลัญจกร รักษาพระราชก�ำหนดกฎหมายและหนังสือ
ราชการทั้งปวง
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพบว่า งานบางอย่างยังซ�้ำซ้อนกัน
จึงทรงแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทย
มีหน้าที่ในการปกครองทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร ยังคงอยู่ในความปกครองของกระทรวง
นครบาล ส่วนกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กับทรงตั้งสภารัฐมนตรีและ
สภานายกรัฐมนตรีขึ้นเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ออกกฎหมาย และแก้ไขกฎหมาย ก่อนที่จะน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย นอกจากนัน้ ยังทรงปรับปรุงกระทรวงอืน่ ๆ อีกบางกระทรวง คือ ยุบกระทรวงมุรธาธิการ
เมื่อ ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) และให้โอนราชการในหน้าที่ของกระทรวงมุรธาธิการไปขึ้นอยู่ในกรมราชเลขาธิการ
ส่วนราชการที่เป็นแผนกในกระทรวงมุรธาธิการ ให้เรียกว่า “กรมพระอาลักษณ์” ขึ้นอยู่ในสภานายกรัฐมนตรี
ต่อมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชด�ำริว่ า ราชการในกรม
พระอาลักษณ์ซึ่งมีราชการบางอย่างจุกจิกอยู่มาก เช่น การท�ำทะเบียนยศ บรรดาศักดิ์ข้าราชการ การท�ำทะเบียน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นภาระหนักที่กรมพระอาลักษณ์และกรมราชเลขาธิการได้รวมท�ำกันอยู่นั้น มีแต่จะ
ทวีมากขึ้นทุกวัน เกินก�ำลังเจ้าหน้าที่จะท�ำให้เรียบร้อยได้ และราชการในหน้าที่ราชเลขาธิการก็มีมากขึ้นเสมอ
จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เอาราชการเหล่านี้มารวมท�ำในกระทรวงหนึ่งต่างหาก คือ กระทรวงมุรธาธร
กาลล่วงมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ รายได้ของ
ประเทศไม่พอกับรายจ่าย โปรดให้มีการดุลยภาพข้าราชการคงเหลือไว้แต่เฉพาะที่จ�ำเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ทรงแนะให้ยุบกระทรวงมุรธาธรเสีย เพราะมีงานน้อย
จึงได้มพี ระบรมราชโองการเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ให้เลิกกระทรวงมุรธาธรและให้ยกงานไปรวมกับกรม
ราชเลขาธิการ โดยให้มีฐานะเสมอด้วยกระทรวงอยู่ตามเดิม คือ ราชเลขาธิการ มีเกียรติ ฐานะ และอาวุโส ล�ำดับ
เดียวกับเสนาบดี
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ครัน้ ต่อมา เมือ่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๔๗๕ ได้มปี ระกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกกรมราชเลขาธิการ
ขึ้นเป็นกระทรวงมุรธาธรอีก ทั้งนี้ เพราะทรงพระราชด�ำริว่า กรมราชเลขาธิการและต�ำแหน่งราชเลขาธิการ
เป็นทบวงการและต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอันหนึ่งในราชการ ซึ่งเคยนิยมเทียบชั้นเสมอด้วยกระทรวงเสนาบดีมาแต่ก่อน
ครั้นเมื่อรวมกระทรวงมุรธาธรเข้ากับกรมราชเลขาธิการแล้ว กรมราชเลขาธิการคงมีฐานะเสมอด้วยกระทรวง
อยู่ตามเดิม และราชเลขาธิการ มีเกียรติ ฐานะ และอาวุโสอย่างเดียวกับเสนาบดีทุกอย่าง หากแต่ไม่ได้เรียกว่า
เสนาบดีเท่านัน้ ส่วนผูช้ ว่ ยราชเลขาธิการก็ล�ำดับเสมอด้วยปลัดทูลฉลองเช่นเดียวกัน แต่ยงั มีผฉู้ งนและสงสัยในฐานะ
หรือล�ำดับศักดิ์ของทบวงการและต�ำแหน่งนี้อยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามกรมราชเลขาธิการ
เป็นกระทรวงมุรธาธร เรียกนามต�ำแหน่งราชเลขาธิการว่า เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร เรียกนามต�ำแหน่งผู้ช่วย
ราชเลขาธิการว่า ปลัดมุรธาธร
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับรองตามค�ำขอร้อง
ของคณะราษฎรให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นชั้นหนึ่งก่อน เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ก็ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันรุ่งขึ้น คือ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
ราษฎร ซึ่งได้แก่ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา และกรรมการราษฎรอีก ๑๔ นาย
เมือ่ ได้มพี ระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ในวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรเป็นราชเลขาธิการ และมี
กรมราชเลขาธิการท�ำหน้าที่ติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ในเรื่องที่จะต้องน�ำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาเรียนพระราชปฏิบัติหรือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในเรื่องที่นอกเหนืออ�ำนาจเสนาบดี เมื่อมี
พระราชกระแสประการใด เจ้าหน้าที่กรมราชเลขาธิการก็อัญเชิญพระกระแสพระบรมราชโองการไปยังกระทรวง
ทบวง กรม นั้น ๆ แต่โดยที่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ ก�ำหนดให้มี
บุคคลและคณะบุคคลทีจ่ ะเป็นผูใ้ ช้อ�ำนาจแทนราษฎร ซึง่ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ สภาผูแ้ ทนราษฎร คณะกรรมการ
ราษฎร และศาล เป็นผลให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการราษฎรขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ และต่อมา
ในวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ และตั้ง
กรมเลขาธิการคณะกรรมการราษฎรขึ้น โดยมีเลขาธิการเป็นหัวหน้า กรมนี้ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์การบริหารของ
คณะกรรมการราษฎร
ดังนัน้ งานบริหารราชการแผ่นดินทัง้ ปวง จึงแยกมาปฏิบตั ทิ างกรมเลขาธิการคณะกรรมการราษฎร ส�ำหรับ
งานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ ก็แยกไปปฏิบัติทางกรมราชเลขานุการในพระองค์
ซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นส�ำนักราชเลขาธิการ
ต่อมา เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับนีไ้ ม่ใช้ค�ำว่า “คณะกรรมการราษฎร” แต่ใช้ค�ำว่า “คณะรัฐมนตรี”
แทนกรมเลขาธิการคณะกรรมการราษฎร จึงอนุโลมเปลี่ยนชื่อเป็นกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย
ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ตั้งส�ำนักนายกรัฐมนตรีขึ้น โดยพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ ทั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้หลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์)
เป็นผูแ้ ถลงต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึง่ มีขอ้ ความเกีย่ วกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่า “...คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลในปัจจุบันนี้มีความเห็นพ้องกันว่า ควรมีกระทรวงเพียง ๘ กระทรวง และ
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มีทบวงอีก ๑ แห่ง คือ “ส�ำนักนายกรัฐมนตรี” ... ส�ำหรับส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นอยู่แต่ก่อนได้มีกรมต่าง ๆ ขึ้น
ต่อคณะรัฐมนตรีในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ที่เรียกกันว่า เปรสิดอง เดอคองเซ ส�ำหรับตัวนายกรัฐมนตรี
มีส�ำนักงานบริหารต่างหาก และมีกรมหรือทบวงต่าง ๆ มาขึน้ อยูด่ ว้ ย เมือ่ สรุปใจความส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ที่มีของแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี”
การที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ตั้งส�ำนักนายกรัฐมนตรีขึ้น เนื่องจาก
ถือว่า อ�ำนาจ ๓ อ�ำนาจ คือ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ และอ�ำนาจตุลาการ เป็นอ�ำนาจของปวงชนมอบถวาย
แด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ และพระมหากษัตริย์ไม่ทรงใช้อ�ำนาจดังกล่าวนี้ด้วยพระองค์เอง แต่ทรง
ใช้อ�ำนาจบริหารโดยทางคณะรัฐมนตรี ทรงใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติทางสภาผู้แทนราษฎร และทรงใช้อ�ำนาจตุลาการ
ทางศาล ในด้านอ�ำนาจบริหารซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้านั้น จ�ำเป็นจะต้อง
มี ส�ำนั ก งานของนายกรั ฐ มนตรี มี เจ้ า หน้ า ที่ ส�ำหรั บ รั บ ค�ำสั่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี แ ละของคณะรั ฐ มนตรี ที่ สั่ ง
ในทางบริหารราชการแผ่นดินไปด�ำเนินการ จึงต้องจัดตั้งส�ำนักงานของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ขึ้น เรียกว่า
“ส�ำนักนายกรัฐมนตรี” และได้มกี ารจัดวางระเบียบราชการส�ำนักงานและกรมในส�ำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๖ ดังต่อไปนี้
๑. ส�ำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี
๒. กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. คณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๕. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๖. ส�ำนักงานโฆษณาการ
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ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอีกหลายครั้ง จนเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเป็นดังนี้
๑. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๒. กระทรวงหรือทบวง
๓. ทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบกรม
การจัดระเบียบบริหารราชการภายในส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งดังนี้
๑. ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒. กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส�ำนักงานปลัดกระทรวง และมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท�ำหน้าที่ปลัดกระทรวง
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๕. ส�ำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๖. กรมประชาสัมพันธ์
๗. กรมโยธาธิการ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้เคยเปลี่ยนชื่อเรียกว่า “ส�ำนักคณะรัฐมนตรี” อยู่ระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ (พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๔๙๖) และแยกส่วนราชการในส�ำนักนายกรัฐมนตรีออกเป็น ๒ ทบวง คือ
๑. ทบวงคณะรัฐมนตรีฝา่ ยการเมือง มีอ�ำนาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับราชการทางการเมืองของคณะรัฐมนตรี
๒. ทบวงคณะรัฐมนตรีฝา่ ยบริหาร มีอ�ำนาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับราชการทางการบริหารของคณะรัฐมนตรี
และราชการอื่นที่มิได้อยู่ภายในวงอ�ำนาจและหน้าที่ของกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ราชการฝ่ายการเมืองกับราชการฝ่ายบริหาร มีลักษณะแตกต่างกัน จึงสมควร
ให้มีทบวงที่รับผิดชอบต่างกัน เพื่อให้แต่ละทบวงรับผิดชอบในราชการเป็นสัดส่วนและให้มีการประสานงานกัน
โดยใกล้ชิด
อย่างไรก็ดี ภายหลังปรากฏว่า งานของทั้งสองทบวงซ�้ำซ้อนกันอยู่เสมอ เนื่องจากเรื่องการเมืองและ
การบริหารนัน้ แยกกันไม่ใคร่ออก รัฐบาลจึงได้พจิ ารณาเห็นสมควรจัดระเบียบราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสียใหม่
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ เปลี่ยนชื่อจาก
ส�ำนักคณะรัฐมนตรีกลับมาเป็นส�ำนักนายกรัฐมนตรีตามเดิม และจัดส่วนราชการในส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสียใหม่
โดยไม่แยกส่วนราชการออกเป็นฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารอีก
หลังจากนั้น ได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีต่อ ๆ มาอีกหลายครั้ง ซึ่งเป็น
การจัดตั้งโอน ย้าย ส่วนราชการระดับกรมในส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำหรับวันซึ่งถือว่า เป็นวันสถาปนาส�ำนักนายกรัฐมนตรีหรือวันเกิดของส�ำนักนายกรัฐมนตรีนั้น แม้ว่าจะ
มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้จัดตั้งส�ำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๗๖ แต่ก็มิได้ถือว่า วันที่ ๙ ธันวาคม เป็นวันสถาปนาหรือวันเกิดของส�ำนักนายกรัฐมนตรี แต่กลับก�ำหนด
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ให้วันที่ ๒๘ มิถุนายน เป็นวันสถาปนาหรือวันเกิดของส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นเช่นนี้ไม่พบหลักฐานที่แสดง
เหตุผลไว้ จึงได้แต่เพียงสันนิษฐานเอาว่า นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยได้เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงถือเอาวันที่ ๒๘ มิถุนายน เป็นวันเริ่มต้นการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี และ
เป็นวันเริ่มปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของนายกรัฐมนตรี แม้ว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงาน
อย่างเป็นทางการในอีก ๑ ปีต่อมาก็ตาม ดังนั้น จึงถือว่าวันที่ ๒๘ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหรือ
วันเกิดของส�ำนักนายกรัฐมนตรีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบนั ส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการอ�ำนวยการเกีย่ วกับราชการของ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และการบริหารงานทั่วไป จึงเป็นหน่วยงานส�ำคัญที่มีส่วนสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงและหน่วยงานอืน่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มคี วามกินดีอยูด่ ี และประเทศชาติมคี วามเจริญ
อย่างมั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมน�ำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมสนองพระราชปณิธาน เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยน้อมน�ำ
มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดย ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับงานจิตอาสา
พระราชทาน ซึ่งได้ด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จิตอาสาเฉพาะกิจด้านประชาสัมพันธ์
อ�ำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี หรือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น
ส�ำหรับความเป็นมาของ “โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน” นั้ น สื บ เนื่ อ งมาจากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงค�ำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส�ำคัญ และพระองค์ทรงมีพระราช
ปณิธานแน่วแน่ที่จะท�ำให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามัคคีและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ยมี พ ระราชปณิ ธ านที่ จ ะสื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอด โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ และ
แนวพระราชด�ำริต่าง ๆ ในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั โครงการจิตอาสาขึน้ ในครัง้ แรกเมือ่ วันพุธที่ ๒๑ มิถนุ ายน พุทธศักราช
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสุโขทัย เขตดุสติ กรุงเทพฯ โดยมีพระราโชบายให้เริม่ ท�ำจากจุดเล็กไปใหญ่ โดยเริม่ จากการดูแลรักษา
บ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อน จึงเกิดโครงการจิตอาสา เราท�ำความดี เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยจิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การประกอบอาชีพ
รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ
๒. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียม
การรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่น ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม
และการช่วยเหลือบรรเทาการเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพิธี หรือ
การรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้ก�ำลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
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หรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟู
สถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทัง้ นี้ ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จติ อาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) เป็นหน่วยด�ำเนินงานตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทานมีภารกิจและหน้าที่ส�ำคัญในการติดตามส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ การป้องกัน บรรเทา
และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีสุขตามแนวทางโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน) เป็นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ โดยมีโครงสร้างฯ ประกอบด้วย ส�ำนักงาน
ผู้บังคับบัญชา ศอญ.จอส.พระราชทาน และส่วนงานจ�ำนวน ๓ หน่วย คือ
ฝ่ายอ�ำนวยการจิตอาสา มีหน้าที่ วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน และก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนจิตอาสา มีหน้าทีใ่ ห้การฝึกและศึกษารวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถให้กบั ผูท้ เี่ ข้าร่วมโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เป็นก�ำลังหลักในการด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่
กองก�ำลังจิตอาสา มีหน้าที่ ควบคุม บังคับบัญชา อ�ำนวยการและก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
และประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส�ำหรับกิจกรรมจิตอาสา ที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ
๑. การจัดกิจกรรม“จิตอาสา Big Cleaning ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี” เพื่อถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดยรอบอาคารส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
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๒. การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิง่ แวดล้อม” เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
๓. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมทิ ศั น์ ท�ำความสะอาดคูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง)
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
๔. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ท�ำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและ
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ
๕. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ท�ำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟถวายพระราช
กุศลและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวล�ำโพง กรุงเทพฯ
๖. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กิจกรรมจิตอาสาได้มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมไทย โดยภาพการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาแสดงถึงพลังความรักความสามัคคีของกลุ่มคน
ที่มุ่งมั่นในการท�ำความดี เอื้อเฟื้อ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม การเป็นจิตอาสา ไม่จ�ำเป็นต้อง
แต่งเครื่องแบบ หากเราทุกคนสามารถท�ำได้ตลอดเวลา ดังเช่น การช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราสามารถท�ำได้
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แสดงความมีน�้ำใจ ความเสียสละ รู้จักให้ รู้จักช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน มีรอยยิ้มให้กันและกัน และ
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็เพื่อรวมใจของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะท�ำความดีด้วยหัวใจ
ก้าวต่อไปของการด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ แสดงให้เห็นถึงความเป็นน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน ในการร่วมปฏิบัติการจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนับว่า
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนในชาติที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อย่างยั่งยืน (ตลอดไป) ❖
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ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ตามทีไ่ ด้ปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การอนามัยโลก
ได้ ป ระกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ว่ า การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19)
เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ และระบาดอยู่ในหลายประเทศตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการระบาดใหญ่ โดยในประเทศไทยได้ปรากฏการระบาด
ของโรคภายในประเทศอันเนื่องมาจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศว่า เป็นโรคติดต่ออันตราย
และประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคและมีผู้ป่วยเสียชีวิต ตลอดจน
มีความเสี่ยงเป็นอันมากเป็นเขตติดต่อของโรคดังกล่าว
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในประเทศไทยให้อยูใ่ นวงจ�ำกัด ลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของ
ประเทศ สร้างความตระหนักรูเ้ ท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้ตรงกับความรุนแรงของปัญหา
และวางมาตรการป้องกันควบคุมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม นายกรัฐมนตรีจึงได้มี
ค�ำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีรัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผูอ้ �ำนวยการศูนย์ขอ้ มูลโควิด-19 และปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
ต่อจากนั้น รัฐบาลได้ยกระดับการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทย โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19” (ศบค.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือด
ร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านข้อมูลข่าวสาร มิติด้านสาธารณสุข มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน

๘๘ ปี 15

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สังคมและการสงเคราะห์อย่างทันท่วงที รวมทั้งสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนเพื่อให้เกิด
ความตระหนักรู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมโดยไม่ตื่นตระหนกในข่าวสารอันไม่เป็นความจริง โดยให้คณะกรรมการ
อ�ำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคอุบตั ใิ หม่แห่งชาติ และศูนย์ขอ้ มูลมาตรการแก้ไขปัญหา
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ มีโครงสร้างและภารกิจ ดังนี้
- ฝ่ายอ�ำนวยการ มีหน้าทีป่ ระสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในการรวบรวม และน�ำเสนอ
ข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ประสานงานการรับบริจาคเงิน สิง่ ของ เวชภัณฑ์ เพือ่ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากโรคติดเชื้อโควิด-19
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาได้ทันที
- ฝ่ายประสานงานสร้างการรับรู้ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องในทุกช่องทาง สนับสนุนการแถลงข่าวและการปฏิบตั งิ านของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ มีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ประสานงานกับสื่อมวลชน
ทุกสาขา และภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า
มียอดผู้ติดเชื้อรวม ๙,๑๘๗,๘๖๑ ราย อาการรุนแรง ๕๗,๘๘๘ ราย รักษาหายแล้ว ๔,๙๓๗,๒๕๑ ราย เสียชีวิต
๔๗๔,๓๓๙ ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับที่ ๑ สหรัฐอเมริกา จ�ำนวน ๒,๓๘๘,๑๓๕ ราย
อันดับที่ ๒ บราซิล จ�ำนวน ๑,๑๑๑,๓๔๘ ราย อันดับที่ ๓ รัสเซีย จ�ำนวน ๕๙๒,๒๘๐ ราย อันดับที่ ๔ อินเดีย
จ�ำนวน ๔๔๐,๔๕๐ ราย อันดับที่ ๕ สหราชอาณาจักร จ�ำนวน ๓๐๕,๒๘๙ ราย ซึ่งประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ ๙๒
จ�ำนวน ๓,๑๕๖ ราย ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ เชือ้ ในประเทศไทยสะสม จ�ำนวน ๓,๑๕๖ ราย โดยมีผทู้ หี่ ายป่วยแล้ว ๓,๐๒๓ ราย
ผู้เสียชีวิต ๕๘ ราย

ปี
16 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แถลงการณ์ เรื่อง “วิธีการท�ำงาน
แบบ New Normal ของนายกรัฐมนตรี” ผ่านโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
วิกฤตโควิดครัง้ นีท้ �ำให้เห็นความแข็งแกร่งของประเทศไทย
ที่ เ ป็ น สุ ด ยอดไม่ แ พ้ ป ระเทศใดในโลก ๒ เรื่ อ ง คื อ
ความเต็มใจที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย
ทุ ก คน และการที่ ป ระเทศไทยมี ค นเก่ ง ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก และในทุกระดับของสังคม
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ประเทศไทย
ของเราสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี
และได้รับการยอมรับในระดับโลก ดังนั้น ถ้าหากคนไทย
ร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ทั้ ง ประเทศแบบนี้ ไ ปตลอด เราจะ
สามารถช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
และไปไกลมากขึน้ ซึง่ การจะท�ำให้สงิ่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ จริงได้นนั้ ในยุคหลังจากโควิด-19 นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
จะปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานเป็นรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า New Normal ด้วย ได้แก่
๑.		 “ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย” รัฐบาลจะดึงทุกภาคส่วน และทุกระดับในสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีบทบาทมากขึ้น ในการก�ำหนดอนาคตของประเทศ โดยที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟัง
วิสัยทัศน์จากภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
๒.		 “ประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง” เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทในการ
ประเมินผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลได้รับทราบ
โดยตรงได้ด้วย
๓.		 “ท�ำงานเชิงรุก” นายกรัฐมนตรีจะมีการก�ำหนดนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมให้กับกระทรวงต่าง ๆ ด้วย โดยนายกรัฐมนตรีจะติดตาม
ก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลจริง อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานเป็นรูปแบบใหม่ พร้อมกับเชิญชวน
ประชาชนคนไทยร่วมเดินหน้าภารกิจที่ส�ำคัญไปด้วยกัน คือ ภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ” โดยคนไทยทุกคน
ซึ่งในตอนท้ายของแถลงการณ์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคาดหวังว่า วิกฤตโควิดในครั้งนี้ จะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้า
ประเทศ ให้ประเทศไทยก้าวเดินออกจากหายนะโควิด ไปเป็นประเทศทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ กว่าเดิม ได้รบั การยอมรับจาก
นานาประเทศมากขึ้น และมีความแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิม วันนี้เป็นโอกาสส�ำคัญ
ที่ต้องเริ่มวางรากฐานส�ำหรับความรุ่งเรืองงอกงามที่ยั่งยืนของประเทศ และเปิดทางให้คนไทยได้มีโอกาส
ค้นพบตัวตนที่ดี และมีความแข็งแกร่งของตัวเองอีกครั้ง ❖

๘๘ ปี 17
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คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖๓ ่
คณะรัฐมนตรี คณะที ๖๒

๘๗ ปี

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

Ğĝě

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ปี
20 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

๘๘ ปี 21

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ปี
22 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๘ ปี 23

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ปี
24 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๘๘ ปี 25

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี
26 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๘๘ ปี 27

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปี
28 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘๘ ปี 29

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ปี
30 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๘๘ ปี 31

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี
32 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๘๘ ปี 33

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปี
34 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๘๘ ปี 35

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปี
36 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๘๘ ปี 37

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ปี
38 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๘๘ ปี 39

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ปี
40 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๘๘ ปี 41

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานในกำ�กับสำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

๑ ทำ�เนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๔๙
www.opm.go.th

วิสัยทัศน์
ราชการ

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพือ่ ขับเคลือ่ นงานของรัฐบาลในมิตดิ า้ นนโยบายและการบริหาร

พันธกิจ

๑. การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
๒. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน
๓. การบริการประชาชน

กรอบแนวทาง

กรอบแนวทางที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
กรอบแนวทางที่ ๒ พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกำ�กับการบริหารราชการ
แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กรอบแนวทางที่ ๓ ปฏิรปู โครงสร้างองค์กรให้เป็นรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามยืดหยุน่ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาล
กรอบแนวทางที่ ๔ ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

ปี
44 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางสาวอรนุช ศรีนนท์
รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางสาวหิรัญญา บุญจำ�รูญ

นายเจริญ ชื้อตระกูล

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

ผู้ช่วยปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วยปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วยปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

๘๘ ปี 45

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายจิรายุ นันท์ธราธร
ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๑๓

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย

ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๑๖

ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๓ ๙ และ ๑๒

นายพีระ ทองโพธิ์

นางสุมิตรา อติศัพท์

ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๑ ๔ และ ๑๘

ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๒ ๑๔ และ ๑๗

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

พลเอกชัยวัฒน์ โฆสิตาภา

ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๕ ๗ และ ๑๐

ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการส่วนกลาง

ปี
46 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

พลตำ�รวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร

นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

ที่ปรึกษาพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พลตำ�รวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์

ที่ปรึกษาพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาพิเศษ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายจิตติ สุวรรณิก

นายมงคลชัย สมอุดร

ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

๘๘ ปี 47

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายสมเกียรติ ธงศรี

พันตำ�รวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว

ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พันตำ�รวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์

พันตำ�รวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา

ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ปี
48 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

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

วิสัยทัศน์

อำ�นวยการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. อำ�นวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและ
รัฐบาล
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของนายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศ
อย่างยั่งยืน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรีและสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสำ�หรับการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ค่านิยม

SPM ร่วมแรงร่วมใจ มืออาชีพ มีคุณธรรม
S = Synergy 		
- ร่วมแรงร่วมใจ
P = Professional
- มืออาชีพ
M = Moral 		
- มีคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์การ

มุ่งมั่นทำ�งานให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรี

๘๘ ปี 49

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายประทีป กีรติเรขา

นายบรรสาน บุนนาค

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง

นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร

ปี
50 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางวิสุนี บุนนาค
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ

นายปสันน์ เทพรักษ์

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำ�
ด้านยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำ�

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำ�
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน

๘๘ ปี 51

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำ�เนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐
www.soc.go.th

วิสัยทัศน์

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลัก ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

ค่านิยม

ค่านิยมหลักของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาจากคำ�ว่า “CABINET” ซึ่งมีความหมายเพื่อสื่อถึง
การทำ�งานของบุคลากรในสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือ
Confidential การรักษาความลับของราชการ การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับ หรือ
ข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างดำ�เนินการให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอำ�นาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
Accuracy ความแม่นยำ� การทำ�งานที่ต้องมีความแม่นยำ� และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
และวิเคราะห์
Best Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม
ที่ได้จากการฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์
Integrity การยืนหยัดในความถูกต้อง ความสำ�นึกในความถูกต้องของการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาคำ�มั่นสัญญา รักษาหลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
Networking and Teamwork การสร้างเครือข่ายและการทำ�งานเป็นทีม ความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูลให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาด แก้ปัญหาด้วย
การเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
Express ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้ส�ำ เร็จลุลว่ งตามเวลาทีก่ �ำ หนด
และทันสถานการณ์
Transparency ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การทำ�งานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับ
การตรวจสอบจากสาธารณชน

พันธกิจ

๑. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. ติดตามการดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน

ปี
52 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำ�เสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
การพัฒนาระบบติดตามผลการดำ�เนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานข้อมูลสำ�หรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำ�คัญในราชกิจจานุเบกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง

๘๘ ปี 53

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร เอกเอี่ยม

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปี
54 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางสาวสาวิตรี ชำ�นาญกิจ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางวรรณวิมล สินุธก

นางสาวกรุณา จุฑานนท์

ที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

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

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยข่าวกรองที่ทันสมัย เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน

ค่านิยม

มุ่งมั่น ทุ่มเท มีวินัย เสียสละ เพื่อชาติและประชาชน
(3D1S : Determination, Devotion, Discipline and Sacrifice)

พันธกิจ

๑. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบั ติงานข่าวกรอง ต่ อต้านข่า วกรองในประเทศและต่างประเทศ
ข่าวกรองทางการสื่อสาร
๒. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน
๓. เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ
๔. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัย และบุคลากรเป็นมืออาชีพ
๕. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานข่าวกรอง
๒. ยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง
๓. เสริมสร้างเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง
๔. เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางด้ า นการข่ า วและการรั ก ษาความปลอดภั ย ในภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
๕. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย
๖. ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๘๘ ปี 55

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

นายอนุกูล เจิมมงคล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

นายธนากร บัวรัษฏ์

นายฤทธี ศรีสวัสดิ์

นายปิยะ คงขำ�

นายนำ�พร บุญปราบ

นายศรายุธ ทองกูล

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

ที่ปรึกษาสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

ที่ปรึกษาสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

นายสาโรจย์ ธรรมรักษ์

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

ปี
56 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๐๐
www.bb.go.th

วิสัยทัศน์

สำ�นักงบประมาณเป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

พันธกิจ

๑. เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
๒. จัดทำ�งบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำ�นึงถึงวินัย
ทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๓. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามแผนที่กำ�หนดไว้
๔. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานจากการใช้จ่ ายงบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณ

๘๘ ปี 57

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสำ�นักงบประมาณ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

นายภูมิรักษ์ ชมแสง
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

นางเยาวลักษณ์ จำ�ปีรัตน์
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

นายประยงค์ ตั้งเจริญ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

นางวิยดา โชติรัตนะศิริ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

นางสาวชวนชม กิจพันธ์

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

ปี
58 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

นายอนันต์ แก้วกำ�เนิด

หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

นายสมมิตร โตรักตระกูล

นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ

๘๘ ปี 59

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑ ทำ�เนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๕๖
www.nsc.go.th

วิสัยทัศน์

องค์กรมีความสามารถพร้อมเป็นผู้นำ�ด้านการจัดการความมั่นคงของชาติให้มีความสมดุลระหว่าง
ความมั่นคงและการพัฒนา

ค่านิยม: “NSC”

N = National Interest 		
S = Strategic Thinking 		
C = Competency 		

การมุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติ
การคิดวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
การมีสมรรถนะในอาชีพ

พันธกิจ

๑. ให้ คำ � ปรึ ก ษา และเสนอแนะนโยบายยุ ท ธศาสตร์ แนวทางและแผนด้ า นความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
เป็นทิศทางด้านความมั่นคงของประเทศ
๒. อำ � นวยการ ประสาน และติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แนวทาง
ด้านความมั่นคง ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ประเมินสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมัน่ คง
ในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
๔. พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
๕. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพือ่ เป็นองค์กรหลักด้านความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ�ด้านความมั่นคงของประเทศ
กลยุทธ์
๑. กำ � หนดทิ ศ ทาง เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
๒. กำ�หนดท่าทีที่เหมาะสมในการดำ�เนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายด้านความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคง
ทั้งในและต่างประเทศ
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๒. เสริมสร้ างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคง องค์ความรู้ด้ านความมั่นคง และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๓. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงและการแจ้งเตือนสถานการณ์และภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคง
๔. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายการเมือง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์
๑. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
๒. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมัน่ คงให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบตั งิ านของสำ�นักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองค์กร
กลยุทธ์
๑. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงมืออาชีพ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพือ่ จัดทำ�และเชือ่ มโยงฐานข้อมูลด้านความมัน่ คง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมช.
๓. พั ฒ นารู ป แบบและการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. เสริมสร้างระบบคุณธรรมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริต
๕. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมจัดให้มีระบบสนับสนุนการทำ�งานอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับ
การขยายตัวขององค์กรในอนาคต
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ผู้บริหารสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายดนัย มู่สา
รองเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

นางศิริวรรณ สุคนธมาน
รองเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ปี
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นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑ ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th

วิสัยทัศน์

ดำ�รงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศมีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับ
เชื่อถือในการจัดทำ�กฎหมาย การให้คำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

ค่านิยมองค์การ

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ

พันธกิจ

๑. จัดทำ�กฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีคุณภาพ และกฎหมายที่ใช้บังคับต้องไม่สร้างภาระ
แก่ประชาชน
๒. จัดทำ�กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย
๔. พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ
๕. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายและคำ�แปลกฎหมายของประเทศ
๖. ประสานงานด้านนิติบัญญัติ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

มีกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ�กฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย
ปฏิรูปการจัดทำ�กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
พัฒนานักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปกฎหมาย
พัฒนาขีดสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล
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ผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปี
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สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำ�นักงาน ก.พ.)
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๑๐๘
www.ocsc.go.th

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำ�นักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ทำ�หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพชีวิต
และการทำ�งานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำ�ลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน

วิสัยทัศน์

ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการเพื่อประเทศชาติและ
ประชาชนจากทุกฝ่าย (To Restore Trust in Thai Public Servants)

พันธกิจ

• ปรับขนาด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นประโยชน์
คุ้มค่า เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ (Optimizing Size
and Costs of HR in Thai Public Service)
• ปรับปรุงกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถสนองตอบต่อความต้องการในการบริการภาครัฐ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นในระดับสากล (Innovating Agile HRM in Thai Public Service)
• พั ฒ นาข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอย่ า งมี คุ ณ ธรรม มี ค วามเป็ น
มืออาชีพ ควบคูก่ บั การสร้างสมดุลของคุณภาพงานและคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับความจำ�เป็น ความต้องการและ
ความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกฝ่ายทุกระดับ (Improving Quality of Work & Life of Thai Public Servants)

ยุทธศาสตร์ สำ�นักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

สนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ ว ยการผลั ก ดั น และพั ฒ นาให้ ภ าคราชการของประเทศ
มีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและเป็นทีเ่ ชือ่ ถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลีย่ นระบบและวิธกี ารบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่ง
ที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

• การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คล่ อ งตั ว เอื้ อ ต่ อ การดำ � เนิ น งาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
• บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์

• พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกกลไก ทัง้ การสรรหา พัฒนา
รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ง่ายต่อการนำ�ไปปฏิบัติ
• ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
• สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
• สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกระดับพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่กำ�หนดไว้
• สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รักษามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
• สร้างจิตสำ�นึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมเป็นหลักในการทำ�งาน
• ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำ�งานที่มีความหลากหลายอย่างเป็นระบบ
• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
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ผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นางชุติมา หาญเผชิญ

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ

นางศรีสมร กสิศิลป์

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

นายพิรุฬ เพียรล�้ำเลิศ

นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร

นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี

ที่ปรึกษาระบบราชการ

ที่ปรึกษาระบบราชการ

ปี
68 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาระบบราชการ

ที่ปรึกษาระบบราชการ

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๓๘
www.nesdc.go.th

วิสัยทัศน์

หน่ ว ยงานหลั ก ในการวางแผนและจั ด ทำ � ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ สู่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์การ

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม
มีระบบธรรมาภิบาล
บุคลากรของสำ�นักงานฯ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร

พันธกิจ

เพือ่ ให้สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำ�นักงานฯ และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายสำ�คัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้กำ�หนดพันธกิจหลักไว้ ๓ ประการ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และ
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้คำ�ปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาลและประเด็น
การพัฒนาสำ�คัญของประเทศ
พันธกิจที่ ๒ หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) โดยเป็นหน่วยงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ทีถ่ กู ต้องแม่นยำ�และเชือ่ ถือได้
ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พันธกิจที่ ๓ หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ ๆ สำ � หรั บ การพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง เพี ย บพร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ ห ลากหลาย
เป็นสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) เพื่อใช้ในการวางแผนและยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงลึก และ
การประสานงาน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

๘๘ ปี 69

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการฯ

นายวิโรจน์ นรารักษ์
รองเลขาธิการฯ

ปี
70 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายดนุชา พิชยนันท์
รองเลขาธิการฯ

นายเอนก มีมงคล
รองเลขาธิการฯ

นายวิชญายุทธ บุญชิต
รองเลขาธิการฯ

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
รองเลขาธิการฯ

นางธิดา พัทธธรรม

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

นางนภัสชล ทองสมจิตร

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเลขาธิการ
รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

๘๘ ปี 71

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

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

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ

ค่านิยม

คิดริเริ่มและเรียนรู้
มองไปข้างหน้าและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทำ�งานแบบเครือข่าย
มีขีดสมรรถนะสูง
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม

พันธกิจ

๑. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี)
กําหนด
		 ๒.๑ งานวิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
			 ๒.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการ ในการจัดโครงสร้างระบบราชการ การแบ่งส่วนราชการ การพัฒนาองค์การมหาชน และหน่วยงาน
ของรัฐรูปแบบอื่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การตีความ
และวินจิ ฉัยปัญหาต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) และคณะรัฐมนตรี
			 ๒.๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ต่อคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี
			 ๒.๑.๓ การจัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐ
อย่างอื่นเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ปี
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		 ๒.๒ การให้คําปรึกษาแนะนําเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนําไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
กระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
		 ๒.๓ การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
		 ๒.๔ การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบราชการ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ไทยให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ให้เข้าถึงง่าย สะดวก หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ โดยดำ�เนินการเฉพาะภารกิจที่สำ�คัญ จำ�เป็น และคุ้มค่า มีโครงสร้างที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยยึดพื้นที่
อย่างเป็นองค์รวมกับทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกประชารัฐ ออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานที่รองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำ�คัญของประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำ�ลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำ�ที่มีขีดสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสรรหาและ
พัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเสริม สนับสนุนในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการ ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานของ
ภาครัฐให้โปร่งใส ลดการใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าที่ เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ แี ละความเชือ่ มัน่ ให้แก่ระบบราชการไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย เป็นธรรม เอื้อต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๘๘ ปี 73
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ผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำ�นวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปี
74 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางนันทนา ธรรมสโรช
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางศิริพร วัยวัฒนะ

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นางสาววิริยา เนตรน้อย

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

๘๘ ปี 75

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร ๐ ๒๕๕๓ ๘๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๕๕๓ ๘๓๑๕
www.boi.go.th
e-mail : head@boi.go.th

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน

๑. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม และการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคม
๒. ส่ ง เสริ ม กิ จ การที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี การประหยั ด พลั ง งานหรื อ ใช้ พ ลั ง งานทดแทน
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
๓. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
๔. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อ
การสร้างความมั่นคงในพื้นที่
๕. ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ช ายแดนทั้ ง ในและนอกนิ ค ม
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๖. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และ
เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

ปี
76 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายโชคดี แก้วแสง

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร

นายชนินทร์ ขาวจันทร์

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

๘๘ ปี 77

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

กองอำ�นวยการรักษาความความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๒๐๕๑ - ๕๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๗๑๑, ๐ ๒๒๔๑ ๒๗๔๓
www.isoc.go.th

เครื่องหมายหน่วยงาน กอ.รมน. (LOGO)
๑.
๒.
		
		
		
		
		
๓.

ภายในกรอบสามเหลี่ยม พื้นเป็นเครื่องหมายของธงชาติไทย
ตราภายในประกอบด้วยเครือ่ งหมายอันแสดงถึงการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกันระหว่าง พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร
ครุฑ 			
หมายถึง
พลเรือน ซึ่งรวมทั้ง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
โล่ 			
หมายถึง
ต�ำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
วงจักร 		
หมายถึง
ทหารบก
สมอ 			
หมายถึง		
ทหารเรือ
ปีก 			
หมายถึง
ทหารอากาศ
สีพื้นภายในวงกลม
สีเหลือง 		
หมายถึง
พลเรือน
สีเลือดหมู 		
หมายถึง
ต�ำรวจ
		 สีแดง 		
หมายถึง
ทหารทั้งสามเหล่าทัพ

วิสัยทัศน์

กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อ�ำนวยการ และ
ประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุข
ของประชาชน

ค่านิยม

มุ่งมั่น บูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น�ำความมั่นคง ด�ำรงความสามัคคี

พันธกิจ

๑. วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน
ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
๒. ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งด�ำเนินการอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเป็นหลักประกัน
ความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ

ปี
78 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

๔. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อน
การปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ
		

โครงสร้างของ กอ.รมน.

อ้างอิงจาก : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
		 www.isoc.go.th/?page_id=70

๘๘ ปี 79

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารกองอำ�นวยการรักษาความความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

รองผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

เลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์

พลโท สิริพจน์ รำ�ไพกุล

พลโท อัครเดช บุญเทียม

จเรกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

รองเลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

รองเลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ปี
80 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์

นางศรีวัลลภา อนันทวรรณ

พลโท วิรัตน์ แป้นพงษ์

รองเลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผู้ช่วยเลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารบุคคล
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

พลโท วัชระ พิทยานรเศรษฐ

พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล

พลโท วัชรปราณี มณีวรรณ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการข่าว
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งก�ำลังบ�ำรุง
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

พลโท ปัณณทัต กาญจนะวสิต

พลโท ฉมาวิทย์ สารทรอด

พลโท บรรพต พูลเพียร

ผู้อ�ำนวยการกิจการมวลชนและ
สารนิเทศ กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณและ
การเงิน กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในรารอาณาจักร

๘๘ ปี 81

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พลโท พิชัย เข็มทอง

พลโท ธนาณัฐ ยังเฟื่องมนต์

พลโท วุฒิชัย นาควาณิช

ผู้อำ�นวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคง
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
ภายในราชอาณาจักร
ภายในราชอาณาจักร

พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรกานนท์

พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
ภายในราชอาณาจักร

พลตรี พัลลภ รัตนอุดม
ผู้อ�ำนวยส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

พลตรี สุพจน์ สุขุมะ

พลตรี นภดล แก้วกำ�เนิด

พลตรี กฤตวริษฐ์ คชวารี

ผู้อ�ำนวยส�ำนักตรวจสอบภายใน
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ดิจิตัลเพื่อความมั่นคง
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาและ
วิทยาการด้านความมั่นคง
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชกอาณาจักร

ปี
82 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พลตรี เอกธนา เสนานนท์
เลขานุการกองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

๘๘ ปี 83

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ ๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐ - ๗ โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐ – ๗ ต่อ ๑๔๘๗
www.onwr.go.th

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการก�ำกับดูแลและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน�้ำและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

๑. ก�ำหนดนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารทรัพยากรน�ำ้ ในระดับประเทศจนถึงระดับลุม่ น�ำ้ และ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ
๒. บริหารจัดการ พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านทรัพยากรน�้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ
๓. พัฒนา ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
๔. ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ตามนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการ
ที่ได้ก�ำหนดไว้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ปี
84 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

การจัดท�ำและผลักดันกฎหมายการบริหารทรัพยากรน�้ำสู่การปฏิบัติ
การจัดท�ำและขับเคลื่อนนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ในระดับประเทศและระดับลุ่มน�้ำ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ
การพัฒนากลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
การส่งเสริม พัฒนาองค์กร และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน�้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ผู้บริหารส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

นายสมเกียรติ ประจ�ำวงษ์
เลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

นายส�ำเริง แสงภู่วงค์

นายประดับ กลัดเข็มเพชร

รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

นายปรีชา สุขกล�่ำ

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ

ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น�้ำ

๘๘ ปี 85

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(อาคารกองบัญชาการกรมอู่ทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพ ชั้น ๔)
เลขที่ ๒ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ - ๘๗๗๑ ๐ ๒๔๗๕ - ๘๗๗๐
www.misc.go.th

วิสัยทัศน์

ศูนย์อ�ำ นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นเลิศในการบูรณาการ
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและ
ประชาชน

พันธกิจ

๑. บู ร ณาการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั ก ษาผลประโยชน์ แ ละความมั่ น คงของชาติ ท างทะเล
เข้าด้วยกัน
๒. คุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
๓. สร้างความสมดุลยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ค่านิยม

๑. ความร่วมมือร่วมใจ (Cooperation)
๒. ความซือ่ สัตย์และความจงรักภักดี (Allegiance)
๓. ความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม (Elhics)

ปี
86 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

รองผู้อำ�นวยการ
ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม
เลขาธิการ
ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

พลเรือโท ภราดร พวงแก้ว

พลเรือโท ชนินทร์ ผดุงเกียรติ

รองเลขาธิการ
ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

๘๘ ปี 87

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

๙ ซอยพระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๖๔ และ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๙๙
www.prd.go.th

วิสัยทัศน์

เป็ น องค์ การที่ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ค่านิยม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จิตส�ำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
ท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)
มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
ท�ำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

พันธกิจ

๑. มีบทบาทน�ำในการก�ำหนดประเด็นความคิดส�ำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน
๒. ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจาก
ประชาชนสูร่ ฐั อีกทัง้ สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพือ่ การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิดส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่าย และอุปกรณ์ทั้งปวงที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ
๓. เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวงในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้
๔. เป็นทีป่ รึกษาหลักด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน

ยุทธศาสตร์

๑. การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชีน้ �ำประเด็นส�ำคัญ เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาก�ำหนด
นโยบายภาครัฐ
๒. การสร้างสังคมทีป่ ระชาชนมีภูมริ ใู้ นการด�ำรงชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศ
๓. การเป็นผู้น�ำด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล
๔. การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

ปี
88 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นางพิชญา เมืองเนาว์
รองอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

นางสุดฤทัย เลิศเกษม

รองอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์

รองอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์

๘๘ ปี 89

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๑๒๐ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๑๑๖๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๗๗๗
www.ocpb.go.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน

ค่านิยม (Value)

ใฝ่รู้ เสมอภาค สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามัคคี

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ กฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/ก�ำกับดูแลสินค้าและบริการให้มี
ความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุม้ ครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เพือ่ สร้างความตระหนักรู้
และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถด�ำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มกี ารบูรณาการงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ปี
90 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พลตำ�รวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๘๘ ปี 91

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

๖๓/๑ ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๖๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๑๔๓๕
www.mcot.net

วิสัยทัศน์

สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์ อย่างชาญฉลาด

พันธกิจ

ผู้ชม		
				
ลูกค้า/คู่ค้า
				
พนักงาน		
ผู้ถือหุ้น		
สังคม ชุมชน
ประเทศ		
				

ยุทธศาสตร์

น�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ผา่ นทุกช่องทางทีต่ อบสนองความต้องการกลุม่ เป้าหมาย
และรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
ส่งเสริมเนื้อหาสาระความรู้ เพื่อสร้างสังคมตื่นรู้
สื่อสารเนื้อหาสาระที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการเสถียรภาพระบบการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างมูลค่าและรายได้จากธุรกิจใหม่

ปี
92 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารบริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)

นายเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๖๓๖๘

๘๘ ปี 93

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๘๘/๓๙ หมู่ที่ ๔ ซอยติวานนท์ ๑๔
ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑-๒
https://infocenter.nationalhealth.or.th
www.nationalhealth.or.th

วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
(Participatory Public Policy Process based on Wisdom: 4PW)

พันธกิจ

สานพลังความรู้ พลังนโยบายและพลังสังคม เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
แบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
แบบมีส่วนร่วม

ปี
94 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ยกระดับรูปธรรมความส�ำเร็จของกระบวนการนโยบายสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา
เสริมพลังเครือข่ายขับเคลือ่ นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
สร้างสรรค์การสือ่ สารกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
สร้ า งองค์ ก รต้ น แบบการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ

ผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายปรีดา แต้อารักษ์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี

นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๘๘ ปี 95

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๙๐๖ ถนนก�ำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐
www.cra.ac.th
เครื่ อ งหมายของราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ ได้ อั ญ เชิ ญ พระนามาภิ ไ ธยย่ อ ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นตัวอักษร ‘จภ’ ในรูปทรงหัวใจภายใต้
พระเกี้ยว มาเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์กร ลักษณะตัวอักษรสื่อถึงความเป็นองค์กร
ทั น สมั ย ใช้ รู ป แบบตั ว อั ก ษรที่ อ ่ า นง่ า ย มี หั ว ตามรู ป แบบอั ก ขระภาษาไทย และมี
ความพิเศษทีป่ ลายตัวอักษร มีการตวัดตามแบบอักษรไทยดัง้ เดิมสอดรับกับรูปลักษณ์และ
ลายเส้นของพระเกี้ยว
สีประจ�ำองค์กร สีส้มและสีน�้ำเงิน สีส้มเป็นสีพระจ�ำพระองค์ฯ ซึ่งเป็นที่ถ่ายทอด
ถึงเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตร สีน�้ำเงิน เป็นตัวแทนของ
องค์ความรู้ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และ
การบริการทางสุขภาพ”
“Chulabhorn Royal Academy will be the World Class Institution in Sciences, Research,
Education and Health Care Services.”

ค่านิยม

อัญเชิญพระนามาภิไธยภาษาอังกฤษของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาเป็นค่านิยมขององค์กร คือ
C - Commitment
มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน
H - Honesty
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
U - Unity
สามัคคีมีวินัย เปิดใจกว้าง
L - Loyalty
มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน
A - Altruism
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้
B - Benevolence
เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ
H - Happiness
น�ำพาความสุข พอเพียง พอใจ
O - Opportunity
แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการท�ำประโยชน์
				
ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง

ปี
96 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

R - Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม

			 and Innovation
N - Networking

อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
สร้างเครือข่ายความร่วมมือความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้น�ำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงสามารถชี้น�ำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
๓. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและ
ไม่เหลื่อมล�้ำ
๔. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนือ่ งยัง่ ยืน ให้เป็นสถาบันทีเ่ ป็นเลิศ
ในระดับสากล
๕. สืบสานและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้น�ำและความ
เป็นมนุษย์ (Producing Graduates with Excellent Academic, Research, Leadership and Humanity)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative
Research & Innovation)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค
ไม่เหลื่อมล�้ำ (Excellent & Inclusive Academic and Professional Services)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วม
อย่างยั่งยืน (Human Resource and Organization Development for High Performance and
Sustainable Organization)

๘๘ ปี 97

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นิธิ มหานนท์
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด

นายวลฺลภ ยุติธรรมดำ�รง

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ด้านการศึกษา

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ด้านบริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

รักษาการอธิการบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ปี
98 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

๑๑๗๗ อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น ๑๔ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๕ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๐๓๕ ๔๙๒๘
www.tpqi.go.th

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทีพ่ ฒ
ั นาและขับเคลือ่ นระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ และมาตรฐานอาชีพทีส่ อดคล้องกับ Thailand 4.0
เพื่อยกระดับสมรรถนะก�ำลังคน

ค่านิยมองค์กร

Transparency
Professionalism
Quality 		
Integrity 		

ยึดหลักความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง สู่ระดับสากล
มีคุณภาพปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน
มีความซื่อสัตย์ สุจริต

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและผลักดัน
ให้มีการน�ำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ในความก้าวหน้าทางอาชีพ
๒. สนับสนุนให้เกิดการน�ำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพที่มี
นายจ้างและไม่มนี ายจ้าง รวมทัง้ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
๓. ผลักดันให้มีการน�ำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
หลักสูตรฝึกอบรม และส่งเสริมให้มกี ารเทียบโอนประสบการณ์ผา่ นระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพเพือ่ ยกระดับความก้าวหน้า
ในอาชีพ
๔. ปรับปรุงกระบวนการให้มกี ารรับรององค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั รองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
๕. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพไปใช้สนับสนุนบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
				
				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
				

สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ทบทวนและจัดท�ำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ
ของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
ส่งเสริมให้ก�ำลังคนได้รบั การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนา
ระบบการรับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล
พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

๘๘ ปี 99

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายนคร ศิลปอาชา
ประธานกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นางสาววรชนาธิป จันทนู

นายนพดล ปิยะตระภูมิ
ผู้อำ�นวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นางสาวจุลลดา มีจุล
รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ปี
100 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

๒๑๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๑๒๔๔ และ ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๔๘ ต่อ ๖๑๐ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๑๑๔๘
www.labai.or.th

วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการที่ดิน ลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
๒. สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
๓. เตรียมความพร้อมด้านบูรณาการข้อมูลที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดินและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

ค่านิยม

LANDS
Leader of land Management: ผู้น�ำด้านการบริหารจัดการที่ดิน (ผู้น�ำเรื่องบริหารจัดการที่ดิน)
Agricultural Advantage: สร้างโอกาส สร้างคุณประโยชน์ทางด้านการเกษตร (สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
เกษตรกร)
New Innovation: นวัตกรรมใหม่ (ปรับเปลี่ยน คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการท�ำงาน
ใหม่ๆ ลดขั้นตอน รวดเร็ว ทันโลก)
Dynamic organization: องค์กรที่มีพลวัต (คนในองค์กรต้องใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการท�ำงาน รับฟัง
ความคิดเห็นปรับตัวพัฒนาระบบงานตามสภาพการเปลี่ยนแปลง)
Sustainable Development: การพัฒนาอย่างยั่งยืน (เป็นองค์กรที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน และเกษตรกรและ
ผู้ยากจน สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน)

ยุทธศาสตร์

เรื่องที่ ๑ การสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็ม
ศักยภาพ
			
เป้าหมาย ด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และ
มีการใช้ประโยชนในที่ดินอย่างเหมาะสม
เรื่องที่ ๒ การสื่อสาร เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๘๘ ปี 101

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

			
เป้าหมาย
			
๒.๑ ประชาชน เกษตรกรและผู้ยากจน หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาสังคมและภาคส่วน
ต่างๆ มีความรับรู้ความเข้าใจต่อบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ และภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) มากขึ้น
			
๒.๒ ด�ำเนินการเพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านที่ดินที่มีพร้อมน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน
เรื่องที่ ๓ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ทรั พ ยากรบุ ค คล อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
มีธรรมาภิบาล
			
เป้าหมาย
			
๓.๑ มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน
			
๓.๒ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

ปี
102 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
รองผู้อำ�นวยการ สายงานบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำ�นวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นายเอก วรรณประทีป
รองผู้อำ�นวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
สายงานปฏิบัติการ

๘๘ ปี 103

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
๖๙ อาคารมิว บิลดิ้ง ชั้น ๑๘ - ๑๙
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๖๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๐๕ ๖๕๕๖
www.okmd.or.th

วิสัยทัศน์

ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

๑. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ ผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถได้อย่างทั่วถึง
๒. เป็นต้นแบบแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมไปด้วยความรู้
ที่หลากหลายและสร้างสรรค์
๓. เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
พัฒนาการเครือข่ายการเรียนรู้
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร

ปี
104 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

นายอธิปัตย์ บำ�รุง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นายราเมศ พรหมเย็น
รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำ�นวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช
รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำ�นวยการ
สถาบันอุทยานการเรียนรู้

๘๘ ปี 105

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ชั้น ๑๗ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ๑๐๘ ถนนรางน�้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๑ และ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒
www.dga.or.th

วิสัยทัศน์

รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

ค่านิยม

I-CONNECT ค่านิยมองค์กรที่มีเพื่อเธอ
Integrator 			 นักบูรณาการงานทุกฝ่าย
Collaboration 			 ความร่วมมือร่วมใจ ท�ำงานเป็นทีม
Openness 			 เปิดใจ ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์
Innovation
		 ริ่เริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
Integrity				 ซื่อสัตย์มีธรรมาภิบาล
Expertise 			 มีความเป็นมืออาชีพ
Customer Excellence		 บริการลูกค้าด้วยหัวใจ
It savvy 				 ใฝ่เรียนรู้และรอบรู้ด้านไอที

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ท�ำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการของ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการ
หรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล
๒. จัดทํามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางานระหว่างกันของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสอดคล้องกัน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นทะเบียนข้อมูลดิจทิ ลั ภาครัฐเพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๕. พัฒนาบริการดิจทิ ลั ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย
๖. ให้คําปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล

ปี
106 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

๗. ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๘. สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการประจําปีที่เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
๙. ดําเนินการอื่นเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล
สร้างกลไกและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท�ำข้อมูลของภาครัฐให้เป็นรูปแบบไฟล์เอกสาร
ดิจิทัล (Digitization) พร้อมทั้งสามารถน�ำไปใช้ต่อยอดทั้งในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐเองและ
การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ภายใต้มาตรฐานและหลักธรรมาภิบาลเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
พัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ภาครัฐให้เกิดการท�ำงานในรูปแบบของการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงบูรณาการการท�ำงานร่วมกันในรูปแบบดิจิทัลภายในหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นเอกภาพ
ก่อให้เกิดการบริหารจัดการและรองรับบริการดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ภายใต้หลัก
ความมั่นคงและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ขับเคลือ่ นและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ เพือ่ ต่อยอดในการสร้างข้อมูลให้เกิดมูลค่า
รวมทัง้ สร้างช่องทางให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบนั
อันจะน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมบริการ เพื่อประโยชน์และการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘๘ ปี 107

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางไอรดา เหลืองวิไล

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์

รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล

นางณพิชญา เทพรอด

รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ปี
108 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๒๕, ๒๖ ยูนิต เอ ๒, บี ๑ และ บี ๒
เลขที่ ๙๘๙ ถนนพระราม ๑ แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๔ ๖๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๕๘ ๑๔๑๑
www.tceb.or.th หรือ www.businesseventsthailand.com

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม
เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.

สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศ และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ในการดำ�เนินงาน

ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) มี แ นวทางการด�ำเนิ น งานระยะ ๕ ปี
ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ (อุตสาหกรรมไมซ์) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ซึง่ ได้มกี ารทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบนั โดยมีเป้าประสงค์หลัก ๓ ด้าน คือ ด้านการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และด้านการกระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม โดยผ่านกลไก
ของอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกมิติ
โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ๕ ข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน.
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นสานต่อนโยบายรัฐบาลตามวิสัยทัศน์
ระยะ ๒๐ ปีในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศ โดยก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์
๒๐ ปี ด้วยการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญและ
รายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน ตาม ๓ ยุทธศาสตร์หลักระยะยาว คือ ๑) การสร้างรายได้เพื่อความมั่งคั่ง ๒) การพัฒนา
ประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความมั่นคง และ ๓) การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อความยั่งยืน

๘๘ ปี 109

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำ�นวยการ สสปน.

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์
รองผู้อำ�นวยการ
สายงานพัฒนาและนวัตกรรม

ปี
110 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางนิชาภา ยศวีร์
รองผู้อำ�นวยการ
สายงานธุรกิจ

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล
รองผู้อำ�นวยการ
สายงานบริหาร

ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ ๑๑๖๐ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๗๔๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๐๕ ๗๔๕๐
www.cea.or.th

วิสัยทัศน์ ภารกิจ

พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทยให้น�ำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับ
สินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และ
สถาบันการศึกษา
๓. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
๔. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการน�ำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
๕. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
๖. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะน�ำไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ

๘๘ ปี 111

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารและพัฒนาองค์กร
รักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่

นายพิชิต วีรังคบุตร
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น

นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อสารและการตลาด

ปี
112 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นางสาวศิริอร หริ่มปราณี

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกวิน เทพปฏิพัธน์

นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายพลภัทร ลีนุตพงษ์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

๘๘ ปี 113

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

รวมบทความ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาชน

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับภารกิจ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของนายกรัฐมนตรี
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปี
116 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ด้านการเมือง ด้านวิชาการ
ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี รวมทัง้ ข้าราชการการเมืองสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ผู้น�ำประเทศ
จากภารกิ จ ดั ง กล่ า ว ส�ำนั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี มี ผ ลการด�ำเนิ น งานที่ ส�ำคั ญ ในการสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

ภารกิจการติดตามรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

๑. การประสานการขับเคลื่อนการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
		 ๑.๑ ข้อสัง่ การในโอกาสทีเ่ ดินทางไปตรวจราชการรวมทัง้ ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่
			
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด�ำเนินการสนับสนุนภารกิจการตรวจติดตามการด�ำเนินการ
และความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและการพบปะประชาชน
ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๔ ครั้ง ในพื้นที่ ๓๓ จังหวัด โดยจ�ำแนกเป็นรายภาค ดังนี้
			
๑) ภาคเหนือ ได้แก่ ล�ำพูน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ล�ำปาง แพร่
			
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ บึงกาฬ
หนองคาย ยโสธร มุกดาหาร ขอนแก่น นครราชสีมา
			
๓) ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
			
๔) ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก สุโขทัย สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี
			
๕) ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก
			
๖) ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต ยะลา นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี กระบี่
			
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จดั ท�ำสรุปข้อสัง่ การในแต่ละพืน้ ที่ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ
และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาด�ำเนินการ พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลความคืบหน้า
การด�ำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน ๑๗๐ ข้อสั่งการ
เช่น การพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรและบริหารจัดการสินค้าเกษตร การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตโค การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันและส่งเสริมการใช้นำ�้ มัน B20 การน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในชุมชน การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างไทย
และกัมพูชา เป็นต้น
		 ๑.๒ ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๙ ข้อสั่งการ ประกอบด้วย
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๑) ด้ า นเศรษฐกิ จ อาทิ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(เฉพาะกิ จ ) คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (กกท.) คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ (กนพ.) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
			
๒) ด้านสังคม อาทิ คณะกรรมการนโยบายพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ
			
๓) ด้ า นความมั่ น คง อาทิ การประชุ ม คณะกรรมการอ�ำนวยการจั ด งานพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (คยช.) คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.) คณะกรรมการ
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (กนช.) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) คณะกรรมการ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) คณะกรรมการความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ

ภารกิจด้านการต่างประเทศ

๑. การเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
		 การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี การประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญ        
ครั้งที่ ๗๔ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

		 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในวาระส�ำคัญ ๆ ของโลก ได้แก่ การประชุมสุดยอด
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN 2019 Climate Summit) การประชุมระดับสูงเรื่องหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage - UHC) ซึ่งไทยเป็นประเทศหลัก
ที่ เ สนอข้ อ มติในการจัดประชุมและเป็นผู ้ ป ระสานงานร่ ว มกั บ จอร์ เจี ย ในการยกร่า งปฏิ ญ ญาทางการเมื อ ง
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ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว และการประชุ ม ระดั บ สู ง ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (High-level Political Forum
on Sustainable Development - HLPF) ซึ่งเป็นการทบทวนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับผู้น�ำ
เป็นครั้งแรกหลังจากที่ผู้น�ำประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การต้อนรับบุคคลส�ำคัญจากต่างประเทศเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาล (Official Visit)
นายมุน แช - อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และภริยา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๒
การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ นายมุน แช - อิน เข้ารับต�ำแหน่ง โดยมุ่งหวัง
กระชับความเป็นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์กบั ไทยและด�ำเนินตามนโยบายมุง่ ใต้ใหม่ (New Southern Policy - NSP)
ทั้ ง สองฝ่า ยได้ หารื อ กั น อย่า งกว้างขวางถึ ง แนวทาง
การขยายความร่วมมือระหว่างกัน ส�ำหรับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง สองฝ่ า ยเห็ น ควรมองหาโอกาส
และเพิ่มการลงทุนระหว่ างกันในภูมิภ าคให้ม ากขึ้น
ในการนี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เชิ ญ ชวนให้ ภ าคเอกชน
เกาหลี ใ ต้ เข้ า มาลงทุ น ในโครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวั น ออก (EEC) ในสาขาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
โดยเฉพาะยานยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และดิจิทัล
พร้อมทั้งเสนอให้ EEC และส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
การลงทุ น เกาหลี (KOTRA) พิ จ ารณาจั ด ท�ำกรอบ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น เพื่ อ รองรั บ การลงทุ น ของ
เกาหลีใต้
๓. การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ
		 Dr. Olumuyiwa Benard Aliu ประธานคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
		 นายกรั ฐ มนตรี แ จ้ ง ว่ า ไทย
ได้ ย กระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า น
การบินพลเรือนในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้
ไทยสามารถปลดธงแดงจาก ICAO ได้ส�ำเร็จ
ซึ่ง Dr. Aliu ได้ชื่นชมการด�ำเนินการของ
รั ฐ บาลไทยในการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หา
ด้านการบินพลเรือนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
และ ICAO ยินดีสนับสนุนการด�ำเนินการของ
ไทยภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
โดยตลอด
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		 นายไมก์ ปอมเปโอ (H.E. Mr. Mike Pompeo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
		 สหรัฐฯ ได้ชื่นชมไทยซึ่งถือเป็นมิตรประเทศเก่าแก่ที่ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะ
ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ และสนับสนุนบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ผ่านกรอบความร่วมมือ
ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ส่วนด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันสนับสนุนการลงทุนในภาคเอกชน
ระหว่างกัน และด้านความร่วมมือพหุภาคีไทยในฐานะประธานอาเซียน ยินดีและสนับสนุนบทบาทอย่างสร้างสรรค์
ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่ความร่วมมือในประเด็นทะเลจีนใต้มีความคืบหน้า
นางสาวเหวียนถิกมี เงิน (H.E. Ms. Nguyen
Thi Kim Ngan) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ทั้ ง สองฝ่ า ยพร้ อ มร่ ว มผลั ก ดั น การจั ด ท�ำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์
ไทย –เวียดนาม ระยะที่ ๒ เพื่อเป็นแนวทางด�ำเนิน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ เวี ย ดนามสู ่ ค วามเป็ น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened
Strategic Partnership) ตลอดจนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อยกระดับ
ความสัมพันธ์ให้มีพลวัตในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น
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นายตัน ชวน - จิน (H.E. Mr. Tan Chuan - Jin) ประธาน
รัฐสภาสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ไทยกั บ สิ ง คโปร์ ยื น ยั น ความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์
ในทุ ก มิ ติ ใ ห้ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับสิงคโปร์ รวมถึงเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภา
อาเซียนจะร่วมกันท�ำให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ไทยประสงค์
จะเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ในด้านที่สิงคโปร์มีความ
เชี่ยวชาญ เช่น ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม การป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์
การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และการจัดการแรงงาน เป็นต้น ซึ่งสิงคโปร์ยินดี
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าวกับไทย

ภารกิจด้านรัฐพิธีและพิธีการ

๑. การด�ำเนินการด้านรัฐพิธีและพิธีการภายในประเทศ
		 งานด้านรัฐพิธี
		 ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานสโมสรสันนิบาต
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๖๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการดั ง กล่ า ว ในการนี้ ส�ำนั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ กราบเรียนเชิญประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และเรียนเชิญ
คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ผู้แทนข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี อั น เป็ น มหามงคลยิ่ ง เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๘๘ ปี 121

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

งานด้านศาสนพิธี
นายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลได้ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เมื่อวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ในโอกาสนี้ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานการจัดงาน ร่วมกับ
กรมการศาสนาได้นมิ นต์กรรมการมหาเถรสมาคม ผูน้ �ำศาสนาอิสลาม คริสต์ ฮินดูพราหมณ์ และซิกข์ เข้าประกอบ
พิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้กราบเรียนเชิญประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี
และภริยา คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ และผู้แทนข้าราชการระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่ง
การถวายเครือ่ งสักการะแด่กรรมการมหาเถร
สมาคม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณา
กลั่ น กรองและจั ด เตรี ย มล�ำดั บ พิ ธี ก ารการอ�ำนวย
ความสะดวกแด่ น ายกรั ฐ มนตรี ในการถวาย
เครื่ อ งสั ก การะแด่ ก รรมการมหาเถรสมาคม
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยนายกรั ฐ มนตรี เ ข้ า เฝ้ า ถวายเครื่ อ งสั ก การะ
แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ณ วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม และถวายเครื่ อ งสั ก การะแด่ ส มเด็ จ พระวั น รั ต
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ส�ำหรับกรรมการมหาเถรสมาคมรูปอื่น ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีกรุณาพิจารณามอบหมายรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง
และข้าราชการประจ�ำของส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนในการไปถวายเครื่องสักการะแด่กรรมการ
มหาเถรสมาคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินภารกิจดังกล่าว
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๒. ภารกิจพิธีการด้านการต่างประเทศ
		 ๒.๑ การต้อนรับบุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
		
นายมุน แช - อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และนางคิม จอง - ซุก ภริยา เดินทางเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๒ การด�ำเนินงานด้านพิธีการในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
		
การประชุมสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ (74th Session of the United Nations
General Assembly – UNGA 74) และการเข้าร่วมในภารกิจต่าง ๆ ระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่าง
วันที่ ๒๑ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
		

ภารกิจด้านการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมภี ารกิจเตรียมการล่วงหน้า การจัดเจ้าหน้าทีค่ ณะล่วงหน้า และประสานงาน
เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดการเดินทาง ได้แก่ จัดท�ำร่างก�ำหนดการเดินทาง องค์ประกอบการเดินทาง ก�ำหนดพาหนะ
ในการเดินทาง การจัดที่พัก การจัดขบวนรถยนต์ และการประชุมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรีและคณะในการปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการ ดังนี้
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ก�ำหนดการ/สถานที่

วัตถุประสงค์

๑) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
		 จังหวัดยะลา	
			
			

เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด อาคารศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และ
ศูนย์ประสานงาน และบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) และศูนย์ช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียน
คุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

๒) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
		 จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์

ตรวจเยี่ ย มอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยเสนงโครงการชลประทานสุ ริ น ทร์ และอ่ า งเก็ บ น�้ ำ
ห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์

๓) วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
		 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อรับฟังสถานการณ์และติดตามความก้าวหน้า
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๔) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
		 จังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อรับฟังสถานการณ์และติดตามความก้าวหน้า
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๕) วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
		 จังหวัดนครศรีธรรมราช
		 และสุราษฎร์ธานี
			

ตรวจติดตามพืน้ ทีก่ อ่ สร้างประตูระบายน�ำ้ คลองท่าเรือ - หัวตรุด กิโลเมตรที่ ๙+๒๐๐
(โครงการบรรเทาอุ ท กภั ย เมื อ งนครศรี ธ รรมราชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ )
ตรวจติ ด ตามผลการด�ำเนิ น งานโครงการพั ฒ นาเมื อ งในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเฉวง และ
เข้าร่วมงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ ๔ : Samui Festival 2019”

๖) วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
		 จังหวัดอุบลราธานี

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อรับฟังสถานการณ์และติดตามความก้าวหน้า
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๗) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
		 จังหวัดอุบลราธานี

ติดตามการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย

๘) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
		 จังหวัดศรีสะเกษ

เปิ ด อาคารโรงคลุ ม ชุ ด ตู ้ อ บข้า วเปลื อ ก ณ กลุ ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนศู น ย์ ข ้า วชุ ม ชน
บ้านอุ่มแสง

๙) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
		 จังหวัดนครปฐม

เป็นประธานมอบค่าเวนคืนที่ดินและตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

๑๐) วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
		 จังหวัดชัยภูมิ

ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งตรวจเยี่ยมการใช้นวัตกรรม
บริหารจัดการการท�ำไร่อ้อยสมัยใหม่

๑๑) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
		 จังหวัดพะเยา และน่าน
			

ตรวจติดตามการบริหารจัดการน�้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
รวมทั้งตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน

๑๒) วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
		 จังหวัดนครราชสีมา	

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
กราดยิงประชาชน
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ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล

๑. สื่อโทรทัศน์และวิทยุ
		 ๑.๑ รายการโทรทั ศ น์ “เดิ น หน้ า ประเทศไทย” เป็ น รายการที่ มุ ่ ง สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ให้กับประชาชนในการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการแก้ปัญหาและการพัฒนาในแต่ละพื้นที่
ทีน่ ายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ รวมถึงสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเยือนนานาประเทศอันเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
โดยเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว
.
		 ๑.๒ รายการวิทยุ “ไทยคู่ฟ้า” เป็นรายการที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ประชาชน รวมถึ ง ผลการด�ำเนิ น งาน
ของรั ฐ บาล ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสถานี วิ ท ยุ ใ นเครื อ ข่ า ยทั่ ว ประเทศ
ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยรายการวิทยุไทยคู่ฟ้าออกอากาศ
ทุกวัน วันละ ๒ ช่วงเวลา คือ ๐๗.๑๐ น. และ ๑๙.๒๐ น.
		 ๑.๓ รายการ “The Insider” เป็นรายการที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของรัฐบาล และเป็นสือ่ กลางในการสร้างความเข้าใจและความเชือ่ มัน่ ให้แก่ประชาชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงประชาคมอาเซียนและนานาประเทศ ตลอดจน
เป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการน�ำข้อคิดเห็นมาน�ำเสนอในรายการ โดยมีรูปแบบ
เป็นรายการสนทนา ภาษาอังกฤษออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษ (NBT World)
๒. สื่อออนไลน์
		 ๒.๑ เว็ บ ไซต์ รั ฐ บาลไทย (www.
thaigov.go.th) เป็ น อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางของส�ำนั ก
เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ส�ำหรั บ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น
ภารกิ จ ของนายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ภารกิ จ ของรองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ป ระจ�ำ
ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
คณะโฆษกประจ�ำส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของรัฐบาล รวมทัง้ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
และเหตุการณ์ส�ำคัญของประเทศ โดยน�ำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
		 ๒.๒ เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” เป็นอีกหนึ่งช่องทางของส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและเหตุการณ์ส�ำคัญ
ของประเทศ โดยน�ำเสนอในรูปแบบต่ าง ๆ ได้แก่ ข่ าวประชาสัมพันธ์ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ อินโฟกราฟิก
นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดภารกิจของนายกรัฐมนตรี การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี
และการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี อีกด้วย
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		 ๒.๓ โมบายแอปพลิเคชัน “รัฐบาลไทย” เป็นอีกหนึ่งช่องทางของส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ได้พัฒนาระบบ e-Government เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทย
ให้ แ ก่ ป ระชาชนผ่ า นทาง Web Portal ในรู ป แบบ Mobile Application โดยการน�ำข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่ก�ำหนดมาแสดงผล ในลักษณะ Mobile Web Application View บน Smartphone
		 ๒.๔ ไลน์ทางการรัฐบาล “ไทยคู่ฟ้า” (LINE Official Account) ช่องทางใหม่ล่าสุด เพื่อตอบสนอง
วิ ถี ชี วิ ต ของคนในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ นิ ย มสื่ อ สารกั น ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น LINE ในการประชาสั ม พั น ธ์ น โยบาย
ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล และให้บริการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชน ทั้งในรูปแบบข้อความภาพ
ภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก หรือคลิปวีดิโอ ให้สามารถชี้แจง สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ทันต่อสถานการณ์
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้หากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
ที่อาจก่อให้เกิดเข้าใจผิด และสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของรัฐบาล

๓. สื่อสิ่งพิมพ์
		 ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
คือ วารสารไทยคู่ฟ้า เป็นวารสารที่น�ำเสนอเกี่ยวกับนโยบาย
และผลงานส�ำคัญของรัฐบาล รวมทั้งภารกิจของนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
โดยได้ผลิตและแจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
จังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีวิทยุชุมชน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และสื่ อ มวลชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศได้ รั บ ทราบ
ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
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ภารกิจด้านการเมืองและการประสานกิจการรัฐสภา

๑. งานด้านนิติบัญญัติ
		 ๑.๑ งานร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อรัฐสภา
		
การด�ำเนินงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ส�ำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ได้มีการจัดประชุม ปสส.
จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๖ ครัง้ มีการน�ำเสนอเรือ่ งให้ ปสส. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๒ ฉบับ และพระราชก�ำหนด
๒ ฉบับ
		 ๑.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
			
ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งมาเพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค�ำรับรอง
ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง โดยส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะต้องตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรอง พิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ประมวลความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำเป็น
ข้อเสนอแนะเพือ่ ประกอบการตัดสินใจและวินจิ ฉัยสัง่ การต่อนายกรัฐมนตรี มีร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน
ซึ่งส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติส่งมาเพื่อส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑๐ ร่าง
๒. งานด้านประสานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาลกับรัฐสภา
		 ๒.๑ ภารกิจด้านประสานงานเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
			
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึง่ เป็นผลการพิจารณาหรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการ และได้สง่ ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะมาเพื่อนายกรัฐมนตรีทราบ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี ดังนั้น เมื่อคณะกรรมาธิการเสนอเรื่อง
มายังนายกรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะท�ำหน้าที่สรุปข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ที่เสนอมายังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�ำเนินการ โดยสรุปข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และ
ข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จ�ำนวน ๑๖ คณะ น�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา รวม ๒๕ เรื่อง
		 ๒.๒ ภารกิจด้านงานกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา
		
กระทู้ถาม เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญประการหนึ่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยเป็นการตัง้ ค�ำถามต่อรัฐมนตรีในเรือ่ งใดเกีย่ วกับงานในหน้าทีโ่ ดยจะถามเป็นหนังสือ
หรือโดยวาจาก็ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามจะมีการตอบกระทู้ถามนั้นเพื่อชี้แจงประเด็น
หรือข้อค�ำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีภารกิจในการอ�ำนวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาล
			
๒.๒.๑ กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
					 งานกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ ถามนายกรัฐมนตรีเพือ่ ตอบในทีป่ ระชุม
สภาผู้แทนราษฎร โดยน�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องไปตอบกระทูถ้ ามแทนนายกรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการ
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เกี่ยวกับกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีกระทู้ถามทั่วไปจ�ำนวน ๒๘ เรื่อง กระทู้ถามสดด้วยวาจา
จ�ำนวน ๗ เรื่อง และกระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา จ�ำนวน ๓๑ เรื่อง
			
๒.๒.๒ กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
					 งานกระทูถ้ ามของสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ ถามนายกรัฐมนตรีเพือ่ ตอบในทีป่ ระชุมวุฒสิ ภา
โดยน�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง ไปตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา มีกระทู้ถามเป็นหนังสือ จ�ำนวน ๑ เรื่อง และกระทู้ถามด้วยวาจา จ�ำนวน ๑ เรื่อง
		 ๒.๓ ภารกิจด้านงานญัตติของสภาผู้แทนราษฎร
			
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับญัตติของสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน
๑ เรื่อง คือ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ โดยน�ำกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

		 ๒.๔  ภารกิจด้านการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
			
ส�ำนักเลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ส รุ ป ประเด็ น การปรึ ก ษาหารื อ ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง
เพือ่ น�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รบั ทราบปัญหาของประชาชนผ่านการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เพื่อน�ำไปประกอบการก�ำหนดแนวทางและนโยบายหรือพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป มีการปรึกษา
หารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรปรึกษาหารือในที่ประชุมรวม ทั้งสิ้น ๑,๓๙๙ ข้อ
			
ในการนี้ข้อปรึกษาหารือที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หรืองานในหน้าที่ของหน่วยงานในก�ำกับ
ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรจะส่งเรื่องมา
เพื่อส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบชี้แจงข้อปรึกษาหารือต่าง ๆ และน�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เรียนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาค�ำตอบชี้แจงเพื่อรายงานผล
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ให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งสิ้น ๑๐๑ ข้อ
๓. งานด้ า นการวิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามสถานการณ์ ท างการเมื อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รั ฐ บาลและ
นายกรัฐมนตรี
		 ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินภารกิจในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
ที่มีผลกระทบต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์และติดตาม
สถานการณ์ทางการเมือง เพื่อน�ำเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ
๔. งานด้านการสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา
		 อีกหนึ่งภารกิจส�ำคัญของส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือการสนับสนุนข้อมูลในการอภิปราย
ของสมาชิกรัฐสภาในวาระส�ำคัญต่าง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะต้องตอบชี้แจง โดยการท�ำหน้าที่
ในการจดสรุปประเด็นการอภิปรายเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งวิเคราะห์ กลั่นกรองในรายละเอียด เพื่อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลในประเด็นที่ถูกอภิปรายเพื่อน�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตอบชี้แจงในสภา ได้มีการจดประเด็นเพื่อสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวแล้ว
๒ ครั้ง คือ การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และการอภิปราย
ทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ❖
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปี
130 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจส�ำคัญเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการ
กั บ ส�ำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู ้ แ ทนราษฎรและส�ำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา เกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น การเสนอ
และพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย และเรื่ อ งที่ ก ฎหมายก�ำหนดให้ ข อรั บ ความยิ น ยอมหรื อ ความเห็ น ชอบ
จากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายัง
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกีย่ วกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ทีจ่ �ำต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี รวมทัง้ การประสานราชการกับกระทรวง
กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตลอดจนการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ�ำนาจหน้าที่แก่ประชาชน
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความส�ำคัญในการวางรากฐานเพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบงานที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การลดใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ และลดการใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล และการติดต่อราชการ
ผ่านโครงการส�ำคัญ ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มศี กั ยภาพทัง้ ทักษะทางวิชาการ
การมีจิตส�ำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและมีวินัย ดังนี้
๑. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและระบบงานที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี มี ก ารน�ำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการจั ด ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี และการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีการด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต
(M-VARA) ระยะที่ ๒ เพื่อปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต
ให้รองรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งช่วงเวลาก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง ระบบความมั่ น คงปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม ดั ง กล่ า วซึ่ ง จะช่ ว ยให้
คณะรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีสามารถใช้ระบบ
เรียกดูระเบียบวาระการประชุมด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) เป็นข้อมูลหลัก ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถจัดการประชุมและสนับสนุนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ
๑.๒ โครงการจั ด หาระบบส� ำ หรั บ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
รู ป แบบใหม่ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข องส�ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ใ ช้ ง านได้ ง ่ า ย ทั น สมั ย รองรั บ
การแสดงผลบนสมาร์ ต โฟนและแท็ บ เล็ ต รวมทั้ ง สามารถรั บ สมั ค รสมาชิ ก เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล แบบอั ต โนมั ติ
ซึ่ ง ถื อ เป็ น ช่ อ งทางในการบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี ที่ ส�ำคั ญ
ไปสู่สาธารณะโดยน�ำระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) มาใช้
ซึง่ ระบบดังกล่าวสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์รปู แบบต่าง ๆ ได้จากทุกสถานที่ เช่น โทรศัพท์เคลือ่ นที่
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คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา และแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังรองรับข้อมูลมัลติมีเดีย รวมทั้งเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์
เช่น Facebook Twitter และ Line เป็นต้น ซึ่งท�ำให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานของผู้รับบริการ
มากยิ่งขึ้น
๑.๓ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้
รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบนั สามารถให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทัว่ ไป
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และเรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังรองรับการให้บริการสืบค้นบนอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
และแท็บเล็ต โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถด�ำเนินการประกาศ
กฎหมายที่ส�ำคัญในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งสิ้น ๔๓๑ เรื่อง จ�ำแนกตามประเภทกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติ
จ�ำนวน ๑๔๙ เรือ่ ง พระราชก�ำหนด จ�ำนวน ๔ เรือ่ ง พระราชกฤษฎีกา จ�ำนวน ๑๑๘ เรือ่ ง และกฎกระทรวง จ�ำนวน
๑๖๐ เรื่อง ในจ�ำนวนนี้ได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแก้ไขเพิม่ เติมองค์ประกอบของคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) ให้มีเลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติเป็นกรรมการ เนื่องจากส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายในการประสานงานการบริหารจัดการน�้ำกับองค์การนานาชาติ องค์กร
ระหว่างประเทศ ความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคี ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานของ กพย. ครอบคลุมในมิติสาขา
การจัดการน�้ำและเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่า
จะมีการจัดให้มีน�้ำและสุขอนามัยส�ำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการน�้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นกรรมการ เพื่อให้ด�ำเนินการของ กพย. มีความต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
มิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันในเป้าหมายที่ ๑๖
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
		 นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของ กพย. ให้รวมถึงการเสนอแนะให้มีการก�ำหนดหรือ
แก้ไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม สิง่ แวดล้อม และกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วย อันจะท�ำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สืบเนื่องจากภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรีในทุก ๆ ครัง้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ สนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบและน�ำมติคณะรัฐมนตรีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเกิดผลดีตอ่ ประเทศชาติ
และประชาชนต่อไป ซึ่งเดิมส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีโดยจัดท�ำเป็นหนังสือแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรี (ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมาเมื่อรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย Thailand 4.0 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง
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ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั )
เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนราชการน�ำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพก�ำลังคนในสังกัดเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำทักษะด้านดิจิทัลที่พัฒนาไปใช้ใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการท�ำงานและการให้บริการของรัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐที่ทันสมัย การเชื่อมโยง
การท�ำงานและข้อมูลข้ามหน่วยงานและการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ริเริ่มแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งได้ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
และได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้รับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (เฉพาะเรื่อง
ที่ไม่มีชั้นความลับ) คู่ขนานกับการแจ้งในรูปแบบหนังสือราชการปกติเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบมติ
คณะรัฐมนตรีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและสามารถน�ำมติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติต่อไปได้ทันตามก�ำหนดเวลา
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วย
๒. การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพทั้ ง ทั ก ษะทางวิ ช าการ การมี จิ ต ส� ำ นึ ก สาธารณะ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและมีวินัย
		 สืบเนื่องจากส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มลู นิธทิ นุ การศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในการด�ำเนินงานได้ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างทักษะความรู้ ประสบการณ์ และ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ควบคู ่ กั บ การปลู ก ฝั ง ความจงรั ก ภั ก ดี
ต่อสถาบันชาติ มีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปลูกจิตส�ำนึกสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สามารถน�ำทักษะความรู้กลับไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนทุนฯ ดังนี้
๒.๑ การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
๑) การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านและฝึ ก ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นทุ น ฯ ที่ ก�ำลั ง ศึ ก ษาในช่ ว งชั้ น มั ธ ยมปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) ทีม่ คี วามสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข
ณ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี และ ๒) การฝึกปฏิบัติงาน
ให้ กั บ นั ก เรี ย นทุนฯ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดั บปริ ญ ญาตรี ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน มี นั ก เรี ย นทุ น ฯ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ รวม ๕๒ คน
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ภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ ณ โรงพยาบาล
และการศึกษาเรียนรู้ดูงานเพิ่มทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุนฯ

๒.๒ การปลูกจิตส�ำนึกความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ และมีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมน�ำนักเรียนทุน ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับปริญญาตรี
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ โบราณราชประเพณี และร่ ว มเฝ้ า ฯ รั บ เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีส�ำคัญต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนือ่ งในวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และการลงนามถวายพระพรในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

ภาพกิจกรรมน�ำนักเรียนทุน ฯ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณี และร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพระราชพิธีส�ำคัญต่าง ๆ และการลงนามถวายพระพรในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ
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		 ๒.๓ การปลูกจิตส�ำนึกให้นักเรียนทุนฯ มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
โดยน�ำนักเรียนทุนฯ ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ร่วมกับนักเรียนทุนฯ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับปริญญาตรี ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติต่าง ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลในจังหวัดนครนายก ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ หนองบัวล�ำภู และนครศรีธรรมราช
กิจกรรมส�ำคัญประกอบด้วย การจัดท�ำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การฝึกทักษะวิชาการ โดยใช้ระบบ
ครูฝึกสอนที่เป็นนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. การจัดระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน การปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน
การลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการพัฒนาโรงเรียน
และชุมชนแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ ทักษะชีวิตสร้างความเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี ความรักสามัคคีและ
การอยู่ร่วมกัน และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนฯ กับนักเรียนทุนฯ นักเรียนทุนฯ กับชุมชน
รวมทั้งให้มีความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการสร้างคนดี
คืนแผ่นดินตามพระราโชบาย

ภาพกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนที่ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

		 ๒.๔ การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ เป็นการติดตามผลการเรียน ความประพฤติ การรับฟังปัญหา
อุปสรรคด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการท�ำงานเครือข่ายนักเรียนทุนฯ ได้แก่ กิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ
ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ ที่ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้
เพือ่ ดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กบั นักเรียนทุนฯ เพือ่ ให้นกั เรียนทุนฯ สามารถมีผลการเรียน
และจบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ภาพกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนฯ ที่ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
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๓. ผลงานส�ำคัญอื่น ๆ
		 นอกจากการให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังกล่าวแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังมีภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จ�ำต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือ
ระเบียบประเพณี และภารกิจอื่น ๆ
๓.๑ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
			
(๑) พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. และวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่
จารึกพระสุพรรณบัฏในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
ซึ่ ง ในการพระราชพิ ธี ดั ง กล่ า วกองอาลั ก ษณ์ แ ละ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง เครื่ อ งประกอบในพระราชพิ ธี ร ่ ว มกั บ ส�ำนั ก
พระราชวัง และกรมศิลปากร โดยกองอาลักษณ์และ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จั ด เตรี ย มพระราชลั ญ จกร
พระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาล พร้อมกล่องไม้สัก
เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บรรจุพระราชลัญจกร พระสุพรรณบัฏและเหล็กจาร
ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระสุพรรณบัฏ
พระสุพรรณบัฏ
			
(๒) การเชิญพระสุพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร เมื่อวันศุกร์ที่
๓ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้
พลอากาศเอก สถิ ต พงษ์ สุ ข วิ ม ล เลขาธิ ก าร
พระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ
และพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล ออกจากพระอุโบสถ
วั ด พระศรี รั ต นศาสดารามมาขึ้ น พระราชยานกง
ที่หน้าประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แห่ไปยัง
หน้าพระทวารเทเวศรรักษา
			
(๓) ก า ร ส ถ า ป น า ส ม เ ด็ จ
พระราชิ นี เมื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เสด็จออก
ริ้วขบวนอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ
ณ ห้อง วปร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
และพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
ราชกุ ม ารี และพลเอกหญิ ง สุ ทิ ด า วชิ ร าลงกรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ
สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อาลักษณ์อ่านประกาศพระราชโองการสถาปนา พลเอกหญิง
สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี
			
(๔) ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ อ าลั ก ษณ์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ่ า นประกาศ
พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็ จ พระราชิ นี ใ ห้ ท รงด�ำรงราชฐานั น ดรศั ก ดิ์ เ ป็ น สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินี พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่เชิญพระสุพรรณบัฏ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทาน
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
			
(๕) พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์
พระบรมวงศ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานพระสุพรรณบัฏเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่พระบรมวงศ์
ที่ได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ซึ่งอาลักษณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่
เชิญพระสุพรรณบัฏเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เครื่องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น โบราณมงคลนพรั ต นราชวราภรณ์ และเหรี ย ญรั ต นาภรณ์ รั ช กาลที่ ๑๐ ชั้ น ที่ ๑
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแด่พระบรมวงศ์

เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทูลเกล้าฯ
ถวายพระสุพรรณบัฏและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

		 ๓.๒ พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ เ ฉลิ ม พระนามสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า สถาปนาสมณศั ก ดิ์ สมเด็ จ พระราชาคณะ
และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง และเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจาฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
			
(๑) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๙ น. ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึก
พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และหิรัญบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ
เจ้าคณะรอง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระสุพรรณบัฏ
สุพรรณบัฏ และหิรัญบัฏ ตามล�ำดับ
			
(๒) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้อ าลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการ
สถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจาคณะรอง และเจ้าหน้าที่
กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัฏและหิรญ
ั บัฏ เพือ่ พระราชทาน
ในการพระราชพิธีดังกล่าว
			
(๓) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ หลังจากสถาปนาสมณศักดิ์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา และเจ้าหน้าทีก่ องอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัฏ
เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
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(๔) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู่หัว เป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเจ้าหน้าทีก่ องอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายพระสุพรรณบัฏเชิญไปประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ❖
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พุทธศักราช ๒๕๖๒ : ปีแห่งการปรับตัว
เพื่อรองรับภารกิจข่าวกรองในยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
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ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ด�ำเนินภารกิจในบทบาทด้านการรักษาความมั่นคงของชาติมาแล้วกว่า ๖๕ ปี
โดยมีบทบาทเพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชน ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ สนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถของชาติ และการแข่งขันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงส�ำคัญต่อการท�ำงานการข่าวกรองของประเทศ
เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ ภั ย คุ ก คามที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามยุ ค สมั ย ทั้ ง ในด้ า นนโยบายและกฎหมาย ได้ แ ก่
การด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และการด�ำเนินงานภายใต้กฎหมายใหม่ คือ
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ตราขึ้นทดแทนพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา

การด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐

การด�ำเนินงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ทีม่ เี ป้าหมายส�ำคัญคือ “ประเทศชาติมนั่ คง
ประชาชนมีความสุข” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ ระทบต่อความมัน่ คงของชาติ ๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมัน่ คงกับอาเซียน
และนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ และ ๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม ซึ่งส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติได้เข้าไปมีบทบาทสนับสนุนรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐในประเด็น
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน แต่ที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการท�ำงานของส�ำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ คือ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตขิ า่ วกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ จากแนวความคิดทีต่ อ้ งการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติ อันเนื่องจากพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลามากกว่า ๓๐ ปี เนื้อหาและหลักเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ซับซ้อนขยายตัวมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติการข่าวกรองของชาติ เพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และท�ำให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรองมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพื่อรักษา
ความมั่ น คงและผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ จึ ง ได้ มี แ นวคิ ด เสนอร่ า งการแก้ ไขกฎหมายเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เดิ ม ที นั้ น
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงบางมาตราเพื่อที่จะคุ้มครองการท�ำงานของเจ้ าหน้าที่
และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับต่อสถานการณ์และภัยคุกคามของชาติ แต่ด้วยบริบทของ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากเกินกว่าการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเพียงบางมาตรา ประกอบกับความจ�ำเป็นต้อง
เพิ่มงานด้ านการบูรณาการข่ าวกรองของประเทศให้เกิดขึ้นอย่ างจริงจัง ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเครือข่ าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงน�ำไปสู่การยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยปรับปรุง
ค�ำนิยามที่มีอยู่เดิม คือ การข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ให้ครอบคลุมภารกิจด้านการข่าวกรอง สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยังเพิ่มอ�ำนาจของส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหลักความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ได้กระท�ำ
ตามอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยสุจริต สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติในการท�ำหน้าทีบ่ รู ณาการ
ข่าวสาร และการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการก�ำหนดโทษของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย และความส�ำนึกต่อส่วนรวม

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีความส�ำคัญในการเสริมเขี้ยวเล็บ
ให้กบั หน่วยข่าวกรองของชาติ แต่อ�ำนาจทีไ่ ด้มานัน้ จะต้องอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบ และรักษาความเป็นมืออาชีพ
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ตระหนักถึงข้อห่วงใย ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ตงั้ ข้อสังเกตเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ในการพิจารณากฎหมาย
ฉบับนี้ ซึ่งส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติจึงได้น�ำมายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้คือ
๑. รัฐพึงตระหนักว่าในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือการตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงแห่งชาติ จ�ำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลข่าวกรองเป็นพื้นฐาน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะผ่านกรรมวิธี
ในการผลิตข่าวกรอง จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่ารายงานข่าวสารที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีในการผลิตข่าวกรอง
๒. การใช้อ�ำนาจเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารด้วยวิธีการใด ๆ ผู้ใช้อ�ำนาจดังกล่าวควรปฏิบัติหน้าที่ให้ตรง
ตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ เพือ่ ป้องกันภัยคุกคามความมัน่ คงของชาติทกุ รูปแบบ และเพือ่ รักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐเท่านั้น
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๓. การด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารด้วยวิธีการใด ๆ จะต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ผู้อ�ำนวยการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหา
ของระเบียบดังกล่าว ควรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองซึ่งมีลักษณะเป็นความลับ รวมทั้ง
ความสมดุลระหว่างประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศกับสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเป็นส�ำคัญ และต้อง
ระมัดระวังมิให้การปฏิบัติหน้าที่ส่งผลกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรแก่เหตุ โดยสมควรให้
ก�ำหนดเป็นจรรยาบรรณหรือมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานข่าวกรอง
๔. ควรให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมจากผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐทีม่ าร่วมปฏิบตั งิ านในศูนย์ประสาน
ข่าวกรองแห่งชาติ (ศป.ข.) และศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค (ศป.ข.ภาค) โดยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกันและเกิดการบูรณาการข่าวกรองที่แท้จริง
๕. ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติและศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ควรที่จะต้องสร้างและส่งเสริม
ในการให้ ค วามส�ำคั ญ และมี จิ ต ส�ำนึ ก ร่ ว มกั น กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะภาคประชาชน ในการร่ ว มมื อ กั น
เพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ช่วยแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในเรื่องที่ผิดสังเกตที่พบเห็น
ในชุมชนให้กับทางราชการ เพื่อการตรวจสอบ การติดตามและป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งจะเป็น
การยกระดับคุณภาพงานข่าวกรองโดยอาศัยหูและตาที่กว้างขวางขึ้น ทั้งนี้ ควรให้มีการก�ำหนดมาตรการในการ
ช่วยเหลือและเยียวยาส�ำหรับประชาชนผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ นับสนุนภารกิจช่วยเหลือราชการของส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
และศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ให้เหมาะสมและครอบคลุมกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บและทุพพลภาพด้วย
เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวไม่สามารถแสดงตัวตนหรือไม่มีค�ำสั่งรองรับในการปฏิบัติงาน
เป็นเหตุให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถให้การช่วยเหลือเยียวยาได้เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับ ทั้งนี้
ควรพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือโดยอาจก�ำหนดเป็นระเบียบภายในของส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
บุคลากรของส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล้วนมุ่งมั่นท�ำงานด้วยความส�ำนึกในการเป็น
ผู้รับใช้แผ่นดิน และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าในการต่อสู้และรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
ที่นับวันจะมีพัฒนาการ ซับซ้อน เชื่อมโยงและกระทบต่อแทบจะทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะความมั่นคง
ปลอดภัยของผู้คนในชาติ ซึ่งต่างจากการรับมือกับภัยคุกคามในอดีตซึ่งเน้นในเรื่องการปกป้องรักษาอธิปไตย
ของชาติเป็นส�ำคัญ ซึ่งภายใต้บริบทด้านความมั่นคง การด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติ
ข่าวกรองแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติจะมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มี
ขีดความสามารถสูง เป็นศูนย์กลางของการประสานงานและเชือ่ มต่อการด�ำเนินงานเพือ่ รักษาความมัน่ คงของชาติ
ในทุกมิติ พัฒนาบุคลกรให้มสี มรรถนะมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ความไว้วางใจและเชือ่ มัน่ จากประชาชน เพราะในท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ไม่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านั้นที่จะท�ำหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ แต่ยังหมายรวมถึง
ประชาชนทุกคน และทุกภาคส่วนทีจ่ ะเข้ามาร่วมกันท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวในฐานะพลเมืองของชาติในการฝ่าฟันอุปสรรค
ต่าง ๆ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัย น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถผนึกก�ำลังกันเพื่อแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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การบูรณาการงานข่าวกรองของประเทศ

การบู ร ณางานข่ า วกรองของไทยมี ม านานแล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ่ า วกรองแห่ ง ชาติ ฉบั บ แรก
(พ.ศ.๒๕๒๘) ที่ให้ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและ
การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ การประสานงานดังกล่าวด�ำเนินการ
ไปตามหลักการสากลของการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองทั่วโลกในรูปแบบของประชาคมข่าวกรอง หรือชุมชน
ข่าวกรอง (Intelligence Community) ที่หมายถึง การรวมตัวกันขององค์การข่าวกรอง หรือหน่วยงานข่าวกรอง
หลาย ๆ องค์การเพือ่ จัดระบบการบริหารงานข่าวกรองตามล�ำดับความส�ำคัญและเป้าหมายของการปฏิบตั งิ านของ
แต่ละองค์การ เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการด�ำเนินงานข่าวกรองสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ส�ำหรับประชาคมข่าวกรองของไทย เป็นการรวมตัวกันขององค์การข่าวกรองต่าง ๆ ของประเทศ
ทั้งฝ่ายพลเรือน ต�ำรวจ และทหาร ที่มีความร่วมมือกันด�ำเนินการด้านการข่าวกรอง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์
แห่งชาติและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติ ซึง่ ในปัจจุบนั การบูรณาการข่าวกรองของไทยด�ำเนินการใน ๒ ระดับ
คือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ โดยระดับนโยบายมี คณะที่ปรึกษาการข่าว ท�ำหน้าที่ด้านการประเมิน
ภัยคุกคาม ก�ำหนดนโยบายการข่าวกรองของชาติ และรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ต่อนายกรัฐมนตรี
ส่วนในระดับปฏิบัติ มี ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ ท�ำหน้าที่ติดตามสถานการณ์
และแจ้ ง เตื อ นภั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของประเทศ โดยรวบรวมกลั่ น กรองข้ อ มู ล และข่ า วกรอง
จากหน่วยต่าง ๆ และผลิตเป็นรายงานให้ฝ่ายบริหาร รวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องทราบเป็นประจ�ำทุกวัน
โดยการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นศูนย์ข่าวร่วมมีผู้ปฏิบัติงานประจ�ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ
ฉบั บ ปั จ จุ บั น (พ.ศ.๒๕๖๒) ศู น ย์ ป ระสานข่ า วกรองแห่ ง ชาติ ไ ด้ ข ยายบทบาทครอบคลุ ม การประสานงาน
ด้านการข่าว และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค เพือ่ ระดมทรัพยากรในการพัฒนาเครือข่ายข่าว ให้สามารถปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการข่าวกรองของรัฐบาลได้อย่ างรวดเร็ว ไปพร้อมกับการท�ำหน้าที่ติดตาม ประเมิน
และวิเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบนั ทัง้ ภายในและต่างประเทศ รายงานข่าว และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะ
ปกติและช่วงที่มีสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
รุนแรงเกิดขึ้น ที่ผ่านมาศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ท�ำหน้าที่ใช้มาตรการ
ทางการข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในห้วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศ งานพระราชพิธีส�ำคัญ และการเฝ้าระวังสถานการณ์ในห้วงเทศกาลต่าง ๆ ของประเทศ
แนวความคิดในการพัฒนารูปแบบการบูรณาการข่าวกรองทีเ่ ป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมทัง้ ประชาชนทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค นัน้ มาจากแนวความคิดในเรือ่ งการรับมือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งค�ำนึงถึงประชาชน ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศ การบูรณาการ
ด้านการข่าว จึงเน้นการข่าวภาคประชาชนหรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาคประชาชน โดยการบริหาร
จัดการทางการข่าวและความมั่นคง ต้องการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะการป้องกันจากรัฐฝ่ายเดียว
ไม่อาจระงับยับยั้ง หรือตอบโต้ภัยคุกคามที่เป็นการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่
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แทรกซึมอยู่ในแทบจะทุกสังคมโลกยุคปัจจุบนั ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กระจายทั่วไปได้อย่าง
ทันท่วงที หน่วยข่าวกรองในฐานะเจ้าภาพหลักในด้านงานการข่าว จึงต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์การสร้างพลังประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมเป็นเครือข่ายเตือนภัย และเครือข่ายป้องกันอันตรายซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารมีเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูง หรือพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษทัง้ ในส่วนกลางและต่างจังหวัด การเผชิญหน้ากับ
ภัยคุกคามทั้งรูปแบบที่คุ้นเคยและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ประเทศชาติปลอดภัย และ
ประชาชนมีความผาสุก
ตลอดห้วงปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแห่งความปลื้มปีติและเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเป็นปีที่ประเทศไทยท�ำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕
ส�ำนั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ และศู น ย์ ป ระสานข่ า วกรองแห่ ง ชาติ ได้ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการใช้ ม าตรการทาง
การข่าวกรอง ร่วมกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัยของประเทศและเฝ้าระวังภัยคุกคามเพือ่ ให้เกิดบรรยากาศความสงบเรียบร้อย ให้ภารกิจส�ำคัญของ
ประเทศส�ำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ความท้าทายใหม่ : การรักษาความปลอดภัยเมือง

ประเทศไทย และหลายประเทศในปัจจุบันต่างประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน คือ มีเหตุร้ายที่รุนแรง
เกิดขึน้ ในชุมชนเมืองของประเทศ ทัง้ เมืองหลวง และเมืองขนาดใหญ่ทเี่ ป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค เหตุรา้ ยทีเ่ กิดขึน้
เหล่านั้นขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้นทั้งมิติเรื่องความรุนแรง และรูปแบบการก่อเหตุที่หลากหลาย แบ่งอย่างง่าย
ออกเป็นเหตุร้ายจากการประกอบอาชญากรรม และเหตุจากการก่อการร้าย
ปัจจุบันขอบเขตของความเป็นเมืองของประเทศต่างมีสูงยิ่งขึ้น กายขยายตัวของความเป็นเมือง รวมทั้ง
การขยายอัตราการเติบโตของประชากรในเขตเมืองมีมากขึ้น ทั้งจากการเคลื่อนย้ายจากดินแดนต่าง ๆ ที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาในเมืองที่มีความเจริญ ขณะที่คนจากเขตชนบทต่างเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองมากยิ่งขึ้น
จากแรงดึงดูดของความเป็นเมือง สะท้อนให้เห็นทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ผลการศึกษาของนักวิชาการ
ปรากฏตรงกันว่า เมืองได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมมากกว่าในพื้นที่ชนบท ถึงแม้ว่า
ในเมืองจะมีวางระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีอย่างไร ก็ไม่อาจสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางด้านชีวิต
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และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งหมด ยิ่งในปัจจุบันโลกก�ำลังเผชิญกับปัญหาการก่อการร้ายซึ่งเป็น
ประเด็นที่ยากต่อการรับมือ ซึ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์ก่อการร้ายจะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีประชาชน
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานีขนส่งมวลชน โรงเรียน เป็นต้น โดยการก่อการร้าย
มีเป้าหมายที่จะท�ำให้เกิดความสูญเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก และท�ำให้สังคมตกอยู่ในความกลัว ไม่กล้าที่จะใช้ชีวิต
ตามปกติ เพื่ อ ผลทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา การเมื อ ง หรื อ เศรษฐกิ จ การก่ อ การร้ า ยนั้ น ป้ อ งกั น ได้ ย ากเพราะ
ตัวผู้ก่อการร้ายนั้นแฝงตัวอยู่กับประชาชนทั่วไป จึงเป็นความท้าทายของหน่วยข่าวกรองทั่วโลก ที่ไม่ว่าจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ก็อาจไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จากการก่อการร้ายทีผ่ กู้ อ่ การร้ายนัน้ อาศัยแฝงตัว
อยู่กับประชาชนทั่วไปได้เสมอไป
หน่วยข่าวกรองในประเทศที่ประสบปัญหาการก่อการร้ายได้พยายามปรับตัวโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานของหน่วยข่าว โดยตระหนักถึงบริบทความเปลีย่ นแปลงไปของรูปแบบชุมชุนเมือง จึงมุง่ เน้นความส�ำคัญ
ของการเฝ้าระวังป้องกันในระดับชุมชน ผ่านการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก
ถึงภัยความมั่นคงให้กับประชาชน ซึ่งการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน จะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านความมั่นคง การมีศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูล
ด้านความมั่นคง ลดขั้นตอนและปัญหาความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลของประชาชน มีช่องทางรับเรื่องราว
จากประชาชนหรือเครือข่ายประชาชน นอกจากนี้ ควรที่จะต้องมีบุคลากรเพียงพอ ตลอดจนการน�ำข่าวสารที่ได้
รับแจ้งจากประชาชนไปใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าข่าวสารที่แจ้งไปนั้นเกิดประโยชน์จริง
และภาครัฐไม่ได้เพิกเฉย ตลอดจนการสร้างจิตสานึกของประชาชนให้รว่ มมือด้านการข่าว และประการสุดท้าย คือ
การมีแนวทางให้การคุ้มครองประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ
ความท้าทายทีส่ ำ� คัญในระยะต่อไป การบูรณาการข่าวกรองในยุค Disruptive Technology ทีเ่ ทคโนโลยี
และสารสนเทศพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเข้ามามีบทบาทต่อทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะการเกิดชุมชน
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การเตรียมความพร้อมในงานข่าวกรองของประเทศเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ความมั่นคงในยุคดิจิทัลจึงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น ภารกิจ
ด้ า นการข่ า วกรองจึ ง ไม่ อ าจหยุ ด นิ่ ง และจะต้ อ งปรั บ ตั ว ไปตามบริ บ ทของปั ญ หาและภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในแต่ละยุคสมัย เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความผาสุกอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน ❖
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำ�นักงบประมาณ
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พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ ๑๓๕
ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเป็นการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ส�ำหรับเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติอธิบายไว้ว่า
โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจั ด ท�ำงบประมาณ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย การควบคุ ม งบประมาณ รวมถึ ง การประเมิ น ผล
และการรายงานการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ ให้ ก ระบวนการจั ด สรรงบประมาณของประเทศมี ลั ก ษณะ
ที่ มุ ่ ง เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงบประมาณเป็ น ส�ำคั ญ และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ ้ ม ค่ า
ในการใช้ จ ่ า ยงบประมาณยิ่ ง ขึ้ น จากเหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว สาระส�ำคั ญ
ของพระราชบั ญ ญั ติ จึ ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การงบประมาณ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท�ำงบประมาณ
การบริ ห ารงบประมาณและการควบคุม จนถึ ง การประเมิ น ผลและการรายงานผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการงบประมาณเกือบทั้งหมด ยกเว้นแต่เพียงขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็น
อ�ำนาจของรัฐสภาเท่านั้น
ก่ อ นที่ จ ะมาเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวคิ ด ที่ จ ะให้ มี ก ารตรา
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณขึ้ น ใหม่ ไ ด้ มี ม าอยู ่ ก ่ อ นแล้ ว ทั้ ง ที่ เ ป็ น แนวคิ ด ภายในส�ำนั ก งบประมาณ
และที่ เ ป็ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งจากองค์ ก รภายนอก ซึ่ ง ส�ำนั ก งบประมาณได้ มี ก ารเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต่อรัฐบาลมาแล้วถึงสองครั้ง ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่การด�ำเนินการก็มิได้ส�ำเร็จ
ลุ ล ่ ว งถึ ง ขั้ นเสนอร่ างพระราชบัญญัติเข้ าสู ่ การพิ จารณาของรั ฐ สภา ส�ำหรั บ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะยึดถือเป็นรูปธรรมได้ก็ควรเริ่มต้นจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ส�ำนักงบประมาณพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
วิ ธี ก ารงบประมาณ ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น การบู ร ณาการงบประมาณเพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ ่ า ยงบประมาณไม่ ซ�้ ำ ซ้ อ น
มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด๑ ซึ่งส�ำนักงบประมาณได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ การให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ หลักความรับผิด
ทางการคลั ง การจั ด ท�ำงบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่
ส�ำหรับการจัดท�ำแผนในระดับพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การโอนงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันและแผนงานบุคลากรภาครัฐเดียวกัน การเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารงบประมาณ การปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล๒ (ตามข้อเสนอของส�ำนักงบประมาณ
ที่ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณนั้น หมายถึงบัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการ

๑
๒

หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕ / ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิรูป
การจัดท�ำงบประมาณ
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ไว้ในกฎหมายวิธีการงบประมาณโดยตรง ซึ่งในขณะนั้น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๒) จากนั้นส�ำนักงบประมาณจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ....๓ ส่งไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี๔
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
อย่า งไรก็ ดี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว ่ า การกระทรวงการคลัง
และผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งบประมาณได้ ข อถอนร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อน�ำกลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่ง๕ และส�ำนักงบประมาณได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ที่ได้พิจารณา
ทบทวนแล้วอีกครั้งหนึ่งต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี๖ โดยคณะรัฐมนตรี
ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๕๙ อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ....
ตามที่ส�ำนักงบประมาณเสนอ และส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา๗ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ในคราวเดียวกันนี้ด้วย ต่อจากนั้นส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ
ขึ้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ โดยในการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับควบคู่กันไป เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ประกอบกับ
ในระหว่างพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว
ให้ ส�ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ด�ำเนิ น การต่ อ ไป เมื่ อ วั น ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๘ และเนื่ อ งจาก
เป็นช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้แล้ว ซึ่งตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การตรากฎหมายจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ส�ำนักงบประมาณจึงได้น�ำร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ส�ำนักงบประมาณได้เตรียมการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ไว้ก่อนแล้ว
หนังสือส�ำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ....
หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๘๓๓๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ....
หนังสือส�ำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๑๔๓๔๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ....
หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๙๖๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ....
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ที่คณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณาแล้ว มารับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและจัดท�ำรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้น�ำร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐๙ และสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ รั บ หลั ก การในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖๗/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐
นั บ เวลาตั้ ง แต่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การจนถึ ง วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกาศใช้ เป็ น เวลาร่ ว ม
สามสิบหกเดือน
สาระส�ำคัญโดยสังเขปของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ต่างไปจากพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้
๑. บทบัญญัติที่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยบัญญัติ
ให้ ก ารจั ด ท�ำงบประมาณ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย การควบคุ ม งบประมาณและการประเมิ น ผล
และการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ๑๐ และการเสนองบประมาณประจ�ำปีต่อรัฐสภาจะต้องมีค�ำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ๑๑ ซึ่งเป็นการก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำงบประมาณและการเสนองบประมาณให้สอดคล้อง
กับหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๒ รวมถึงหลักการของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ก�ำหนดให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณ หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ข อรั บ หรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่ า ย และให้ ห มายความรวมถึ ง สภากาชาดไทยด้ ว ย ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ หมายความว่ า
(๑) ส่วนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ (๔) องค์การมหาชน (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก�ำหนด ในเรื่องนี้มีความแตกต่าง
จากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ พี ย งว่า ส่ ว นราชการ และรั ฐ วิ สาหกิ จ แต่ ค วามหมายของ
ส่วนราชการสามารถตีความรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก�ำหนดความหมายของหน่ ว ยรั บ งบประมาณให้ แ ตกต่า งจากพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนหนึ่งคือการจ�ำแนกแยกแยะหน่วยงานของรัฐ
ให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งมีหน่วยงานของรัฐประเภทต่าง ๆ มากขึ้น แต่ส่วนที่จะมีผลกระทบอย่างมากคือ
๙

หนังสือส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๗๗๔๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ....
๑๐ มาตรา ๖
๑๑ มาตรา ๑๐
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การก�ำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยรั บ งบประมาณ ท�ำให้ ต ่ อ จากนี้ ไ ป องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินได้เองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งแต่เดิมจะได้รับ
งบประมาณในลักษณะเป็นที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น ๆ
กั บ อี ก ประการหนึ่งที่มีความส�ำคัญ คือ การก�ำหนดความหมายของรั ฐ วิ สาหกิ จ ซึ่ ง จะหมายถึ ง หน่ ว ยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นรัฐวิสาหกิจโดยตรง รวมไปถึงบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เข้ า ไปเป็ น เจ้ า ของ (มี ทุ น รวมอยู ่ ด ้ ว ยเกิ น ร้ อ ยละห้ า สิ บ ) ลงไปสองล�ำดั บ ชั้ น ต่ า งจากพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก�ำหนดให้รวมไปถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเข้าไปเป็นเจ้าของ (มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ) ลงไปถึงสี่ล�ำดับชั้น
ข้อแตกต่างดังกล่าวนี้ ในการบังคับใช้กฎหมายจะไม่กระทบต่อรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณ เนื่องจาก
เป็นการก�ำหนดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยรัฐวิส าหกิจในส่วนที่ถูกตัดออกไปจากความเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่แล้ว แต่ส่วนที่มีผลกระทบก็เนื่องมาจาก
มีกฎหมายหลายฉบับที่ก�ำหนดนิยามความหมายของรัฐวิสาหกิจ หรืออ้างอิงความเป็นรัฐวิสาหกิจว่าหมายถึง
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกฎหมายในลักษณะดังกล่ าวอยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ งไปพิ จ ารณาทบทวนความหมายของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการบัญญัติกฎหมายแต่ละฉบับ
๓. ก�ำหนดให้การจัดท�ำงบประมาณต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงเงินนอกงบประมาณที่หน่วยรับ
งบประมาณจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับยกเว้นให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน�ำส่งคลัง
โดยก�ำหนดให้การจัดท�ำค�ำของบประมาณที่จะยื่นต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณ
จะต้องจัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
ก�ำหนดด้วย๑๒ หากหน่วยรับงบประมาณยื่นค�ำขอตั้งงบประมาณโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ก�ำหนดให้ ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งบประมาณตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ�ำปี ใ ห้ ไ ด้
ตามที่ เ ห็ น สมควร ซึ่ ง มี นั ย ว่ า ให้ ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งบประมาณใช้ เ หตุ ข องการไม่ จั ด ส่ ง รายงานเกี่ ย วกั บ
เงินนอกงบประมาณเป็นเกณฑ์ที่จะตั้งงบประมาณให้ด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณให้ความส�ำคัญ
กับการจัดส่งรายงานเงินนอกงบประมาณดังกล่าว๑๓ นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
มีอ�ำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณ
ตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อ�ำนวยการก�ำหนด๑๔ และในการเสนองบประมาณประจ�ำปี
ต่ อ รั ฐ สภา รั ฐ บาลก็ จ ะต้ อ งเสนอรายงานเกี่ ย วกั บ สถานะเงิ น นอกงบประมาณและแผนการใช้ จ ่ า ยเงิ น
นอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภาด้วย๑๕
หลักการจัดท�ำงบประมาณในเรื่องนี้เป็นหลักการที่บัญญัติขึ้นใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

มาตรา ๒๕
มาตรา ๓๐
มาตรา ๑๙
มาตรา ๑๐
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วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก�ำหนดหลักการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ต้องค�ำนึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือเงินอื่นใด
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถน�ำมาใช้จ่ายได้
๔. การจ�ำแนกงบประมาณรายจ่ า ยที่ ก�ำหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ�ำปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ออกเป็น ๘ ประเภท คือ (๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (๔) งบประมาณรายจ่าย
บุคลากร (๕) งบประมาณรายจ่ายส�ำหรับทุนหมุนเวียน (๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช�ำระหนี้ภาครัฐ
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส�ำรองจ่าย๑๖ การจ�ำแนก
ประเภทรายจ่ายไว้ดังกล่าว ต่างจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งก�ำหนดให้มีเพียงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจและงบประมาณรายจ่ายงบกลางเท่านั้น
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติส�ำนักงบประมาณได้จัดท�ำงบประมาณ โดยจ�ำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย
ออกเป็ น ๘ ประเภทอยู ่ ก ่ อ นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้ บั ง คั บ แล้ ว
โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิรูปการจัดท�ำงบประมาณ ที่ส�ำนักงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี๑๗
๕. ก�ำหนดให้ส�ำนักงบประมาณเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท�ำงบประมาณ โดยให้ ด�ำเนิ น การ
ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อด�ำเนินการ (๑) ก�ำหนดนโยบายงบประมาณประจ�ำปี ประมาณการรายได้ วงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้
สูงกว่าวงเงินงบประมาณ (๒) ก�ำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่าย
เพื่อการช�ำระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี (๓) ก�ำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย
ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี๑๘ อย่างไรก็ดี เรื่องนี้
มิ ไ ด้ เ ป็ น วิ ธี ก ารด�ำเนิ น การที่ ก�ำหนดขึ้ น ใหม่ แต่ ไ ด้ น�ำแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ด�ำเนิ น การร่ ว มกั น มาโดยตลอด
ของทั้งสี่หน่วยงานดังกล่าว มาบัญญัติไว้ให้เป็นรูปธรรมในกฎหมาย
๖. หลักเกณฑ์การจัดท�ำงบประมาณ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดให้การจัดท�ำงบประมาณ
ต้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง ประมาณการรายรั บ และฐานะทางการคลั ง ของประเทศ ความจ�ำเป็ น ในการพั ฒ นาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอก
ประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ๑๙ และได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดท�ำแผนงานบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย
๑๖ มาตรา ๑๔
๑๗ หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิรูปการจัดทำ�

งบประมาณ

๑๘ มาตรา ๒๔
๑๙ มาตรา ๒๓
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เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการด�ำเนินการ ระยะเวลาการด�ำเนินการที่ชัดเจน
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ�้ำซ้อน ซึ่งการจัดท�ำแผนงานบูรณาการดังกล่าว
ต้ อ งด�ำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งบประมาณก�ำหนด โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี๒๐
นอกจากนี้ ในส่วนของการขอตั้งงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่
หนึ่ ง พั น ล้ า นบาทขึ้ น ไป หน่ ว ยรั บ งบประมาณเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ่ อ นที่ จ ะมี ก ารยื่ น ค�ำขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ๒๑ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะท�ำให้รัฐบาลได้มีโอกาส
ที่ จ ะพิ จ ารณาความเหมาะสมและความพร้ อ มในการด�ำเนิ น โครงการขนาดใหญ่ แ ละภาระผู ก พั น มากขึ้ น
ก่อนที่หน่วยรับงบประมาณจะขอตั้งงบประมาณ
๗. ก�ำหนดให้มีการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยรับงบประมาณได้ตามระเบียบที่ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนั ก งบประมาณก�ำหนดโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี โดยไม่ ต ้ อ งตราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงาน
บูรณาการเดียวกัน และการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ และให้กระท�ำ
ได้เท่าที่จ�ำเป็น และไม่เกิดผลเสียหายต่อการด�ำเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ๒๒
บทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ถื อ เป็ น ข้ อ ยกเว้ น ของหลั ก ทั่ ว ไปในการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ ซึ่ ง หน่ ว ยรั บ งบประมาณ
จะต้ อ งใช้ ง บประมาณตามที่ รั ฐ สภาอนุ ญ าตไว้ กล่ า วคื อ จะต้ อ งใช้ จ ่ า ยเงิ น หรื อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ตามรายการ
และวงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยงบประมาณรายจ่ า ย
ดังนั้น แม้ว่าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะอนุญาตให้มีการโอนงบประมาณระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณได้ดังกล่าว แต่ในการน�ำไปปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด�ำเนินการเท่าที่จ�ำเป็น
อย่างแท้จริงเท่านั้น
๘. ก�ำหนดให้การขยายระยะเวลาเบิกเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ
ให้กระท�ำได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว โดยกระทรวงการคลังมีอ�ำนาจขยายระยะเวลาเบิกเงิน
จากคลังให้ได้ไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจ�ำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลัง
เวลาดั ง กล่ า วให้ ข อท�ำความตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ขอขยายเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น๒๓
ในเรื่ อ งการขยายระยะเวลาเบิ ก เงิ น จากคลั ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ต ่ า งจากพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก�ำหนดให้สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินจากคลังได้
ทั้งกรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

มาตรา ๓๑
มาตรา ๒๖
มาตรา ๓๕
มาตรา ๔๓
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หรือที่เรียกกันว่า “กันลอย” อีกทั้งกรณีมีความจ�ำเป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจยังสามารถขอท�ำความตกลง
กับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้อีกโดยไม่จ�ำกัดว่าจะขยายระยะเวลา
อีกกี่ครั้ง
๙. ก�ำหนดให้ มี เ งิ น ทุ น ส�ำรองจ่ า ยเป็ น จ�ำนวนห้ า หมื่ น ล้ า นบาท โดยให้ น�ำไปจ่ า ยได้ ใ นกรณี
ที่มีความจ�ำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
ส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เงินทุนส�ำรองจ่ายนี้เมื่อได้
จ่ายเงินไปแล้ว จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้น
ไว้ จ ่ า ยต่ อ ไปในโอกาสแรก ๒๔ การก�ำหนดให้ มี เ งิ น ทุ น ส�ำรองจ่ า ยนี้ เ ป็ น หลั ก การเดิ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ได้เพิ่มวงเงินจากเดิมที่ก�ำหนดไว้เพียงหนึ่งร้อยล้านบาท
เป็นห้าหมื่นล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
๑๐. ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณมีหน้าที่จัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยรั บ งบประมาณ เพื่ อ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ๒๕ และหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดให้มีระบบการติดตาม
และประเมินผล การด�ำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณก�ำหนด ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่ ต ้ อ งด�ำเนิ น การตามระบบงบประมาณแบบมุ ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ จึ ง ให้ ถื อ ว่ า การประเมิ น ผล
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารงบประมาณที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณต้ อ งด�ำเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อีกประการหนึ่งที่มีความส�ำคัญ คือ หน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ต้องเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณชน
ด้วย๒๖ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด�ำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณได้มากขึ้น ❖

๒๔ มาตรา ๔๕
๒๕ มาตรา ๔๖
๒๖ มาตรา ๔๗
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ภารกิจการจัดการความมั่นคงแห่งชาติ
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ให้ความส�ำคัญกับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ
เพื่ อ เป็ น รากฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ ป ระชาชนอยู ่ ดี กิ น ดี และคนในสั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข
ได้ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด�ำเนิ น ภารกิ จ การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของประเทศ
เพื่ อ เป็ น รากฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ ป ระชาชนอยู ่ ดี กิ น ดี และคนในสั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข
โดยได้มีการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้
การประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เพื่อเป็นแผนหลักของชาติด้านความมั่นคงที่เป็นกรอบทิศทาง
การด�ำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยถือเป็นแผนระดับที่ ๒ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ
การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุม
สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ห ารือสถานการณ์ความมั่นคง ทั้งภายในและระหว่ างประเทศ การบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ รวมทั้งหารือแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติ
การด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
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การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การขับเคลื่อนตามแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส�ำนักงานเลขานุก ารคณะกรรมการขับ เคลื่อ นการแก้ไขปั ญหาจังหวั ดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต)
ได้จัดท�ำแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นกรอบการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๕๓ หน่วยงาน
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถขับเคลื่อนงานตามกรอบ “แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕” จ�ำแนกตามภารกิจงานทั้ง ๓ ด้าน ได้ดังนี้
๑. ผลการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
		 ๑.๑ งานด้านการข่าว : ผลิตข่าวกรอง/แจ้งเตือน ๔๔๖ ฉบับ สรุปข่าวกรอง ๕๗๙ ฉบับ
ข่าวกรองน�ำสู่การปฏิบัติ ๔,๕๙๙ ฉบับ โดยน�ำไปสู่การติดตามจับกุม/เชิญตัว ผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ได้แล้ว
๙ ราย รวมถึงได้ผลิตข่าววิเคราะห์เฉพาะกรณีส�ำคัญ จ�ำนวน ๑๔๔ ฉบับ
		 ๑.๒ งานอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรม : เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจพิ สู จ น์ ท างนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
เพื่ อ ขยายงานการข่ า วคดี อ าชญากรรม และการให้ บ ริ ก ารนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ สู ่ ป ระชาชนใน จชต. ลงพื้ น ที่
ตรวจพิสูจน์และจัดการทางนิติวิทยาศาสตร์ ๔๔๑ ครั้ง รวบรวมเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ๙๒๔ รายการ
น�ำไปก�ำหนดหัวข้อข่าวสาร (หขส.) ๖๕ เรื่ อ ง จั ด ท�ำรายงานด้า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐาน
ในการสืบสวนสอบสวน ในการด�ำเนินคดี (DSM) ๒๑ เรื่อง รายการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติ ด เบื้ อ งต้ น ๔๑๕ เรื่ อ ง รายการตรวจสารพั น ธุ ก รรม (DNA) ๑,๐๖๑ รายการ รายงาน
การเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรม (Matching) กับข้อมูล (DNA Profile) ๒๔ Profile
		 ๑.๓ งานบังคับใช้กฎหมาย : เร่งรัดติดตามคดีส�ำคัญ เป็นผลให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ๔๒๕ ครั้ง จับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ ๒๙๔ ราย
๑.๔ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขต ๖ เมืองหลัก ๑,๘๓๕ ตัว พร้อมทั้งเข้าด�ำเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ๗๖ หมู่บ้านให้มี
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ความปลอดภัย โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการฝึกทักษะผู้น�ำ
หมู่บ้าน ๔๘ หมู่บ้าน
		 ๑.๕ งานเสริมสร้างอิทธิพลข่าวสาร : ปฏิบัติการข่าวสารสนับสนุนแผนงานการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปฏิบัติงานด้านมวลชน ทั้งการตอบโต้และกระจายข่าวสาร ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง และหอกระจายข่าวในพื้นที่ การพบปะชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน ผู้น�ำศาสนา และผู้น�ำชุมชน
๒. ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
๒.๑ งานเสริมสร้างรายได้ครัวเรือนและความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน : ภาครัฐสามารถ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย (๑) จ้ างงาน
เพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ๙,๐๒๖ คน (๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกษตรกร ๕๒๐ คน (๓) การจัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร ๑๒ ครั้ง
เกิดมูลค่าการค้า รวม ๒๐๖,๓๔๙,๐๖๘ บาท และ (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ อาทิ การก่อสร้าง
ทางหลวงชนบท ซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จ รวม ๗๒.๔๖๒ กิโลเมตร การปรับปรุงถนนในชุมชน รวม ๗๖ แห่ง
และการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ๑๕,๗๐๔ แปลง
		 ๒.๒ งานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
การบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ (ที ม สหวิ ช าชี พ ) และอาสาสมั ค รร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน
ด้านสุขภาพในชุมชน (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่) ซึ่งมี ๗๗ ทีม ครอบคลุมอย่างน้อย อ�ำเภอละ ๑ ทีม รวมทั้งประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือ/ดูแลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง อาทิ
การจัดท�ำรถโมบายเคลื่อนที่ “สาริเวชยาน” ๓ คัน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล
โดยมีผู้ได้รับการบริการสุขภาพแล้ว ๑,๒๐๐ ราย
		 ๒.๓ งานการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในพื้นที่ : แบ่งเป็นการพัฒนาที่ส�ำคัญ ๔ ด้าน คือ
(๑) สถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ จีน มลายู
และภาษาอาหรับ เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาของนักเรียนในพื้นที่ให้พร้อมส�ำหรับการศึกษาต่อหรือมีศักยภาพ
เพียงพอต่อความต้องการตลาดแรงงาน (๒) บุ ค คลากรทางการศึ ก ษา ด้วยการสอนครูให้มีความเข้าใจ
การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อเสริมทักษะทางการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
และพหุภาษา ทั้งโรงเรียนในพื้นที่และโรงเรียนตามพระราชด�ำริฯ ผู้เข้าร่วม ๑,๒๒๖ ราย (๓) ผู้เรียน อาทิ
จั ด สรรทุ น การศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาต่ อ ทั้ ง สายสามั ญ และสายอาชี พ ๑๙,๐๕๙ ราย
และ (๔) หลักสูตรในสถานศึกษา อาทิ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา)
และการเรียนการสอนแบบการอาชีพคู่กับศาสนา ในสถานศึกษา ๖ แห่ง เป็นต้น
๒.๔ งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง : โดยสามารถพัฒนากลไกในการเชื่อมโยง
ความเข้ารู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผ่าน “อาสาสมัครวัฒนธรรมประจ�ำอ�ำเภอ” รวม ๓๗ ราย ครอบคลุมพื้นที่ ๓๗ อ�ำเภอ ร่วมกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หลักธรรมค�ำสอนของแต่ละศาสนา และการยอมรับในความหลากหลาย
ของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ รวม ๑,๗๖๑ ราย
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๒.๕ งานเสริ ม สร้ า งหมู ่ บ ้ า นชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง : สามารถพั ฒ นากลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หา
และพัฒนาพื้นที่ในระดับหมู่บ้านให้เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างสันติสุขในระดับพื้นที่ โดยใช้ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย จ�ำนวน ๒๘๒ ต�ำบล ๑,๙๗๐ หมู่บ้าน ร่วมด�ำเนินการผ่านกลไก คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการ
ระดั บ ต�ำบล และสภาเสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข ต�ำบล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
สามารถสร้างความเข้าใจในแนวทางด�ำเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว จ�ำนวน ๘๔๖ คน
๓. ผลการด�ำเนินงานด้านการสร้างความเข้าใจ
		 ๓.๑ งานสร้ า งความเข้ า ใจของประชาชนในและนอกพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ :
โดยสามารถสร้างช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
ถูกต้องทั่วถึง ร่วมกับการสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
อาทิ ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) ๑,๓๐๐ คน และนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๖๔๐ คน
		 ๓.๒ งานความเข้าใจของหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ : สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี
และถ่ายทอดความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนานาประเทศรวมถึงประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้ต้อนรับคณะทูตานุทูต รวม ๑๙ คณะ อาทิ คณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะกงสุลใหญ่
ณ เมืองโกตาบารู เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�ำประเทศไทย คณะ USAID เป็นต้น
		 ๓.๓ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี : โดยกลุ่มบุคคลที่มีความคิดสนับสนุน
การต่ อ สู ้ ด ้ ว ยความรุ น แรง/องค์ ก รภาคประชาสั ง คม/องค์ ก รระหว่ า งประเทศและนั ก ศึ ก ษา/นั ก วิ ช าการ
มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้วยวิธีการสันติวิธี โดยผ่าน
ช่องทางการพบปะ/พูดคุย จ�ำนวน ๗๓ ครั้ง รวม ๒๐,๗๓๖ คน และการเปิดเวทีสาธารณะ จ�ำนวน ๓๖ ครั้ง
รวม ๑๐,๘๐๐ คน
		 ๓.๔ งานช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ :
โดยได้มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ (ช่วยเหลือเฉพาะหน้า
กรณีเสียชีวิตและกรณีบาดเจ็บ ช่วยเหลือเป็นเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพจ่ายเงินยังชีพ
รายเดือนต่อเนื่องแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการจนจบปริญญาตรี จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่อง
แก่ผู้พิการ สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ และช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์) รวมจ�ำนวน ๖,๙๘๙ ราย
๓.๕ งานพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : สามารถ
สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนา
และปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาวิ ช าการอบรมให้ มี ค วามทั น สมั ย และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
มีข้าราชการ พลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการต�ำรวจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา) ได้ผ่านกระบวนการอบรมทั้งสิ้น
๑,๘๐๐ คน
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การพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
ก�ำหนดให้ สมช. จัดท�ำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก�ำหนดให้ทบทวน
ทุกระยะ ๓ ปี หรือ คณะรัฐมนตรีอาจก�ำหนดเร็วกว่านั้นก็ได้ ซึ่งนโยบายฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดการบังคับใช้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมช. จึงได้ด�ำเนินกระบวนการพิจารณาทบทวนนโยบายฯ โดยรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อทน.ชต.) ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ สมช. ได้ประมวลข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาทบทวนและปรับปรุง
นโยบายฯ โดยภาพรวมยั ง คงยึ ด กรอบแนวคิ ด และประเด็ น จากนโยบายฉบั บ เดิ ม และได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียด และจัดล�ำดับประเด็นเน้นในแต่ละแนวนโยบาย
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ (C-MEX 19)

การฝึกแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TableTop Exercise: TTX) เมื่อวันที่
๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และการฝึกภาคสนาม (Field
Training Exercise: FTX) ในห้วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ ครอบคลุมพื้นที่การฝึกในจังหวัดนครนายก
พิษณุโลก ระยอง และจังหวัดตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยการฝึกครอบคลุม ๖ ประเด็นภัยความมั่นคง
ได้แก่ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ในเรื่องการขจัดคราบน�้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเล) การบริหาร
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จัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ (ในเรื่องการป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ ส�ำคั ญ ของประเทศ และการหลอกลวงทางการเงิ น โดยใช้ อี เ มล์ ป ลอม) การบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย
(ในเรื่องภัยสึนามิ) การก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การต่อต้านการก่อการร้ายรองรับ
การประชุมนานาชาติ และการระดมสรรพก�ำลังเพื่อการป้องกันประเทศ (ภัยจากการสู้รบ)
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ (C-MEX 20)

ด�ำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคุ้มภูค�ำ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีหน่วยงานจากภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง มีผู้เข้ าร่วม
สังเกตการณ์การฝึกฯ จากจังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า และจังหวัดภาคใต้ที่ประสบ
ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เข้าร่วมการฝึกฯ ประมาณ ๒๕๐ คน

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งถือเป็น
การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ ภายหลังจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การก�ำหนดจ�ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
วิธีการได้มา วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และร่างค�ำสั่ง
คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเห็นชอบ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน นปท. ด้านกิจกรรมทางทะเล
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การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทะเลให้กับภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล (อจชล.) ได้จัดท�ำหนังสือ เรื่อง “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของทะเล และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ซึ่งเอกสารดังกล่าว เป็นการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานทางทะเลที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล การแบ่งเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กิจกรรมและมูลค่า
การใช้ประโยชน์จากทะเลไทย และผลกระทบ รวมถึงกฎหมาย ความร่วมมือ และหน่วยงานทางทะเล ตลอดจน
หน้าที่ของคนไทยในการปกป้องดูแลทะเล ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมจาก อจชล. และคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ
ทางทะเล รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการแจกจ่ายให้กับ
๒๒ จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานครแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแจกจ่ายให้ครบทุกจังหวัด นอกจากนี้
ได้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อบรรจุเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวลงในหลักสูตรการเรียน
การสอน ซึ่ง ศธ. ได้พิจารณารับไปด�ำเนินการต่อไป

ภารกิจความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แสวงหากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ
มาอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นกรอบหารือในประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงที่มีร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด
ประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน โดยในการประชุมแต่ละครั้ง
จะมีการหยิบยกประเด็นการหารือที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องถึงความส�ำคัญร่วมกัน เช่น การข่าวกรอง การทหาร
การต่อต้านยาเสพติด การก่อการร้ายสากลและแนวคิดสุดโต่ง การลักลอบขนอาวุธเถื่อน การต่อต้านการฟอกเงิน
การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าสัตว์ป่า การป้องกันปัญหา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความร่วมมือด้านกฎหมาย
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การประชุมคณะท�ำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินเดียครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบเต็มคณะ โดยฝ่ายอินเดียมี Shri D.D. Padsalgikar รองที่ปรึกษา
ด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการภายในเป็นหัวหน้าคณะ
การแลกเปลี่ยนภาพรวมสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ฝ่ายไทยได้น�ำเสนอเรื่องภัยคุกคาม
รูปแบบเดิมที่ยังคงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี และความพยายาม
เข้ามามีอิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจในอาเซียนและอินโด-แปซิฟิก ซึ่งภูมิภาคดังกล่าวมีพลวัตรสูงและมีความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ประเทศมหาอ�ำนาจได้ แ ข่ ง ขั น กั น เข้ า มามี บ ทบาทในภู มิ ภ าคนี้
ทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยอาเซียนและไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
และเน้นวิธีการทางการทูต ทั้งนี้ ประเทศไทยเห็นว่าสภาวะดังกล่าว นอกจากจะเป็นความท้าทายส�ำหรับ
ทุกประเทศแล้ว ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสในการร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดีย และอาเซียนกับอินเดีย โดยอาเซียน
ได้เห็นชอบกับ ASEAN Outlook on Indo-Pacific ที่จะเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การร่วมมือเพื่อป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
การประชุมเวทีผลู้ ภี้ ยั โลก (Global Refugee Forum – GRF) ครัง้ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ส�ำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
พลเอก สมศั ก ดิ์ รุ ่ ง สิ ต า เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงที่ไทยให้ความส�ำคัญ
และมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของเจ้ า หน้ า ที่
เพื่ อ รองรั บ มาตรการที่ จ ะน�ำ มาใช้ ใ นอนาคต
ประกอบด้วย ๓ เรื่องที่ส�ำคัญได้แก่ (๑) บันทึก
ความเข้ า ใจ เรื่ อ ง การก�ำหนดมาตรการและ
แนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคน
ต่ า งด้ า วเพื่ อ รอการส่ ง กลั บ และ (๒) ระเบี ย บ
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ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการคั ด กรองคนต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก รและไม่ ส ามารถเดิ น ทาง
กลับประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. .... และ (๓) การรับภาระในการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
อย่างยาวนาน จนพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมาในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบกลับโดยสมัครใจ รวมทั้ง การพิจารณาโอกาสในการกลับมาท�ำงานในไทยภายใต้กฎ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การประชุม GRF ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ได้แสดงบทบาทผ่านค�ำมั่นและถ้อยแถลงของไทย โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงการด�ำเนินงานที่ผ่านมาและภาระที่ไทยแบกรับในการคุ้มครองและดูแลผู้หลบหนีเมืองกลุ่มเฉพาะ
ที่ มี ป ั ญ หาความมั่ น คง ซึ่ ง ถื อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของไทยในเวที ป ระชาคม
ระหว่างประเทศ อีกทั้งได้รับทราบทิศทางและความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแนวนโยบาย
เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยของประเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับทิศทาง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของไทย
ให้ ส อดรั บ กับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว และน�ำมาปรั บ แนวทางการสร้า งพั น ธมิ ต ร
การท�ำงาน และการขอรับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ
การประชุม Joint Regional High – Level Conference ในหัวข้อ “Foreign Terrorist Fighters – Addressing
Current Challenges” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Joint Regional
High – Level Conference ในหัวข้อ “Foreign Terrorist Fighters – Addressing Current Challenges”
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย การประชุมฯ ดังกล่าว
ได้เชิญผู้เข้าร่วมจ�ำนวนกว่า ๔๐๐ คน จาก ๗๐ ประเทศ ทั้งผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากกลุ่มรัฐสมาชิกองค์การ
เพื่ อ ความมั่ น คงและความร่ ว มมื อ ในยุ โ รป (Organization for Security and Co – operation
in Europe – OSCE) กลุ่มประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือ (Partners for Co-operation) องค์กร
ระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพื่อถกอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี และนโยบายทางเลือกที่มีต่อปัญหานักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign
Terrorist Fighters – FTFs) ❖
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หลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ภารกิ จ หลั ก ที่ ส�ำคั ญ ของส�ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า คื อ การตรวจพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย
และการให้ความเห็นทางกฎหมายให้แก่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ ย วกั บ การร่ า งกฎหมายแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท�ำร่ า งกฎหมายเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างไรก็ดี เพื่อให้กระบวนการจัดท�ำร่างกฎหมายและกระบวนการภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว
มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำกฎหมายเพื่อให้รองรับการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ โดยได้จัดท�ำ “พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒” ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการตรากฎหมายของประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตินี้เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ทั้งในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย รวมทั้ง
การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ
เนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการก�ำหนดโทษอาญา เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดย
ละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�ำเป็น นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และก�ำหนดกระบวนการในการเข้ า ถึ ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายของประชาชน
อันจะท�ำให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น (Better Regulation for the better lives)
ในหนังสือส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๘ นี้ ส�ำนักงานฯ จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ ง รายละเอี ย ดการด�ำเนิ น การตามอนุ บั ญ ญั ติ แ ละค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เห็นชอบตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต่อไป

สาระส�ำคัญของหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง อนุบัญญัติเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายแล้ว จะมีสาระส�ำคัญ
ของการด�ำเนินการใน ๔ เรื่อง ดังนี้
(๑) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
(๒) การตรวจสอบความจ�ำเป็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
(๓) การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
(๔) การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน
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๑. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders Consultation) หมายถึง กระบวนการ
ในการแสวงหาหรือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ
หรืออาจได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้นอย่างแท้จริง (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่รัฐจะด�ำเนินการ เพื่อน�ำข้อมูล
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าการตรากฎหมาย
ในเรื่องนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ที่จะได้รับมีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การก�ำหนดนโยบาย
หรือมาตรการในการบริหารราชการแผ่นดิน การออกกฎหมาย หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๑.๑ สิ่งที่จะน�ำไปรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
		 หน่วยงานของรัฐต้องน�ำหลักการและประเด็นส�ำคัญของร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็น
และต้ อ งก�ำหนดประเด็ น ที่ จ ะรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ให้ ค รบถ้ ว นและครอบคลุ ม หลั ก การหรื อ สาระส�ำคั ญ
ของร่างกฎหมายที่จะจัดท�ำขึ้น โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และค�ำนึงถึงความรู้ ความเข้าใจ และความเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายในเรื่องนั้นของผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�ำข้อมูลเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชน
ทราบ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
		 (๑) สภาพปั ญ หาและความจ�ำเป็ น ที่ ต ้ อ งตรากฎหมายขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ท�ำภารกิ จ
ในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
		 (๒) ค�ำอธิบายหลักการและประเด็นส�ำคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
		 (๓) บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบหรื อ อาจได้ รั บ ผลกระทบ และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากกฎหมายไม่ว่าเป็นด้านการด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
หรือผลกระทบอื่นที่ส�ำคัญ
		 (๔) เหตุ ผ ลความจ�ำเป็ น ในการก�ำหนดให้ มี ร ะบบอนุ ญ าต ระบบคณะกรรมการ หรื อ
การก�ำหนดโทษทางอาญา รวมทั้งการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นนั้น
หน่วยงานของรัฐจะต้องด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย๑ ประกอบการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวด้วย
๑.๒ การประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
		 หน่วยงานของรัฐจะมีการประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้

๑

ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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		 (๑) วิธีการรับฟังความคิดเห็น เช่น การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วม
ชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น การส�ำรวจความคิดเห็น หรือวิธีการอื่นใด
		 (๒) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น โดยในกรณีที่เป็นการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลางหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้นควรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
		 (๓) ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ ๑.๑
		 (๔) รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นและช่องทาง
การติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งสถานที่ที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
๑.๓ ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
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๒. การตรวจสอบความจ�ำเป็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย

การตรวจสอบความจ�ำเป็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ (Regulatory Impact Analysis หรือ RIA)
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย โดยระบุและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เสนอ และใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ RIA ยังเป็นกระบวนการที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหา
กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานของรัฐค้นพบปัญหาและตั้งเป้าหมายว่าจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กระบวนการ RIA
จะเป็นตัวช่วยในการค้นหาทางเลือกทั้งหมดที่สามารถท�ำให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้ เพื่อให้สามารถเลือกทางเลือก
ที่มีความคุ้มค่าและผลกระทบที่สมเหตุสมผลมากที่สุด เช่น การแทรกแซงเชิงนโยบาย การใช้มาตรการทางบริหาร
หรือการออกกฎหมาย จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้เหล่านั้น และรายงานผลต่อผู้มีอ�ำนาจ
ตัดสินใจให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของแต่ละทางเลือก และเพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้น
๒.๑ ใครมีหน้าที่ต้องท�ำ RIA
		 หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย (อาจเป็นหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า) มีหน้าที่
วิเคราะห์และจัดท�ำรายงาน RIA โดยในการวิเคราะห์นั้น ผู้วิเคราะห์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและเป้าหมายในการด�ำเนินการอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถน�ำข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วย ทั้งนี้ ในการจัดท�ำรายงาน RIA ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดี
หรือเทียบเท่าลงนามในรายงาน RIA ก่อนเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
๒.๒ RIA ต้องเริ่มท�ำเมื่อใด
		 ในขั้นต้นของการจัดท�ำนโยบายหรือการตัดสินใจในการออกกฎหมาย โดยเมื่อมีกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องเข้าไปด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือด�ำเนินภารกิจใดในหน้าที่และอ�ำนาจ
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐควรเริ่มต้นกระบวนการวิเคราะห์ RIA โดยเร็ว เพื่อเป็นการพิจารณา
ก�ำหนดเป้าประสงค์และแนวทางในการด�ำเนินนโยบายที่ชัดเจนและตรงประเด็น นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐ
จะต้องค�ำนึงถึงแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย๒ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยเป็นส�ำคัญ
๒.๓ รายงาน RIA ประกอบด้วยอะไรบ้าง
		 การจัดท�ำและน�ำเสนอรายงาน RIA จะต้องน�ำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย มีผลการวิเคราะห์
ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการวิเคราะห์นั้น หากมีข้อมูลในรูปแบบอื่น
เช่น ตาราง สถิติ แผนภูมิ ที่เป็นข้อมูลส�ำคัญในการวิเคราะห์อาจน�ำเสนอประกอบในรายงานด้วย รายงาน RIA
จะประกอบด้วยหัวข้อส�ำคัญในการวิเคราะห์ ดังนี้
๒

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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		 ส่วนที่ ๑ : เหตุผลความจ�ำเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
		 ๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
		 ๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
		 ๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน
		 ๔. การรับฟังความคิดเห็น
		 ๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
		 ๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
		 ๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 ๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
		 ส่วนที่ ๒ : เหตุผลความจ�ำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การก�ำหนดโทษ
อาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
๒.๔ กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
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๒.๕ ขั้นตอนการจัดท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๓. การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย

การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย จะประกอบด้วย ๔ เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ร่างกฎหมาย
ต้องก�ำหนดให้มีก ารใช้ระบบอนุญ าตเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น (๒) ร่ างกฎหมายต้องก�ำหนดให้มีก ารใช้ระบบ
คณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น (๓) ร่างกฎหมายต้องก�ำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และ
(๔) ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ที่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายนั้นให้ชัดเจน
๓.๑ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
		 ในการจัดท�ำร่างกฎหมาย หากหน่วยงานของรัฐจะน�ำระบบอนุญาตมาใช้ในร่างกฎหมายใด
หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาต
ในกฎหมาย๓ ประกอบด้วย โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
		 ระดั บ การควบคุ ม ก�ำกั บ ดู แ ล หรื อ การที่ รั ฐ จะเข้า ไปแทรกแซงเพื่ อ จ�ำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ
ในการท�ำกิจกรรม การด�ำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจของประชาชนในกฎหมาย แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๓

ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖
ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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		 (๑) การก�ำหนดกฎเกณฑ์ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต าม : มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วางกฎเกณฑ์ ห รื อ มาตรฐาน
ให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม โดยรัฐสามารถติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการ เพื่อให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานดังกล่าวได้ในภายหลัง ทั้งกรณีที่รัฐติดตามตรวจสอบเอง หรือกรณีมีผู้ร้องเรียน
		 (๒) การจดแจ้ง : มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐได้ทราบข้อมูลและสามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิด
เป็นกรณีที่รัฐต้องการทราบข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ และการก�ำกับดูแลการท�ำกิจกรรม
หรือการประกอบธุรกิจ โดยก�ำหนดให้จดแจ้งข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดบางประการต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ก่อนด�ำเนินการ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีหน้าที่เพียงยืนยันความครบถ้วนของรายการเท่านั้น
		 (๓) การจดทะเบียน/การขึ้นทะเบียน : มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและติดตาม ส�ำหรับ
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสาธารณะในระดับที่มิได้รุนแรงมากนัก แต่รัฐจ�ำเป็นต้องเข้ามาก�ำกับดูแล เพื่อรับรอง
คุ ณ สมบั ติ ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ ข องผู ้ ป ระกอบการ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการใช้ บ ริ ก าร ของประชาชน
หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบและการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น จากภาครั ฐ โดยในการรั บ จดทะเบี ย น
หรือขึ้นทะเบียนอาจก�ำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามได้ ทั้งนี้ หากผู้ขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก�ำหนด หน่วยงานของรัฐไม่อาจปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบุคคลนั้นได้
		 (๔) การอนุญาต/ใบอนุญาต : มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมาตรการในการควบคุมและก�ำกับดูแล
การท�ำกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจของประชาชนที่มีความเข้มงวดสูง หรือมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
จ�ำนวนหรือปริมาณ เพราะมีลักษณะที่กระทบต่อชีวิต สิทธิ เสรีภาพ สังคม หรือประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง
จึงต้องห้ ามมิให้ประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจนั้นจนกว่ าจะได้รับอนุญ าต โดยการใช้ระบบอนุญ าตสามารถ
กระท�ำได้เมื่อ
			 (๔.๑) เป็นกรณีที่ไม่อ าจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการควบคุมหรือก�ำกับดูแลตามระดับ
ที่ก�ำหนดไว้ตาม (๑) ถึง (๓) ไม่เพียงพอส�ำหรับการคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
			 (๔.๒) ไม่มีมาตรการอื่นที่ดีกว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชน
			 (๔.๓) ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
			 (๔.๔) ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนจนไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับ
๓.๒ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
		 ในการจัดท�ำร่างกฎหมาย หากหน่วยงานของรัฐจะน�ำระบบคณะกรรมการมาใช้ในร่างกฎหมายใด
หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการ
ในกฎหมาย๔ ประกอบด้วย โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
		 ๑. ระบบคณะกรรมการในกฎหมายที่ก่อให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ เป็นการใช้ระบบคณะกรรมการ
โดยไม่จ�ำเป็น
๔

ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖
ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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			 (๑) ท�ำให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารงานโดยตรงหรื อ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การบริ ห ารงาน
โดยตรง เว้นแต่เป็นผู้ควบคุมก�ำกับผู้บริหารในมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน
			 (๒) ท�ำให้คณะกรรมการมีหน้าที่หรืออ�ำนาจซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานหรือคณะกรรมการอื่น
			 (๓) ท�ำให้ก ารบริก ารประชาชนหรือการปฏิบัติหน้ าที่ร าชการเกิดขั้นตอนมากขึ้นหรือ
เกิดความล่าช้า
			 (๔) ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจ�ำนวนมากร่วมเป็นกรรมการด้วย
			 (๕) ท�ำให้เกิดผลเป็นการเบี่ยงเบนความรับผิดรับชอบ (Accountability) ในผลของ
การกระท�ำได้โดยง่าย
			 (๖) เป็นการตัดอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�ำเนินการแทนคณะรัฐมนตรี
		 ๒. ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย เนื่องจากมติของคณะกรรมการ
จะมีผลผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งด้วย หน่วยงานของรัฐจึงควรพิจารณาให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 (๑) ควรหลีกเลี่ยงการก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่กฎหมายนั้น
เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบายที่ส�ำคัญหรือนโยบายระดับชาติ
			 (๒) กรรมการโดยต�ำแหน่งให้ก�ำหนดเท่าที่จ�ำเป็น ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีกรรมการดังกล่าว
ควรก�ำหนดเฉพาะต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการนั้นโดยตรง
			 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ก�ำหนดเท่าที่จ�ำเป็น ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีกรรมการดังกล่าว
ควรก�ำหนดเฉพาะด้านที่จ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของคณะกรรมการนั้นโดยตรง
		 ๓. การแต่งตั้งกรรมการต้องไม่เป็นการเพิ่มพระราชภาระโดยไม่จ�ำเป็น และไม่แต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์
๓.๓ การก�ำหนดโทษอาญาในกฎหมาย
		 ในการจัดท�ำร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐจะก�ำหนดโทษอาญาไว้ในร่างกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อ
กระท�ำความผิดนั้นเป็นความผิดที่ร้ายแรง โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การก�ำหนดโทษอาญาในกฎหมาย ประกอบด้วย สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
		 ๑. การกระท�ำที่ เ ป็ น ความผิ ด ร้ า ยแรงนั้ น เป็ น การกระท�ำที่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ
หรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
อย่ า งร้ า ยแรง หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ ส่ ว นรวมในวงกว้า ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การตรากฎหมาย หากเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิ่งต่อไปนี้ อาจก�ำหนดเป็นโทษอาญาได้
			 (๑) เป็นการกระท�ำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ได้แก่
การกระท�ำที่อาจท�ำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครอง หรือเป็นการกระท�ำที่
อาจท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประชาชน อาจก�ำหนดเป็นความผิดอาญาได้ ตามความร้ายแรง
ของการกระท�ำนั้น ๆ
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			 (๒) เป็นการกระท�ำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order)
หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง (good morals) หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง
ซึ่งต้องค�ำนึงถึงสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
				 ในการพิจารณาดังกล่าวให้ถือหลัก ดังต่อไปนี้
				 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) คือ กฎเกณฑ์เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยมุ่งคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง (Security)
ความสงบสุข (Tranquility) สันติภาพ (Peace) และสุขภาวะ (Public Health) ร่วมกันของคนในสังคม
การกระท�ำใดที่ท�ำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุข ความวุ่นวายหรือบ่อนท�ำลายสุขภาวะ อันจะมีผล
ต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การกระท�ำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น ย่อมก�ำหนด
เป็นความผิดอาญาได้ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�ำและเจตนา
				 ศีลธรรมอันดีของประชาชน (Good Morals) คือ กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ่
ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ตามประเพณี หรือศาสนา และถือว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยความประพฤติว่าถูกต้อง
หรือไม่ ปกติการกระท�ำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมท�ำให้นิติกรรมเสียไป แต่การกระท�ำที่ขัดต่อ
ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชนจะเป็ น ความผิ ด อาญาก็ ต ่ อ เมื่ อ การกระท�ำนั้ น เป็ น เรื่ อ งร้ า ยแรงและกระทบ
ต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอาจท�ำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุข ความวุ่นวายในสังคมได้
ศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้อาจมีวิวัฒนาการได้ตามยุคสมัยและตามพื้นที่ การกระท�ำที่กระทบต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงย่อมก�ำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามยุคสมัย
				 การกระท� ำ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ส่ ว นรวม คื อ การกระท�ำที่ ส ่ ง ผลร้า ยต่ อ ประชาชน
ในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่เป็นผลร้ ายอื่น
ที่ไม่เพียงแต่เป็นการกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นการส่วนตัว
				 ทั้งนี้ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ (๒) หน่วยงานของรัฐต้องตระหนักว่า
เกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นพลวัตจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุคสมัย สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมตลอดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ
		 ๒. เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะท�ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้
			 การก�ำหนดให้การกระท�ำใดเป็นความผิดและโทษอาญาเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอย่างยิ่ง จึงต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีมาตรการอื่นเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ หรือการลงโทษ
อย่ า งอื่ น ที่ไม่ใช่โทษอาญาไม่ท�ำให้ผู้กระท�ำความผิ ด เกรงกลั ว เพราะได้ รั บ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ คุ ้ ม ค่ า
กว่าโทษที่ได้รับ หากมีมาตรการอื่นที่ท�ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ เช่น มาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอ�ำนวยความสะดวกให้กระท�ำการที่รัฐอยากให้กระท�ำ การก�ำหนดมาตรการบังคับ
ทางปกครอง การก�ำหนดสภาพบังคับทางเศรษฐกิจ เช่น การก�ำหนดโทษปรับเป็นพินัย หรือการก�ำหนดให้เอกชน
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีได้เอง เห็นสมควรใช้มาตรการดังกล่าว แต่ถ้ามาตรการดังกล่าวไม่อาจท�ำให้ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างได้ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ กรณีนี้จึงก�ำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นความผิดและมีโทษอาญา
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		 ๓. ความผิดที่บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด หากบทบัญญัติความผิด
ที่ มี โ ทษอาญาในพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดมี อ งค์ ป ระกอบความผิ ด เหมื อ นหรื อ คล้ า ยคลึ ง กั บ ความผิ ด ที่ ก�ำหนด
ในภาคความผิดของประมวลกฎหมายอาญา มิให้ก�ำหนดโทษอาญาในร่างกฎหมายนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผล
ความจ�ำเป็นพิเศษว่าเป็นกฎหมายเฉพาะจ�ำเป็นต้องมีโทษสูงกว่าหรือมีโทษอุปกรณ์ เช่น เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
			 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประสงค์จะก�ำหนดโทษอาญาที่มีโทษน้อยกว่าโดยมิให้น�ำประมวล
กฎหมายอาญามาใช้ บั ง คั บ จะต้ อ งระบุ ใ นกฎหมายเฉพาะนั้ น ให้ ชั ด เจนว่ า มิ ใ ห้ น�ำโทษส�ำหรั บ ความผิ ด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับส�ำหรับการกระท�ำความผิดตามกฎหมายเฉพาะนั้น
		 ๔. ในกรณี ที่ มี พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ มี ผ ลผู ก พั น ประเทศไทย เช่ น สนธิ สั ญ ญาหรื อ
ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ก�ำหนดพันธกรณีให้ประเทศไทยต้องตรากฎหมายที่มี
โทษอาญาตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นพั น ธกรณี นั้ น ให้ ก�ำหนดโทษอาญาได้ ต ามความจ�ำเป็ น และเหมาะสม และ
มีเพดานโทษ (Threshold) ที่ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ในการตรากฎหมายที่ก�ำหนดโทษอาญาตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศนั้น จะต้องอ้างข้อความในพันธกรณีที่ระบุให้ก�ำหนดโทษอาญาให้ชัดเจนด้วย มิใช่แค่เป็นข้อเสนอแนะ
ตามพันธกรณีว่าอาจก�ำหนดเป็นโทษอาญาเท่านั้น
		 ๕. การกระท�ำใดที่เป็นกรรมเดียวและมีโทษอาญาอยู่แล้ว จะก�ำหนดให้การกระท�ำกรรม
เดียวกันนั้นมีโทษอย่างอื่นด้วย เพื่อจูงใจให้ยอมรับโทษอย่ างอื่นนั้นเพื่อระงับคดีย่อมกระท�ำมิได้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทัง้ หลายทีก่ �ำหนด “มาตรการลงโทษทางแพ่ง” เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ต้องเปลี่ยนบทบัญญัติเป็นสภาพบังคับอื่นที่เหมาะสม เช่น โทษปรับทางปกครอง หรือโทษปรับเป็นพินัย
เว้นแต่โดยสภาพของความผิดสมควรมีโทษอาญา เพราะเรื่องทางแพ่งในระบบประมวลกฎหมายหมายถึง
เรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านั้น แต่การละเมิดกฎหมายดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน
หากแต่เป็นเรื่องระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับบุคคล จึงไม่ใช่เรื่อง
ทางแพ่งและการเปลี่ยนโทษทางแพ่งมาเป็นโทษปรับเป็นพินัยย่อมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกลงโทษมากกว่า
๓.๔ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 กฎหมายนี้ ไ ด้ ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ ๓ ประการ ได้แก่
		 (๑) การมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ดุ ล พิ นิ จ ในการออกค�ำสั่ ง ทางปกครองหรื อ
ด�ำเนินกิจการทางปกครอง ให้กระท�ำได้เท่าที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
ให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจและระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญ
ไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน
		 (๒) ในกรณีที่รา่ งกฎหมายก�ำหนดให้ออกกฎเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กฎดังกล่าวต้องก�ำหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 ๑) ต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ หลั ก การส�ำคั ญ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รอง เช่ น หลั ก นิ ติ ธ รรม
หลักคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
			 ๒) ต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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			 ๓) ต้องสอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
			 ๔) ต้องยึดหลักความพอสมควรแก่ เ หตุ และหลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นระหว่ า งประโยชน์
ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
			 ๕) ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
		 (๓) การจัดท�ำแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กฎหมายนี้ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�ำแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนดในหั ว ข้ อ (๒) ให้ ทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวมิให้ใช้บังคับ
ในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่าจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับ
แก่ ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการด�ำเนิ น งานตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมและการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาล
การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ และการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวน ไต่สวน
การบังคับคดี และการวางทรัพย์

๔. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน

ภายหลั ง เมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท�ำสรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แล้ ว จะมี ก ารน�ำสรุ ป ผลรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นนั้นมาเผยแพร่ผ่านระบบกลาง และอาจมีการเผยแพร่โดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้ เช่น การเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ส�ำหรับการเปิดเผยผลการวิเคราะห์อาจด�ำเนินการได้ในหลายในขั้นตอน เช่น
ในชั้ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจน�ำผลการวิ เ คราะห์ ใ นเบื้ อ งต้ น ไปประกอบการรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น จากผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ฟั ง ว่ า การก�ำหนดประเด็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หา สาเหตุ ข องปั ญ หา
และการก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนินการในแต่ละเรื่องถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หรือวิเคราะห์โดยอาศัย
ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ และเมื่อจัดท�ำรายงาน RIA แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานของรัฐย่อมจะต้องมีการเปิดเผยรายงาน RIA ทั้งฉบับด้วย
อนึ่ ง ในการจั ด ท�ำร่ า งกฎหมายเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความมั่ น คงหรื อ ความปลอดภั ย ของประเทศ
ร่ า งกฎหมายที่ มิ ไ ด้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไปกั บ ประชาชน ร่ า งกฎหมายที่ จ�ำเป็ น ต้ อ งตราขึ้ น โดยรี บ ด่ ว น
เพื่อประโยชน์ส�ำคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผย
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว หรืออาจเปิดเผยตามที่เห็นสมควรก็ได้ ❖
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ส�ำนักงาน ก.พ. กับภารกิจสร้างระบบ
การบริหารงานบุคคลในราชการให้เข้มแข็ง
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือส�ำนักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของส�ำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และด�ำเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย รวมทั้งเป็น
องค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด ตลอดจนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการ
มีคุณภาพงาน สภาพแวดล้อมการท�ำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพบนหลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน
ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และยุทธศาสตร์
ส�ำนักงาน ก.พ. โดยค�ำนึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
บทบาทหน้าที่ส�ำคัญของส�ำนักงาน ก.พ. เริ่มต้นตั้งแต่ สรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development)
รักษาไว้ (Retention) และใช้ประโยชน์ (Utilization) กระบวนการดังกล่าวเป็นการเตรียมก�ำลังคนภาครัฐให้มี
ความพร้อมและสามารถผลักดันนโยบายของรัฐให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์อันจะช่วยให้ประเทศก้าวหน้าไป
อย่างมั่นคง

การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ด�ำเนินการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทั่วไป
ซึ่งทุนรัฐบาล (ก.พ.) นี้ เป็นกลไกหนึ่งในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการผ่าน
การกระจายโอกาสการรับทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการเตรียมและพัฒนา
ศักยภาพก�ำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการแต่ละแห่ง
เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เช่น ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ทุนตามความต้องการของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Function-based) ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
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การศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS) ทุนสนับสนุนความต้องการของ
ส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) และทุนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ (Competency-based) โดยในปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) รวมจ�ำนวน ๕๓๓ ทุน
นอกจากนั้น ส�ำนักงาน ก.พ. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการด�ำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน
และดูแลผู้ได้รับทุนตามความต้องการของหน่วยงาน เช่น ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

การสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงาน ก.พ.

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการด้วยรูปแบบ
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) เพื่อให้การสอบความรู้
ความสามารถทั่วไปมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ลดระยะเวลาในการด�ำเนินการ และลดทรัพยากรที่ใช้ในการจัดสอบ
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบรรจุบุคคลได้ตรงตามความต้องการในเวลารวดเร็ว และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
โอกาสที่เท่าเทียมและเสมอภาคกันในการเข้ารับราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จ�ำนวน ๙ รอบสอบ
ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๓๕ ที่นั่งสอบ โดยมีผู้สอบผ่านจ�ำนวน ๖๒๐ คน
ซึ่งที่นั่งสอบมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๗๕ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีจ�ำนวน ๒,๓๐๐ ที่นั่งสอบ และมี
ผู้สอบผ่าน จ�ำนวน ๑๗๙ คน
นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ก.พ. ได้จัดท�ำ Mobile Application ที่มีชื่อว่า “JOB OCSC” บนระบบปฏิบัติการ
Android และ iOS เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ การพิมพ์และตรวจสอบหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาค ก. ของส�ำนักงาน ก.พ. รวมทั้งการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวประกาศรับสมัครงานในต�ำแหน่งต่าง ๆ
ของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย

๘๘ ปี 179

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

การจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖

ส�ำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถาบันการศึกษาชั้นน�ำระดับโลก จัดงาน “มหกรรม
การศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖” หรือ “The 16th OCSC International Education Expo 2019” ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “Happy
Studying Abroad” ประสบการณ์ดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศนี้
เป็นช่องทางส�ำคัญในการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และความรู้ต่าง ๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ส�ำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมไว้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แนะน�ำ
ช่องทางการเข้ารับราชการให้กับก�ำลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคราชการ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน
จ�ำนวน ๓๔๘ สถาบัน จาก ๒๓ ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๒๕๓ คน
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การส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ในการปฏิบัติราชการ HRD e-Learning

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลลากรภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ “Value-Based Economy” ซึ่งใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และมุ่งสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการให้บริการระบบการเรียนรู้
ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ�ำนวน ๑๖ แห่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้/การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่ ว มมื อทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรี ย นรู ้ ทางไกลผ่า นระบบเครื อ ข่า ยสารสนเทศ เมื่ อ วั น ที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) พัฒนา
ระบบลงทะเบียนแบบ Single Sign On ซึ่งระบบนี้จะอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าเรียนสามารถเรียนวิชาต่าง ๆ
ได้อย่างคล่องตัว และผลการเรียนจะถูกจัดเก็บในทะเบียนประวัติของข้าราชการ (ก.พ.๗) โดยอัตโนมัติเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารบุคคลากรของส่วนราชการต่อไป

การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเป็นการด�ำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู
ขวัญก�ำลังใจและคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และพื้นที่บางอ�ำเภอของจังหวัดสงขลา (อ�ำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) และสตูล ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และข้าราชการต�ำรวจ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปี
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พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ สปชต. ได้ด�ำเนินการมาแล้ว ๓๒๖ รุ่น รวมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ�ำนวน ๓๒,๑๐๙
คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงาน ก.พ. ได้ด�ำเนินการโครงการ สปชต. ร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน ภาค ๔ สน.) ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในภูมิภาค ๔ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยด�ำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมจ�ำนวน ๑๘ รุ่น และมีข้าราชการ
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ คน

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท�ำงานบริบท
อาเซียน

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้รับหน้าที่เป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๒ ปี
ซึ่งมีภารกิจส�ำคัญ คือ การเป็นเจ้าภาพและฝ่ายเลขานุการการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ภายใต้บทบาทดังกล่าว ส�ำนักงาน ก.พ. ได้เป็นผู้น�ำการผลักดันภารกิจของ ก.พ. อาเซียน รวมถึง
ได้ ก�ำหนดประเด็ น หลั ก ของการประชุ ม โดยมุ ่ ง เน้ น การปรั บ เปลี่ ย นภาคราชการพลเรื อ น ให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และนวัตกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้ม
และความท้าทายที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อภาคราชการพลเรือนในอาเซียน ซึ่งได้ใช้ชื่อ (Theme) การประชุมว่า
“Accelerating Agile ASEAN Civil Service” หรือ “ยกระดับ ฉับไว ก้าวใหม่ราชการอาเซียน”
โดยเอกสารผลลัพธ์ส�ำคัญในวาระที่ส�ำนักงาน ก.พ. ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ผ่านมา คือ ถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุค
ดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of an Agile Civil
Service in a Digital Economy) ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะสนับสนุน
การขั บ เคลื่อนภาคราชการพลเรือนอาเซี ย นให้ มี ก ารด�ำเนิ น งานที่ ค ล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
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มาตรการบริหารจัดการก�ำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการบริหาร
จัดการก�ำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามที่คณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคน
ภาครัฐ (คปร.) เสนอ โดยมาตรการฉบับนี้ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการด�ำเนินการจากมาตรการฉบับเดิม
(มาตรการบริหารเเละพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมถึงการแก้ปัญหาการบริหารจัดการอัตราก�ำลังของส่วนราชการและองค์กรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ โดยได้ปรับปรุง
การแบ่งขนาดส่วนราชการออกเป็น ๓ ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหาร
อัตราก�ำลัง การเพิ่มความยืดหยุ่นในการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น
การปรับปรุงเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดสรรคืนให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนจ�ำนวน ๑๒๐ คนขึ้นไป ตลอดจน
เพิ่มกลไกการติดตามและประเมินผล การใช้อัตราก�ำลังของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคลสามารถน�ำมาตรการฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่า
จากมติ ครม. ข้างต้น ส�ำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. จึงได้จัดท�ำแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการบริหารจัดการก�ำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แบ่งเป็น ๒ มาตรการ คือ มาตรการที่ ๑
มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ส่วนราชการวางแผน ติดตามและ
ประเมินผลการใช้อัตราก�ำลังให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมถึงการน�ำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารอัตราก�ำลัง และมาตรการที่ ๒ การบริหารอัตราก�ำลังปกติ ประกอบด้วย
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(๑) หลักการบริหารอัตราก�ำลังข้าราชการในภาพรวม (๒) วิธีการ
บริ ห ารอั ต ราก�ำลั ง ข้ า ราชการ อาทิ การจั ด สรรหรื อ เกลี่ ย อั ต รา
ข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ การทดแทนอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และการขอ
จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ รวมทั้งการบริหารอัตราข้าราชการ
ระหว่างปีงบประมาณ (๓) หลักเกณฑ์การบริหารอัตราก�ำลังข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งตัวอย่างการจัดท�ำ บันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
หรื อ องค์ ก รกลางบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตลอดจนแบบฟอร์ ม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส ่ ว นราชการใช้ เ ป็ น แนวทางในการด�ำเนิ น การ
ตามมาตรการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ด�ำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
จัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอการจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมของข้ าราชการและเจ้ าหน้ า ที่ รั ฐ รวมถึ ง กลไกการก�ำกั บ ดู แ ล และสภาพบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐาน
ทางจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ และได้ด�ำเนินการน�ำเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ....” ตามกระบวนการการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขชื่อร่างพระราช
บัญญัติเป็น “ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....” ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๖๒ ประกาศให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส�ำคัญมุ่งเน้นการรักษาจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและการน�ำจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ประการ ประกอบด้วย
๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓) กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๗) ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
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โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
(Strategist Development Program)

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นตามแนวทางทางการรักษากลุ่มก�ำลังคนคุณภาพ (Talent
Retention) โดยมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพในการด�ำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
ข้าราชการกลุ่มก�ำลังคนคุณภาพได้สั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างผลงานให้เป็น
ที่ประจักษ์ในระดับประเทศ ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการส�ำคัญระดับประเทศ
(Policy Study/Work Team) ตลอดจนเพื่อให้ส่วนราชการ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วและตอบโจทย์ส�ำคัญที่ต้องเร่งรัดด�ำเนินการของส่วนราชการ และได้ด�ำเนินโครงการไปทั้งสิ้น ๓ รอบ
ได้แก่
รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ คือ ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
รอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ ๘ แห่ง คือ ๑) ส�ำนักงาน ก.พ. ๒) ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงดิ จิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓) กรมควบคุ ม มลพิ ษ ๔) ส�ำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
๕) ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ๖) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๗) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และ ๘) กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ
รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ ๔ แห่ง คือ ๑) กรมกิจการผู้สูงอายุ ๒) ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ๓) ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ๔) ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยสามารถสรุปข้อมูลผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง ๓ รอบ ได้ดังนี้

การสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบตั :ิ ร่วมขยับขับเคลือ่ น
ภาครัฐ เพื่อประชาชน”

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อน
ภาครัฐเพื่อประชาชน” (National Strategy in Action : integrated implementation for THAIS หรือเรียก
โดยย่อว่า For THAIS) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยมีกิจกรรมส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ การน�ำเสนอผลงานของก�ำลังคนคุณภาพ (Talent) กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
(๑) ข้ า ราชการผู ้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (High Performance and Potenial System: HiPPS)
(๒) ทีมนักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจของก�ำลังคนคุณภาพ
จากหลากหลายส่วนราชการ เพื่อท�ำงานตามประเด็นส�ำคัญ (Agenda- based team) (๓) ผู้น�ำคลื่นลูกใหม่
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ในราชการไทย เน้นการสร้างประสบการณ์ในการท�ำงานกับประชาชน และให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง
(Insight) ส�ำหรับการท�ำงานที่สอดคล้องกับ “คุณค่าและวิถีชีวิตชุมชน” บนพื้นฐานของความเป็นจริง และ
(๔) หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ส�ำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ ป.ย.ป. ๑ (หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง)
ป.ย.ป. ๒ (รองอธิบดี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด) และ ป.ย.ป. ๓ (ผู้น�ำท้องถิ่น) ที่เน้นการท�ำงานแบบผสานพลัง
(Synergy) ของผู้บริหาร ๓ ระดับ จาก ๓ พื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.
ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคล ได้วางแผนพัฒนาก�ำลังคนคุณภาพเหล่านี้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งในทุกกิจกรรมจะมีการสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อประชาชนไทย
เพื่อความสามัคคีปรองดอง (Togetherness) เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิต (Happiness) เพื่อการเข้าถึงบริการ
ของภาครัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม (Accessibility) เพื่อเพิ่มรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และต่อยอดสู่ความมั่งคั่ง (Income) และเพื่อความมั่งคงและยั่งยืน (Security and Sustainability)
กลุ่มก�ำลังคนคุณภาพได้ร่วมกันจัดท�ำข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านสุขภาพและการพัฒนาคน (Health and Human
capital) ด้ า นการเกษตร (Agriculture) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและฐานข้ อ มู ล (Infrastructure and
information) และด้านความมั่นคงและความยั่งยืน (Security and sustainability)
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๒ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ประกาศใช้ ตั้ ง แต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้น้อมน�ำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยยึดแนวคิดการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมต่อกระบวนการ
พัฒนาประเทศเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา ๕ ปีแรก
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งจะน�ำไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สู ง วั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม การสร้ า งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ�ำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่ างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม การพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญหลายประการ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยทั้งด้านคุณภาพ
และปริ ม าณ ตลอดจนการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศในช่ ว งเวลา ๒ ปี
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ด�ำเนินการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
โดยให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานใน ๒ ส่ ว นประกอบด้ ว ย การประเมิ น ผล
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ผลการพั ฒ นาและผลการด�ำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒
และการประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะ ๒ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่า
คนไทยส่ ว นใหญ่ มี จิ ต ใจดี ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น รู ้ จั ก ตอบแทนผู ้ มี พ ระคุ ณ มี วิ ถี ชี วิ ต ในกรอบคุ ณ งามความดี
โดยสั ด ส่ ว นคดี อ าญาต่ อ ประชากรหนึ่ ง แสนคนมี แ นวโน้ ม ลดลงต่ อ เนื่ อ งจาก ๑๑๖.๑๕ คดี ใ นปี ๒๕๖๐
เหลื อ ๑๐๘.๘๘ คดี ใ นปี ๒๕๖๑ คนในสั ง คมไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรู ้ แ ละความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น
ตามเป้าหมายของแผน โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะด้านภาษา ด้านการเจริญเติบโต
ของร่างกาย และการปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
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จากร้อยละ ๙๓.๑ ในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๙๔.๗๓
ในปี ๒๕๖๑ วั ย แรงงานมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งพิจารณาจากจ�ำนวน
นักเรียนที่เข้าเรียนในระบบทวิภาคีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องและคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นสะท้อนจาก
ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี และรายจ่าย
สุขภาพทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยลดลง
อยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของแผน
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตายเป็ น ปั ญ หาที่ ต ้ อ งเร่ ง แก้ ไ ข โดยอั ต ราการฆ่ า ตั ว ตายส�ำเร็ จ เพิ่ ม ขึ้ น
จาก ๖.๐๓ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี ๒๕๖๐ เป็น ๖.๓๒ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี ๒๕๖๑
ดังนั้น การพัฒนาระยะต่อไปต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง ดี
และมี คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรส�ำคั ญ ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นา
ระบบการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี
การสร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม ยั ง เป็ น ปั ญ หาส�ำคั ญ ที่ ต ้ อ งเร่ ง แก้ ไ ข
แม้ ว ่ า สั ด ส่ ว นประชากรใต้ เ ส้ น ความยากจนจะลดลงต่ อ เนื่ อ งจากร้ อ ยละ ๘.๖๑ ของประชากรทั้ ง หมด
ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๗.๘๗ ในปี ๒๕๖๐ แต่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต�่ำสุดในปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๘ ต�ำ่ กว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่ก�ำหนดให้มีอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีอยู่มาก และสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้สูงขึ้นจาก ๐.๔๔๕ ในปี ๒๕๕๘
เป็น ๐.๔๕๓ ในปี ๒๕๖๐ ขณะที่ตั้งเป้าหมาย ณ สิ้นแผนฯ ที่ ๐.๔๑ ส�ำหรับการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และเข้าร่วมกองทุน
การออมแห่งชาติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประชากรฐานะยากจนที่ได้รับอนุมัติการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
เพิ่มขึ้นจาก ๑,๘๒๐ รายในปี ๒๕๕๙
เป็ น ๒,๗๙๕ รายในปี ๒๕๖๐
อย่ า งไรก็ ต าม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และสาธารณสุข ยังเป็นปัญหาที่ต้อง
เร่ ง แก้ ไ ข ดั ง นั้ น การด�ำเนิ น การ
ระยะต่ อ ไปจึ ง ควรให้ ค วามส�ำคั ญ
กั บ ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ท า ง สั ง ค ม ที่ มี
คุ ณ ภาพให้ ทั่ ว ถึ ง และครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ
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การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจในภาพรวม ในปี ๒๕๖๑
ขยายตั ว ร้ อ ยละ ๔.๑ ต่ อ เนื่ อ งจากปี ๒๕๖๐ ที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ ๔.๐ และสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓.๕
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๗,๔๔๕.๔ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๖๑
จาก ๖,๗๒๙.๘ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๖๐ เข้าใกล้เป้าหมายที่ก�ำหนดให้ไม่ต�่ำกว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นแผนฯ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๑ ในปี
๒๕๖๑ อยู่ในกรอบเป้าหมายที่ก�ำหนดให้อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ สัดส่วน
หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๑.๒๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ สิ้นปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ
๔๑.๘๘ ณ สิ้นปี ๒๕๖๑ แต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ก�ำหนดให้ไม่เกินร้อยละ ๕๕ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่อเนื่องที่ ๓๒.๔ พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ซึ่งเป็นผลจากการเกินดุลทั้งดุลการค้าและดุลบริการ ด้านเศรษฐกิจรายสาขา การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ
๕.๑ ในปี ๒๕๖๑ สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดร้อยละ ๓.๐ ซึ่งส่งผลให้รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นเป็น ๗๔,๔๘๓ บาทต่อครัวเรือน ในปีเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ๕๙,๔๖๐ บาท
ต่อครัวเรือน ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๕.๖ ในปี ๒๕๖๐ และร้อยละ ๕.๒ ในปี ๒๕๖๑ รายได้
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก ๒.๗๕ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๖๐ เป็น ๓.๐๘ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๖๑ บรรลุเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดให้ไม่ต�่ำกว่า ๓ ล้านล้านบาท แต่ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๖๑ ต�่ำกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ ๔.๖ ค่อนข้างมาก ส�ำหรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๙๕ ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะต่อไป อาจมีข้อจ�ำกัดจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�ำคัญที่ชะลอตัว รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าที่รุนแรงมากขึ้น
ดังนั้น จึงควรเร่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควบคู่กับ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
มี ค วามก้ า วหน้ า ในการรั ก ษาและฟื ้ น ฟู ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ทั้ ง ประเทศเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
ร้อยละ ๓๑.๖๘ ในปี ๒๕๖๑ จากร้อยละ ๓๑.๕๘ ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังต�่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้
ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๗๔,๘๒๔ ไร่ การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องและน�ำไปใช้ประโยชน์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๗๓.๖๐ ในปี ๒๕๖๑ เข้าใกล้
ค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ คุณภาพน�้ำผิวดินทั่วประเทศดีขึ้น โดยมีแหล่งน�ำ้ ที่อยู่ในเกณฑ์ดี

ถึงพอใช้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๕ ส่วนสถานการณ์หมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือที่มีสาเหตุหลักจากการ
เผาในที่ โ ล่ ง และไฟไหม้ ป ่ า จ�ำนวนวั น ที่ PM 10 ใน ๙ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ อยู ่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานลดลงจาก
ร้อยละ ๙๕.๙๕ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๙๔.๖๑ ในปี ๒๕๖๑ จึงยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญที่ทุกภาคส่วน
ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ข ส�ำหรั บ ประเด็ น ในการด�ำเนิ น งานระยะต่ อ ไปควรเน้ น ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ขยายผล ส่งเสริม และก�ำหนดมาตรการจูงใจให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู ่ ค วามมั่ ง คั่ ง
และยั่งยืน มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ อาทิ
คนในสังคมไทยมีความจงรักภักดีและร่วมกัน
ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบั น หลั ก ของประชาชน โดยประชาชน
ทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการ
จิ ต อาสาพระราชทานเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
สั ง คมไทยมี ค วามสมานฉั น ท์ เ พิ่ ม ขึ้ น โดย
ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)
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ของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจากอันดับที่ ๑๒๐ ในปี ๒๕๖๐ เป็นอันดับที่ ๑๑๔ ในปี ๒๕๖๑ และเหตุการณ์ความรุนแรง
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคง
ต�่ำกว่ารายได้เฉลี่ยครัวเรือนทั้งประเทศและภาคใต้เกือบ ๓ เท่า อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อ
การรับมือภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ สะท้อนจากดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโลก
(Global Cybersecurity Index: GCI) พบว่า ไทยมีความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์มากขึ้นโดยอันดับดัชนี
ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของไทยลดลงจากอันดับที่ ๑๕ ในปี ๒๕๕๘ เป็นอันดับที่ ๓๕ ในปี ๒๕๖๑ ดังนั้น
ควรเร่งปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศเพื่อเสริมสร้ างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดความสงบ โดยกระบวนการสันติสุข ลดความรุนแรง
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติ ควบคู่กับการสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน สังคมไทย
ผลการพั ฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริ หารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทยในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่า ภาครัฐสามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้ า นบุ ค ลากรโดยสั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร
ของรั ฐ ต่ อ งบประมาณรายจ่ า ยประจ�ำปี ล ดลง
จากร้อยละ ๒๑.๖ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๒๐.๕
ในปี ๒๕๖๑ ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี พิจารณา
จากสั ด ส่ ว นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.)
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล อปท. ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งจากร้ อ ยละ ๐.๔๗
ของ อปท. ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๑.๖๘
และร้ อ ยละ ๑.๘๙ ในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑
ตามล�ำดับ อุปสรรคการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย
ลดลงจากการจัดอันดับความยากง่ายในการด�ำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดท�ำโดยธนาคารโลก
ไทยมีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๖ ในปี ๒๕๖๐ เป็นอันดับที่ ๒๖ ในปี ๒๕๖๑ (จาก ๑๙๐ ประเทศ) โดยอยู่ใน
อันดับที่ ๓ ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย เป้าหมายซึ่งจะต้องด�ำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
อันดับ ๒ ของอาเซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government
Efficiency) จัดท�ำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) พบว่ า ปี ๒๕๖๑ อยู่ในอันดับที่ ๒๒ ลดลง
จากอันดับที่ ๒๐ ในปี ๒๕๖๐ (จากทั้งหมด ๖๓ ประเทศ) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มของประเทศอาเซียน
พบว่า ประสิทธิภาพของภาครัฐไทยอยู่ในอันดับที่ ๒ ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ตามด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การด�ำเนินงานในระยะต่อไปควรเร่งปฏิรูป
ระบบราชการให้มีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ควบคู่กับการบูรณาการ และเสริมสมรรถนะขององค์กรอิสระ
และองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในสังคม และสร้างจิตส�ำนึก
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้คนไทย
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การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
อาทิ การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานขั้ น สุ ด ท้ า ย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก ๘.๕๓ พั น ตั น
เทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อพันล้านบาทในปี ๒๕๖๐
เป็น ๘.๓๙ พันตันฯ ในปี ๒๕๖๑ และสัดส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง โดยสัดส่วนปริม าณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน�้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ทั้ ง หมดภายในประเทศมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี โดยอั น ดั บ ดั ช นี
วัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๓๒ จาก ๑๖๐ ประเทศ
ทั่ ว โลกในปี ๒๕๖๑ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น อย่ า งก้ า วกระโดดจากอั น ดั บ ที่ ๔๕ ในปี ๒๕๕๙ อั น ดั บ ความพร้ อ มใช้
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น จ�ำนวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ๔๐.๙ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๗๓.๘ ในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ การขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
และกระจายโครงข่ า ยการให้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปามี ค วามครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ แต่ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ลดน�้ำสูญเสียยังด�ำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากการบ�ำรุงรักษาท่อประปาที่หมดสภาพการใช้งาน
อันเป็นสาเหตุหลักของน�้ำสูญเสียท�ำได้ยาก ในระยะต่อไป ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) ให้สมบูรณ์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐและเอกชนที่ท่าเรือและท่าอากาศยานอย่างทั่วถึง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง โครงข่ายถนน
และสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ในลั ก ษณะขนส่ ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ในปีที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
มีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๖ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและอยู่บนเส้นทาง
การบรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑.๕ ที่ก�ำหนดไว้ในแผน
พั ฒ นาฯ นอกจากนี้ ก ารลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาของ
ภาคเอกชนต่ อ ภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น และบรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามที่ก�ำหนด โดยในปี ๒๕๖๐ สัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชน : ภาครัฐ อยู่ที่ร้อยละ ๘๐ : ๒๐ (เป้ าหมายก�ำหนดที่ ๗๐ : ๓๐) บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท�ำงานเต็มเวลามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น ๒๑.๐ คนต่อประชากร
๑๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๖๐ (รอบปีส�ำรวจ ๒๕๖๑) จาก ๑๗.๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๙
(รอบปี ส�ำรวจ ๒๕๖๐) แต่ ยั ง ต�่ ำ กว่ า เป้ า หมายที่ ก�ำหนดให้ มี บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม เป็ น
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๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปรับตัวดีขึ้น ๖ อันดับ จากอันดับที่ ๔๘ ในปี ๒๕๖๐ ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ ๔๒ ในปี ๒๕๖๑
นอกจากนี้ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้ อ มใช้ ข องประเทศไทยถู ก น�ำไปใช้ ใ นการสร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง พาณิ ช ย์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๗.๑๗ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๔๑.๑๘ ในปี ๒๕๖๑ การด�ำเนินงานในระยะต่อไป
ควรสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งเป็ น รู ป ธรรม
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนามาตรการ
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนวิจัย
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในปีที่สอง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีการลงทุน เพิ่มขึ้นในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในรูปมูลค่าการลงทุนและจ�ำนวน
ผู้ประกอบการ โดยมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้นจาก ๒,๓๒๓.๙๗ ล้านบาทในปี ๒๕๖๐ เป็น
๓,๒๔๒.๒ ล้านบาทในปี ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม การลดช่องว่าง
ระหว่างภาคยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ช่องว่างรายได้ระหว่าง
ภาคมีความแตกต่างกันมากขึ้น โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
(GRP per Capita) ระหว่างภาคที่มีค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
สูงสุดและต�่ำสุดเพิ่มขึ้นจาก ๖.๐ เท่าในปี ๒๕๕๙ เป็น ๖.๒ เท่า
ในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก
ยัง เป็ นปั ญหาที่ต้ องได้รั บการแก้ไขอย่ างจริ งจัง โดยค่ า เฉลี่ย
สารเบนซีนในพื้นที่จังหวัดระยองในปี ๒๕๖๑ มีปริมาณค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น ๒.๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม)
ซึ่ ง มี ค ่ า เกิ น มาตรฐานที่ ก�ำหนดให้ ไ ม่ เ กิ น ๑.๗ มคก./ลบ.ม ซึ่ ง การพั ฒ นาในระยะต่ อ ไปควรผลั ก ดั น และ
ให้ความส�ำคัญกับการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา การบรรลุ เ ป้า หมายการพั ฒ นาด้ า นความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา ในปี ที่ ๒ ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นา
โครงข่ า ยความเชื่ อ มโยงทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ระดั บ โลก
(Global Competitiveness Index: GCI)
ของ WEF พบว่าในปี ๒๕๖๑ ไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันด้านคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานอยู่ใน
อันดับที่ ๖๐ (จาก ๑๔๐ ประเทศ) ปรับตัวดีขึ้น
จากอันดับที่ ๖๗ (จาก ๑๓๗ ประเทศ) ในปี ๒๕๖๐
อี ก ทั้ ง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
ณ จุดข้ามพรมแดนมีแนวโน้มดีขึ้นจากดัชนีการค้า
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ระหว่างประเทศ (Trading Across Border) ในปี ๒๕๖๑ ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่อันดับที่ ๕๗ จากอันดับที่ ๙๒
ในปี ๒๕๕๙ ส�ำหรับการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศภูมิภ าคอาเซียน (อาเซียน ๙ ประเทศ) มีมูลค่ า
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๓,๖๖๘ พั น ล้ า นบาท และเงิ น ลงทุ น โดยตรงของไทยในภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
ตั้งแต่ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๕.๙๗ พันล้านบาท และ ๒๑๕.๑๙ พันล้านบาท
ในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ตามล�ำดั บ และการค้ า ชายแดนระหว่า งประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้า น
ในอนุภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๑,๑๒๔.๗ พันล้านบาทหรือขยายตัว
ร้อยละ ๔.๐๑ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น หรื อ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
เพื่อประมวลผลการด�ำเนินงานในรอบปีของประเทศต่างๆ ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ข้อ ประเทศไทย
ได้คะแนน SDG Index อยู่ในอันดับที่ ๕๙ (จาก ๑๕๖ ประเทศ) หรือมีคะแนนเท่ากับ ๖๙.๒ คะแนนในปี ๒๕๖๑
(ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ ๖๔.๑ คะแนน)

ผลกระทบการพัฒนาระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

ในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับปานกลาง
และมีแนวโน้มดีขึ้น โดยค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๖.๖๐
ในปี ๒๕๕๙ หรือปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นร้อยละ ๗๐.๔๐ ในปี ๒๕๖๐ และเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ในปี ๒๕๖๑ โดยปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
คือ สุขภาวะโดยรวมของบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีระดับดีขึ้นมาก จากระดับปานกลางในปี ๒๕๖๐
เป็ น ระดั บ ดี ใ นปี ๒๕๖๑ เศรษฐกิ จ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น ธรรมมี ร ะดั บ ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยและยั ง คงทรงตั ว
อยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์สมดุลมีระดับดีขึ้น จากระดับต้องปรับปรุง เป็นระดับปานกลาง
สั ง คมมี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าลแม้ จ ะมี ค ะแนนดี ขึ้ น มากแต่ ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมมีระดับดีขึ้น
สุขภาวะของคนไทยในปีที่ ๒ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมี
ค่าดัชนีรวมขององค์ประกอบหลักด้านสุขภาวะถึงร้อยละ ๘๗.๓๕ ซึ่งอยู่ในระดับดี ปรับตัวดีขึ้นจากปี ๒๕๖๐
ที่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นผลมาจากในปี ๒๕๖๑ องค์ประกอบย่อยทั้ง ๓ องค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
กล่ า วคื อ องค์ ป ระกอบด้า นสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ดี มี ค ่า อยู ่ ใ นระดั บ ดี มาตลอดตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๕ ซึ่ ง มี
ค่าร้อยละ ๘๔.๓๐ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๖.๗๘ ในปี ๒๕๖๑ องค์ประกอบด้านสุขภาพทางสังคมที่ดีมีค่าดีขึ้น
อย่างมากจากในปี ๒๕๕๕ ที่มีค่าเพียงร้อยละ ๖๔.๗๑ เป็นร้อยละ ๘๗.๖๗ ในปี ๒๕๖๑ เช่นเดียวกับองค์ประกอบ
ด้านการมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝ่รู้ที่มีค่าดัชนีดีขึ้นจากในปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีค่าร้อยละ ๖๐.๗๕ เป็นร้อยละ ๘๗.๖๖
ในปี ๒๕๖๑
เศรษฐกิ จ ไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น ในปี ที่ ๒ ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒
โดยค่ า ดั ช นี ร วมขององค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นเศรษฐกิ จ เข้ ม แข็ ง และเป็ น ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ ๘๐.๑๗
ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นร้อยละ ๘๐.๖๑ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ ๘๑.๔๖ ในปี ๒๕๖๑ เป็นระดับการพัฒนา
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ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ดี โดยพบว่ า ค่ า ดั ช นี ข ององค์ ป ระกอบด้ า นการมี ห ลั ก ประกั น คุ ณ ภาพชี วิ ต และงานที่ ดี
และด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยค่าดัชนีของการมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี
ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ ๙๓.๕๕ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๙๔.๘๑ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และค่าดัชนี
ของเศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพปรับตัวดีขึ้นเช่นกันจากร้อยละ ๗๗.๓๕ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ
๗๘.๗๖ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง แม้ ว ่ า ค่ า ดั ช นี ข องความเป็ น ธรรมทางเศรษฐกิ จ จะลดลง
แต่ ร ะดั บ การพั ฒ นายั ง อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น ทุ ก ปั จ จั ย จึ ง ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง
และเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศสมดุ ล ในปีที่ ๒ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ค่ าดัชนีเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๖๘.๘๒ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๘๗.๑๕ ในปี ๒๕๖๑ จากระดับต้องปรับปรุงขึ้นมาอยู่ในระดับดี
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ที่มีค่ าสูงขึ้นมาก จึงเป็นปัจจัยบวก
ที่ ท�ำให้ อ งค์ประกอบด้ านเศรษฐกิจสีเขีย วมี ค ่ า ดั ช นี เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง มี ด�ำเนิ น การฟื ้ น ฟู แ ละเร่ ง แก้ ป ั ญ หา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึ้น ท�ำให้คุณภาพแหล่งน�้ำดีขึ้น มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลมีทิศทางดีขึ้นในระยะ ๒ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
โดยปรับตัวจากระดับต้องเร่งแก้ไข มาเป็นระดับต้องปรับปรุง ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๙.๔๐ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๖๑.๘๙ และร้อยละ ๖๘.๔๖ ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
ตามล�ำดับ ท�ำให้ระดับการพัฒนาปรับตัวดีขึ้นจากระดับที่ต้องเร่งแก้ไขในปีที่ผ่านมา เป็นระดับต้องปรับปรุง
เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบย่อย พบว่า องค์ประกอบย่อยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและองค์ประกอบย่อย
นิติธรรมและธรรมาภิบาลมีทิศทางดีขึ้น ขณะที่องค์ประกอบย่อยการป้องกันและลดความรุนแรงทางสังคม
และการเมืองยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมในปีที่ ๒ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น จากปี สุ ด ท้ า ยของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ โดยปรั บ ตั ว ขึ้ น จากระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
เป็นระดับปานกลาง ดัชนีการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมสูงขึ้นจากร้อยละ ๖๑.๓๙
ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๖๘.๔๕ ในปี ๒๕๖๐ และร้อยละ ๗๒.๗๕ ในปี ๒๕๖๑ โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ
ต้องปรับปรุงเป็นระดับปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบย่อยด้านความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และทรั พ ยากรธรรมชาติปรับตัวดีขึ้นอย่า งมากจากปี ๒๕๕๙ และองค์ ป ระกอบย่ อ ยการเข้า ถึ ง สวั ส ดิ การ
ทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นและปรับตัวจากระดับปานกลางขึ้นมาอยู่ในระดับดี
และองค์ประกอบย่อยด้านการได้รับการคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติแม้จะปรับตัวสูงขึ้นอย่ างมากจาก
ระดับเร่งแก้ไขเป็นระดับปานกลางในปี ๒๕๖๑
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ประเด็นการพัฒนาระยะต่อไป

การพั ฒ นาระยะ ๒ ปี ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ มี ผ ลการด�ำเนิ น งานหลายด้ า นที่ ส อดคล้ อ ง
กับเป้าหมายของแผน อย่างไรก็ตาม ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาในบางประเด็นเพื่อให้การพัฒนาประเทศ
ในระยะที่เหลือของแผนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังนี้
พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น คนดี เก่ ง และมี คุ ณ ภาพ โดยส่ ง เสริ ม การเกิ ด
อย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่เตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย
ในทุกด้าน พัฒนาการเรียนรู้และทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในทุกช่วงวัย ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับทิศทางตลาดงานอนาคต
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพลัง มีทักษะการด�ำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น
ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมคนให้หันมาดูแลและป้องกันสุขภาพมากกว่า
การเจ็บป่วยแล้วรักษา
จัดบริการทางสังคมให้ครอบคลุมทั้งระดับพื้นที่และกลุ่มคน โดยลดความเหลื่อมล�้ำ ควบคู่กับยกระดับ
คุณภาพการบริการให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต�่ำสุด
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพของรั ฐ รวมทั้ ง ควรเร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ตลอดจน
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
สร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานราก โดยลดอุปสรรค
จากกฎระเบียบของภาครัฐ สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่
ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันเศรษฐกิจ
สี เ ขี ย วให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ขยายผลการส่ ง เสริ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมไปสู่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควบคู่การส่งเสริมและก�ำหนดมาตรการจูงใจให้กับผู้ผลิต
ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single
Window: NSW) ให้ ส มบู ร ณ์ และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศบู ร ณาการข้ อ มู ล ภาครั ฐ และเอกชน (Port
Community System: PCS) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางราง โครงข่ายถนนและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชน
จีนในลักษณะขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
สนับสนุนปัจจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนามาตรการ
แรงจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนร่ ว มลงทุ น วิ จั ย การเพิ่ ม จ�ำนวนบุ ค ลากรวิ จั ย และนวั ต กรรมในภาครั ฐ
การศึกษา และเอกชน ❖
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การพัฒนาระบบราชการ
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในยุคปัจจุบัน ด้วยการอุบัติขึ้นของ Disruptive Technology
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จ�ำเป็นต้องน�ำนวัตกรรมมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในทุ ก มิ ติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ภาครัฐซึ่งเป็ น รากฐานส�ำคั ญ ของการพั ฒ นาประเทศต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ก ้ า วทั น
ทุกการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานบริการภาครัฐ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้การท�ำงาน
ของภาครัฐตอบสนองกับความต้องการของประชาชน
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นเป้าหมายส�ำคัญที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ยึดเป็นหลักในการพัฒนาระบบราชการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) ปรับกระบวนการท�ำงาน มุ่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐให้สนองตอบ
ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนที่ ห ลากหลาย การท�ำงานของข้ า ราชการต้ อ งท�ำน้ อ ยแต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย
ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ยกเลิกงานที่ล้าสมัยไม่มีความจ�ำเป็น
(๒) ยกระดับการให้บริการประชาชน มีการบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส ตลอดจนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ท�ำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะและการให้
บริ ก ารภาครั ฐ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล�้ ำ สามารถตอบสนองความคาดหวั ง และเกิ ด ผลลั พ ธ์ ต ามที่ ป ระชาชน
ต้องการอย่างแท้จริง น�ำไปสู่ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อภาครัฐ
(๓) การท�ำงานเชิงบูรณาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด วัฒนธรรมในการท�ำงานของข้าราชการให้มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้ง ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญในการพัฒนางานบริการภาครัฐ
หลักการเหล่านี้ผลักดันไปสู่ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อเป้าหมายส�ำคัญ “ชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน” สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ถ่ายทอดออกมาด้วยการด�ำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

พัฒนาบริการภาครัฐ อ�ำนวยความสะดวกประชาชน

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากในอดีตเวลาจะติดต่อกับทางราชการ
เป็นเรื่องยุ่งยาก ล�ำบาก และเสียเวลา ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการติดต่อกับทางราชการในมุมมอง
ของภาคประชาชน นับเป็นโจทย์ส�ำคัญที่ภาครัฐจะต้องแก้ไขปัญหา โดยความพยายามที่จะลดเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่ถูกก�ำหนดในระเบียบแบบแผน เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ภาคประชาชน และท�ำให้การรับบริการ
จากภาครัฐ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และถูกลง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท) ด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้จัดท�ำ
คู่มือส�ำหรับประชาชน ที่ระบุวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นพร้อมค�ำขอ
และประกาศให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ ณ จุ ด ให้ บ ริ ก าร และผ่ า นทาง www.info.go.th ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล
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เพื่อติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ แผนการยกระดั บ การบริ ก ารภาครั ฐ ระยะที่ ๒
ตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก�ำหนดให้
หน่ ว ยงานมี ก ารลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน การลดรายการเอกสารประกอบการพิ จ ารณา
การปรับปรุงคู่มือเพื่อให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเข้ าใจง่าย การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ e-Services
และการจัดท�ำเอกสาร ๒ ภาษา เป็นต้น และการด�ำเนินการตามมาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชน (การไม่เรียกรับส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ด�ำเนินการปรับปรุง “คู่มือส�ำหรับประชาชน” ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่อ�ำนวยความสะดวก
ประชาชนในการรับบริการ ดังนี้
(๑) การพิ จ ารณาลดรายการเอกสารหลั ก ฐานประกอบ เพื่ อ เป็ น การลดภาระในเรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ย
และระยะเวลาในการเตรียมเอกสารในการติดต่อราชการของประชาชน ลดรายการเอกสารที่ไม่จ�ำเป็น รวมถึง
ยุบรวมแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนที่เป็นคู่มือกลางของหน่วยงาน
ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th เพื่อก�ำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสาร
ในการติดต่อราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พบว่า
		
จ�ำนวนคู ่ มื อ ส�ำหรั บ ประชาชน สามารถปรั บ ลดจาก ๗๐๐,๐๐๐ กว่ า คู ่ มื อ เหลื อ เพี ย ง
๒,๑๑๕ คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
		
รายการเอกสารที่ลดลง ๑,๒๑๒ รายการ จากส่วนราชการ ๕๘ หน่วยงาน รวม ๕๓๐
ใบอนุญาต ได้แก่ ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการไม่เรียกส�ำเนาเอกสาร
ที่ ท างราชการออกให้ จากประชาชน (no copy) รวมทั้ ง เอกสารอื่ น ๆ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงผ่ า นระบบ
e-Services ของหน่วยงาน เป็นต้น
●

●
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(๒) การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือส�ำหรับประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ – ๕๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน และลดระยะเวลารอคอย
หรือขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น และต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ พบว่า หน่วยงานที่ปรับลดระยะเวลาลงได้
โดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๗๑ มีทั้งหมด ๖๓ หน่วยงาน รวมทั้งหมด ๕๓๒ ใบอนุญาต
(๓) การน�ำเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย หรื อ นวั ต กรรมมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ บ ริ ก าร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานที่พัฒนารูปแบบการให้บริการ e-Services จ�ำนวน ๒๓๕ กระบวนงาน
จากส่วนราชการ ๒๕ หน่วยงาน
(๔) การจัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา เป็นภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
เอกสารที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเอกสารที่เกี่ยวกับการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน
และกระบวนการรับรองเอกสารที่ประชาชนต้องน�ำไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กรมการกงสุล โดยข้อมูล
ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ สามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จ ๔,๗๗๕ รายการ
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุล และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง
ได้ พั ฒ นาระบบโปรแกรมการคั ด รั บ รองเอกสารการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ภาษาอั ง กฤษ Single Sign-on
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร โดยจัดท�ำเอกสารราชการ
เป็นสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) จ�ำนวน ๒๗ ประเภท ประชาชนไม่ต้องน�ำเอกสารไปแปล
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ มีประชาชนขอรับบริการ จ�ำนวน ๑๐๐,๔๐๗ ฉบับ
โดยเอกสารทะเบียนบ้านมีจ�ำนวนการขอมากที่สุดถึง ๔๕,๕๔๑ รายการ รองลงมา คือ รายการข้อมูลเกี่ยวกับ
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ๑๕,๙๒๐ รายการ และสูติบัตร ๑๒,๔๘๖ รายการ ตามล�ำดับ ซึ่งอัตราค่าบริการแปล
ส�ำหรับเอกสารราชการทั่วไป เฉพาะค่าแปลเอกสาร แบบฟอร์มละ ๑๕๐ – ๔๐๐ บาท จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการแปลเอกสารได้ประมาณ ๔๐,๑๖๒,๘๐๐ บาท (เมื่อค�ำนวณค่าแปลในอัตรา ๔๐๐ บาท/ฉบับ)

เปิดเวทีประชาชน ร่วมคิด ร่วมพัฒนางานบริการภาครัฐ

“เสียง” ของประชาชน โดยประชาชน และความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
น�ำไปสู่การพัฒนาการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืน
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วมด้วยการเปิดเวที
ให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านการพัฒนางานภาครัฐ ภายใต้ชื่อ MY BETTER COUNTRY HACKATHON ได้รับข้อเสนอ
ในการพัฒนางานภาครัฐถึง ๑๕ ประเด็น ทั้งการยกระดับงานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และความโปร่งใสในการท�ำงานของรัฐ เช่น การบริหารจัดการป่าไม้ การยกระดับบริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เป็นต้น
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ด้านการบริการให้ทางสังคม น�ำไปสู่ข้อเสนอ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเปิดเผยข้อมูลและเปิดช่องทาง
การสื่อสารเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อภาครัฐ (Trust in Government) เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
ตลอดจนคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ข้อมูลข่าวสาร ๒) เวทีการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและภาคประชาชน
เพื่อพัฒนาระบบราชการ (Reform Station) โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และจัดท�ำฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
ครอบคลุม เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด และ ๓) การบูรณาการศูนย์การร้องเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ (Complaint Center) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสถานะโดยตอบสนองข้อร้องเรียน
ที่รวดเร็ว ตลอดจนเปิดเผยข้อร้องเรียนให้เป็นสาธารณะ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ Green Idea Jam Fest โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่
ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แนวทางพัฒนาที่โดดเด่น ๙ แนวทาง เช่น
การลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการเสนอให้ใช้มาตรการจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษี
ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถท�ำได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยวัดค่าจากควันที่ปล่อยออกมา และการเพิ่ม
ภาษีในกลุ่มที่ท�ำไม่ได้ตามมาตรฐาน และการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากป่าไม้ เช่น เห็ดคราม เป็นต้น
เพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และช่วยให้สามารถ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วย
ด้ านการศึกษา ที่ด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจ
การมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร/เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาจิ ต สาธารณะให้ แ ก่ เ ด็ ก ระดั บ ประถมศึ ก ษา
โดยให้นักเรียนกลุ่มเครือข่าย (นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เราเรียกว่า “กลุ่มพี่”) ร่วมกันคิดขึ้นมา
แล้วน�ำไปสอนน้อง ๆ ระดับประถมศึกษา (หรือ “กลุ่มน้อง”) ซึ่งผลของการด�ำเนินการ นอกจากได้เครื่องมือ
ในการพัฒนาจิตสาธารณะ เช่น นิทาน เกมส์ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น แล้วยังได้ฝึกเรื่องการมีจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบ การท�ำงานเป็นทีม ตลอดจนกระบวนการคิดแบบ Design Thinking ให้นักเรียนกลุ่มเครือข่าย
(หรื อ กลุ ่ ม พี่ ) และ ๒) โครงการเสี ย งของชุ ม ชนสู ่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ จั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล ของชุ ม ชน
ตามความต้ อ งการของชุ ม ชนเอง โดยการให้ ชุ ม ชนและนั ก เรี ย นกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย ท�ำงานร่ ว มกั น ตั้ ง แต่
หาความต้องการ จัดท�ำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนร่วมจัดท�ำ
แผนชุ ม ชนท�ำให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ชุ ม ชน ที่ จ ะน�ำไปใช้ ว างแผนพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและ
ความคาดหวังของชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและสัมพันธภาพของคนในชุมชน ตลอดจน
นักเรียนกลุ่มเครือข่ายด้วย
จากนั้นได้น�ำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นข้างต้น หารือแนวทางการพัฒนางานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันต่อยอดข้อเสนอเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติจริง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางานบริการภาครัฐ แนวทางการพัฒนางานที่โดดเด่น
เช่น กรมป่าไม้ ในประเด็นการน�ำเซนเซอร์ติดตามสภาพป่าแบบ Realtime มาช่วยยกระดับการบริหารจัดการ
ป่าไม้ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นการพัฒนาระบบกลางทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ประชาชนได้เข้าถึงกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก ในประเด็นการยกระดับการให้บริการของมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง เป็นต้น
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ประกอบธุรกิจในไทย ง่ายติดอันดับ ๒๑ โลก

อันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business ของประเทศต่าง ๆ
ที่จัดท�ำขึ้นโดยธนาคารโลก เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่นักลงทุนจากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการเข้ามาลงทุน
ในประเทศ และเมื่อมีธุรกิจเข้ามาลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้คนในประเทศ
ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งรายงานผลการจัดอันดับดังกล่าว เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ ว่าสนับสนุน
หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยมุ ่ ง เน้ น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด
ในการศึกษา ๑๐ ด้าน ครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง โดยด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนกระบวนการให้ ร วดเร็ ว ขึ้ น
น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อ�ำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการภาครัฐสะดวกขึ้น จนกระทั่งไทยได้ครองอันดับที่ ๒๑ ประเทศที่มีความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก ขยับอันดับขึ้นถึง ๖ อันดับ
ด้วยคะแนนที่พุ่งถึง ๘๐.๑ คะแนน สูงสุดในรอบ ๑๐ ปี ที่ส�ำคัญมีตัวชี้วัดที่ติดอันดับ Top 10 ของโลก ๒ ด้าน
คื อ ด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ ล งทุ น เสี ย ง
ข้ า งน้ อ ย ได้ อั น ดั บ ๓ ของโลก และ
ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ได้อันดับ ๖ ของโลก
รวมทั้ ง มี ก ารปฏิ รู ป ที่ ส�ำคั ญ ที่ ส ่ ง ผล
ต่ อ การจั ด อั น ดั บ ของประเทศไทย
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน
เสี ย งข้ า งน้ อ ย ด้ า นการขออนุ ญ าต
ก่อสร้าง ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการ
ขอใช้ ไ ฟฟ้ า และด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หา
การล้มละลาย
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โครงการห้องปฏิบัติก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ ...พลิ ก โฉมงานบริ ก ารภาครั ฐ
ด้วยนวัตกรรม

การขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมขององค์ ก รภาครั ฐ เพื่ อ พั ฒ นางานบริ ก ารให้ ส นองตอบความต้ อ งการ
ของประชาชน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ริเริ่ม “โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government
Innovation Lab : Gov Lab)” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยน�ำหลักกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ สานพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาพัฒนาการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการภาครัฐ มีการพัฒนา “ต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ” ที่ครอบคลุมงานบริการด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ การแก้ไขปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล
การแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การสื่อสารข้อมูลปริมาณน�้ำ
ส�ำหรับเกษตรกร ฯลฯ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาต้นแบบงานบริการภาครัฐ
ใน ๕ งานบริการ ดังนี้
(๑) ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ใบสั่ ง งานมั ค คุ เ ทศก์ (Job Order) เปรี ย บเสมื อ นเป็ น มาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ เพื่อควบคุมการท�ำงานของมัคคุเทศก์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
แต่กลับสร้างความยุ่งยากในการท�ำงานให้แก่มัคคุเทศก์ จึงน�ำไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม ได้แก่ ๑) Job Order
Application แพลตฟอร์ ม ส�ำหรั บ มั ค คุ เ ทศก์ บริ ษั ท น�ำเที่ ย ว และเจ้ า หน้ า ที่ ก รมการท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ พิ่ ม
และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านออนไลน์ได้ ช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
๒) ใบสั่งมัคคุเทศก์ เมื่อมัคคุเทศก์ถูกจับกุม (กรณีความผิดเล็กน้อย) สามารถไปจ่ายค่าปรับได้ภายหลัง
ท�ำให้ไม่เสียเวลาขณะปฏิบัติงาน และลดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่นักท่องเที่ยว และ ๓) Learning Platform
ส�ำหรับมัคคุเทศก์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ส�ำหรับพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง
(๒) ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ปัญหาผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยเป็นปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม รัฐบาลมีโครงการรัฐสวัสดิก ารต่ าง ๆ ที่มุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่ านี้ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิที่พึงได้รับ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด�ำรงชีพได้อย่างมั่นคงและเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี มีผู้ด้อยโอกาส
อีกจ�ำนวนมากที่ไม่ทราบสิทธิและเข้าไม่ถึงสิทธิของตนเอง จึงน�ำไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม ได้แก่ ๑) โมเดลการรับรู้
เรื่องสิทธิ ให้สามารถเช็คสิทธิสวัสดิการของตนเองได้ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว ๒) ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
พัฒนาแอปพลิเคชันส�ำหรับให้อาสาสมัครเก็บข้อมูล ผู้ด้อยโอกาส ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ/ส่งต่อ
ได้เร็วขึ้น ลดความซ�้ำซ้อนในการให้บริการ
(๓) ด้ า นงานตรวจคนเข้ า เมื อ ง ปั จ จุ บั น มี แ รงงานต่ า งด้ า วจ�ำนวนมากอาศั ย และท�ำงานอยู ่ ใ น
ประเทศไทย โดยไทยก�ำหนดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน ต้องรายงานตัว ซึ่งขั้นตอน
การรายงานตัวนั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า และไม่เอื้อต่อสภาพการท�ำงานของคนต่างด้าว จึงน�ำไปสู่ต้นแบบ
นวัตกรรม “ระบบติดตามคนต่างด้าวแบบบูรณาการ” เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนของการรายงานตัว
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลง Data Exchange Zone เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการด�ำเนินการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และคนต่างด้าวสามารถรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้
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(๔) ด้านการศึกษา ปัญหาของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย คือ นักเรียนไม่สนใจ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเห็นว่า วิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องไกลตัว จึงมองข้ามความส�ำคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นต้นทุนส�ำคัญของการขับเคลื่อน
ประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต จึงน�ำไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม “โมเดลการจัดการเรียนรู้
แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Learning Management Model)” เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ดั ง นี้ ๑) กระบวนการการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ บบ
Experimental Learning ๒) แผนการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และ ๓) น�ำปัญหาในชุมชน
และโรงเรียนมาทดลองและค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
(๕) ด้าน SMEs เพื่อการส่งออก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีธุรกิจ SMEs เกิดใหม่เป็นจ�ำนวนมาก
แต่กลับมี SMEs จ�ำนวนไม่มากที่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควรและล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็ว จึงน�ำไปสู่ต้นแบบนวัตกรรม “SEA (SMEs
Export Accelerator)” เพื่อลดขั้นตอนการด�ำเนินการของภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถท�ำงาน
ได้อย่างไร้รอยต่อ อ�ำนวยความสะดวกในการส่งออก
ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการสามารถด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ SMEs
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอยู่รอดท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
โครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ
จะเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาระบบราชการไทย
ให้สามารถรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการ
ยกระดับงานบริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองกับ
สภาพปัญหาและความคาดหวังของประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โปร่งใส โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดด้านสถานที่และเวลา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

เริ่ ม ต้นประกอบธุรกิจจะไม่ใช่เรื่องยุ ่ ง ยากอี ก ต่ อ ไป ส�ำนั ก งาน ก.พ.ร. ร่ ว มกั บ ส�ำนั ก งานพั ฒ นา
รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นาระบบบริ ก ารภาครั ฐ แบบเบ็ ด เสร็ จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถท�ำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจร ยื่นที่เดียว
แบบฟอร์ ม เดียว เอกสารชุดเดียว และติด ตามได้ ทุ ก ใบอนุ ญ าต ที่ biz.govchannel.go.th ซึ่ ง จะช่ ว ย
อ�ำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนและนิ ติ บุ ค คลในการลดภาระด้ า นเอกสารและการเดิ น ทางในการ
มารับบริการจากภาครัฐ รวมถึงสามารถติดตามสถานะการด�ำเนินงานด้วยตัวเองได้
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ระบบ Biz Portal สามารถให้บริการใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การให้ข้อมูล (Information) ซึ่งจะรวบรวม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญาตตามคู ่ มื อ ส�ำหรั บ ประชาชนที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ท�ำขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
www.info.go.th นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลแบบบูรณาการ (Integrated Info Portal) ที่มีการเชื่อมโยงจากผลศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละใบอนุญาตแบบ end-to-end ตามประเภทธุรกิจ และการให้บริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction) จะให้บริการยื่นค�ำขออนุญาตแบบบูรณาการ (Integrated Digital Licensing)
ผ่านฟังก์ชัน “Smart” ที่มีอยู่บนระบบ Biz Portal
ปัจจุบันระบบ Biz Portal ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต หรือเอกสารต่าง ๆ
รวม ๗๘ ใบอนุญาต ใน ๒๕ ประเภทธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร และให้บริการ ๑๘ ใบอนุญาตใน ๑๐ ประเภท
ธุรกิจ ใน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมการให้บริการขออนุญาตรายใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง
และยกเลิก และอยู่ระหว่ างการยกระดับการให้บริการของระบบ Biz Portal ให้ส ามารถให้บริก ารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้บริการได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อไป

ส่งเสริมความเป็นเลิศแห่งรัฐ ด้วยรางวัลเลิศรัฐ

การขับเคลื่อนระบบราชการสู่ความเป็ น เลิ ศ ส�ำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด�ำเนิ น การผ่า นกลไกการมอบ
“รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของภาครัฐ
ที่มอบให้กับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ โดยมี ๓ สาขารางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานของรัฐส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๓ ผลงาน เป็นสถิติ
การสมัครสูงที่สุดจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการมอบรางวัลเลิศรัฐ รวม ๖ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ
รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม จ�ำนวน ๒ รางวัล ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานระดับดีเด่นครบทั้ง ๓ สาขารางวัล
ได้ แ ก่ ส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และกรมควบคุ ม โรค และรางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขา ซึ่ ง มอบให้ แ ก่
หน่วยงานที่มีการพัฒนาโดดเด่นในแต่ละด้าน ประกอบด้วยรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จ�ำนวน ๓ รางวัล
และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน ๑ รางวัล นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัล
บริการภาครัฐ จ�ำนวน ๑๒๓ รางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�ำนวน ๒๔ รางวัล และรางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน ๖๖ รางวัล

การมอบรางวัลเลิศรัฐให้แก่หน่วยงานภาครั ฐ นับ เป็น ก้ า วส�ำคัญ ของภาคราชการด้ว ยเป็ นรางวัล
แห่งเกียรติยศที่สะท้อนความส�ำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐ ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งสุขภาพ ความเป็นอยู่ ความเท่าเทียมทางการศึกษา การลดความเหลื่อมล�้ำ
ตลอดจนการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อ ม เพื่ อ ไปสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในการปฏิ บั ติ ราชการที่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใหม่เพื่อพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชน
ได้อย่างยั่งยืน ❖

๘๘ ปี 207

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

บีโอไอกับการส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน
(Sustainable Investment)
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดส�ำนักนายก
รั ฐ มนตรี มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ทั้ ง ในประเทศและการลงทุ น ของไทย
ในต่างประเทศ มีแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุน
ของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
(Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ตลอด ๕๐ ปี ที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน กล่าวได้ว่า มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความก้าวหน้าในหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น
ในด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนนั้น บีโอไอได้มีการก�ำหนดนโยบายเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง ภายใต้ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับ รวมถึง
การน้อมน�ำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของรัชกาลที่ ๙ ในการก�ำหนดทิศทางนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
ตามบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
นโยบายการให้ส่งเสริมการลงทุน จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อประเทศเป็นหลัก และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการเติบโตที่ยั่งยืน เล็งเห็นความจ�ำเป็นของการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ได้ถูกก�ำหนดเป็นกฎเกณฑ์ในการขอรับการส่งเสริมฯ ที่ชัดเจน
โดยบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่
ที่ ยื่ น ขอรั บ ส่ ง เสริ ม ฯ จะต้ อ งมี แ นวทางในการป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
ความชัดเจนของการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๓ โดยมติคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเห็นชอบ “นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Promotion Policy
for Sustainable Development)” ซึ่ง มี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ เ น้ น ความสมดุ ล ระหว่ า งเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม โดยมี ๔ มาตรการ ภายใต้นโยบายดังกล่าว ได้แก่
๑. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๒. มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน หรือการใช้พลังงาน
ทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓. มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
๔. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
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มาตรการทั้ง ๔ มาตรการข้างต้น ถือเป็นการสร้างความชัดเจนในการก�ำหนดทิศทางการลงทุน บีโอไอ
ได้ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง รั ฐ และเอกชนเพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว
เน้นการให้ส่งเสริมฯ กิจการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) กิจการผลิตเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco – Friendly Chemicals) เป็นต้น

ปัจจุบันบีโอไอได้ปรับนโยบายการส่งเสริมการลงทุน โดยก�ำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความพร้อม
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอี
และวิสาหกิจชุมชน ตามบริบทของประเทศที่ต้องการก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” ที่เน้น “คนและ
เทคโนโลยี” เป็นหลัก โดยใช้เครื่องมือด้านภาษี และที่ไม่ใช่ภาษี รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
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สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน ๕ รูปแบบที่ส�ำคัญ

๑. สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
		 A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้/กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถ าวรไม่สูง เน้น R&D ซึ่งส�ำคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว
		 A2: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้านสิ่งแวดล้อม
และอุตสาหกรรมพื้นฐานส�ำคัญที่มีลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี
		 A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสูงที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว
		 A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1 – A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ
และเสริมสร้าง Value Chain
		 B1 – B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�ำคัญต่อ Value Chain
๒. สิทธิประโยชน์ตามเทคโนโลยีเป้าหมาย
		 ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ส�ำหรับกิจการพัฒนา
เทคโนโลยีเป้าหมาย โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน โดยจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย
		 ๑) กิจการพัฒนา Biotechnology
		 ๒) กิจการพัฒนา Nanotechnology
		 ๓) กิจการพัฒนา Advanced Materials Technology
		 ๔) กิจการพัฒนา Digital Technology

๓. สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าโครงการ
		 เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีก ารลงทุนหรือการใช้จ่ ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
หรื อ อุ ต สาหกรรมโดยรวมมากขึ้ น บี โ อไอจึ ง ก�ำหนดสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค่ า ของโครงการ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
		 ๑) การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
		 ๒) การสนับสนุนสถาบันการศึกษา/วิจัย หรือ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
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		 ๓) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์เทคโนโลยีที่พัฒนาจากในประเทศ
		 ๔) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
		 ๕) การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ
		 ๖) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
๔. สิทธิประโยชน์ตามพื้นที่
		 ๑) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
		 ๒) นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
		 ๓) นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”
		 ๔) การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (๒๐ จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ)
		 ๕) การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
		 ๖) การให ก ารส ง เสริ ม กิ จ การเขตวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เช่ น Science Park, Food
Innopolis เป็นต้น
๕. มาตรการพิเศษเฉพาะ
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
		 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปรับปรุง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้กับ SMEs ของไทย ให้ก้าวสู่ระดับ
สากลมากขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม กรณีตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนและ/หรื อ ตั้ ง โครงการในนิ ค มหรื อ เขตอุ ต สาหกรรม พร้ อ มก�ำหนดค�ำจ�ำกั ด ความ SMEs ใหม่
โดยพิจารณาจากรายได้ต่อปี ของกิจการไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และต้องมีการถือหุ้นของบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ เพื่อให้ SMEs ไทยได้เข้าถึงการใช้สิทธิประโยชน์ของบีโอไอได้มากขึ้น
ในปี ๒๕๖๒ มีค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวน ๖๐ โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๕๘ เงินลงทุน ๒,๗๕๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๙๗
		 มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
		 มาตรการนี้ น อกจากจะมุ ่ ง ให้
ภาคการผลิ ต เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันโดยน�ำดิจิทัลเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร
ระบบอั ต โนมั ติ ม าใช้ แ ล้ ว ยั ง ผลั ก ดั น ให้
ผู ้ ป ระกอบการค�ำนึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น
โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัด
พลังงาน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้อีกด้วย
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		 ในปี ๒๕๖๒ มีค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวน ๑๖๗ โครงการ เงินลงทุน ๑๖,๓๙๐ ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๑๒๕ โครงการ เงินลงทุน ๕,๓๓๐ ล้านบาท มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ด้านปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จ�ำนวน ๔๐ โครงการ เงินลงทุน ๑๑,๐๒๐ ล้านบาท และมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต จ�ำนวน
๒ โครงการเงินลงทุน ๔๐ ล้านบาท

ตัวอย่างผลงานส�ำคัญของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

การลงทุนที่ยั่งยืน ด้วยอุตสาหกรรมเกษตร
บี โ อไอมุ ่ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม กิ จ การเกษตรและผลิ ต ผลจากการเกษตร ตลอดห่ ว งโซ่
ของการผลิต ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ
ไปจนถึงการแปรรูป และการน�ำเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตพลังงานชีวภาพ เพราะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยให้สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีในระดับสูง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย น�ำไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทยอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน กิจการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร บีโอไอให้สิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด ๕ – ๘ ปี รวมไปถึงการให้การส่งเสริมการผลิตหรือบริการระบบเกษตรสมัยใหม่
(Smart Farming) ได้แก่ การออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะ System Integration โดยมีการเก็บข้อมูล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเกษตรอัจฉริยะ
ยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนหรือกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เพิ่มมาตรฐานการผลิต การควบคุม
คุณภาพผลผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ผลผลิตที่ได้จึงมีราคาสูงกว่าฟาร์มทั่วไป
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเกษตรของไทยแข่ ง ขั น ได้ แ ละได้ ม าตรฐาน
ระดับสากล บีโอไอมีมาตรการส่งเสริมที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในการยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรสู ่ ม าตรฐานสากล ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเป็ น ระยะเวลา ๓ ปี จากรายได้ ข องกิ จ การ
ที่ ด�ำเนิ น การอยู ่ โดยผู ้ ป ระกอบการสามารถยื่ น แผนการลงทุ น เพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมเกษตรสู ่ ส ากล
เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 หรือ FSSC 22000 เป็นต้น
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อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมเกษตรที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส�ำคั ญ
อุตสาหกรรมหนึ่ง คือ การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยบีโอไอสนับสนุนให้เกิดการน�ำสิ่งที่มีอยู่แล้วในประเทศ
เช่น น�้ำเสีย ขยะ มูลสัตว์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า บี โ อไอให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม กิ จ การด้ า นการเกษตรและผลิ ต ผล
จากการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำ เช่น การปรับปรุงพันธ์ คัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ขั้นกลางน�้ำ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การที่ ช ่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต เช่ น กิ จ การปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ปุ ๋ ย ชี ว ภาพ ที่ ป ลอดภั ย และเป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม จนถึงปลายน�้ำ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงส่งเสริมกระบวนการแปรรูป
ของเสี ย ทางการเกษตรไปสู ่ พ ลั ง งานชี ว ภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง มุ ่ ง ยกระดั บ ภาคเกษตรของไทยให้ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น
มีความทันสมัย และแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยผลักดันให้ภาคเกษตรของไทยน�ำระบบเกษตรสมัยใหม่
รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ พัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ผลลัพธ์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน ในปี ๒๕๖๒ มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ๑,๖๒๔ โครงการ
เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นร้ อ ยละ ๗ และมี มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ๗๕๖,๑๐๔ ล้ า นบาท มี ก ารอนุ มั ติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน ๑,๕๐๐ โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒ และมีมูลค่าเงินลงทุน
๔๔๗,๓๖๐ ล้านบาท และมีการออกบัตรส่งเสริม ๑,๓๒๗ โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน ๓๕๗,๖๘๐ ล้านบาท
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการขอรับส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน ๘๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒
ของจ�ำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมีมูลค่าทั้งสิ้น ๒๘๖,๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘
ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น หากพิจารณาในแง่ของจ�ำนวนโครงการพบว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ในอุ ต สาหกรรมการเกษตร และแปรรู ป อาหารส่ ว นในด้ า นมู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น พบว่ า ในอุ ต สาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีเงินลงทุนสูงที่สุด
แน่นอนว่า สถิติที่กล่าวถึงมีมูลค่าที่มหาศาล และส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก แต่ทั้งนี้
การส่ง เสริมการลงทุนไม่ได้สร้ างการเติบ โตด้า นมู ลค่า เท่ านั้ น ยั งส่ งผลทางอ้อ มที่จั บต้องไม่ได้ แต่ ส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และการเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศอีกด้วย
การส่งเสริมการลงทุน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลต่อส่วนรวม
ในการได้รับโอกาสจากการลงทุน เช่น เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เป็นต้น ซึ่งจะน�ำไปสู่การขจัดยากจน
ความหิวโหย เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันจะท�ำให้ลดความเหลื่อมล�้ำตามพันธกิจที่บีโอไอได้ก�ำหนดไว้
และน�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการให้ส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน
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ในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันพวน บีโอไอจะมุ่งมั่นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างรากฐานของประเทศ พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจน
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ต่ อ การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมในระยะยาว รวมถึ ง สร้ า งสมดุ ล
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม และความสมดุ ล ของภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคบริ ก าร
โดยครอบคลุ ม ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์
การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แม้ว่าจะมีความท้าทายต่าง ๆ มากมาย แต่ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอจะมุ่งไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ด้วยความมุ่งมั่น และศักยภาพอันเข้มแข็งขององค์กร
บีโอไอจะก�ำหนดนโยบายใหม่ ๆ ในการให้ส่งเสริมการลงทุน ภายใต้ความเชื่อมั่นในสถานการณ์เศรษฐกิจ
การลงทุนของประเทศในอนาคตจะยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยจะก้าวไกลไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ❖
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การบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน : กรณีโครงการเพชรในตม
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ดาวรุ่ง นิลด�ำ
ส�ำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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กล่าวน�ำ

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน. ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖
แปรสภาพมาจากกองอ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒
โดยมีอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อปฏิบัติการต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ลดน้อยลงเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขยายวงกว้างทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว กอ.รมน. จึงปรับภารกิจ
เพื่อการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชายแดน
การพั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คงเฉพาะพื้ น ที่ การแก้ ป ั ญ หาชนกลุ ่ ม น้ อ ยและผู ้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ ง การแก้ ป ั ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการปฏิบัติงานด้านการข่าวและปฏิบัติการ
จิตวิทยา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาลประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ กอ.รมน.
จึงปรับลดบทบาทให้มีหน้าที่ส�ำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.ได้มีการ
ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง
ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ กอ.รมน. ยังคงเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีความส�ำคัญและยังต้องด�ำรงอยู่
มาถึงปัจจุบัน จนกระทั่ง กอ.รมน. ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะในส�ำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี
มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับ
ทุ ก ส่ ว นราชการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คง เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตนเพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์
อั น เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง และก�ำหนดให้ มี ม าตรการและกลไกควบคุ ม การใช้ อ�ำนาจ
เป็นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นเอกภาพ
จากการด�ำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อให้สามารถป้องกันภยันตราย
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
ของ กอ.รมน. ผ่านโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการการจัดตั้ง
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๗ โดยศูนย์อาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ ศอพป.กอ.รมน. ในขณะนั้น เป็นผู้ประสาน
การด�ำเนินงาน และมีค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๘ ก�ำหนดให้โครงการ อพป.
เป็นโครงการระดับชาติมีความส�ำคัญเร่งด่วนตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ที่หน่วยงานราชการ
ทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
และการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือหมู่บ้าน อพป. ขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไป เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการของหมู่บา้ น
เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ระบบป้องกัน และบ�ำรุงรักษาสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจครัวเรือน
การสร้างภาวะผู้น�ำ เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ กอ.รมน. ได้มีการจัดท�ำโครงการเพชรในตมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่ อ มอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นหมู ่ บ ้ า น อพป. และก�ำลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖
มีผลการเรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ และเข้ า รั บ ราชการครู ใ นโรงเรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ ภู มิ ล�ำเนาของตนเองภายหลั ง ส�ำเร็ จ
การศึกษาแล้ว ทั้งนี้ เนื่องมาจาก กอ.รมน. เล็งเห็นว่า นอกจากการให้การศึกษาแก่เยาวชนในหมู่บ้าน อพป. แล้ว
ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นตนให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนได้
เท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาด้านความมั่นคงของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาที่มีคนเป็น
ศูนย์กลาง (People - Centered) ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy
Philosophy: SEP) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ขององค์การสหประชาชาติ

ภายหลังสิ้นสุดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้ด�ำเนินกระบวนการหารือเพื่อก�ำหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Post-๒๐๑๕ Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” โดยประเด็นส�ำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๑๗ เป้าหมาย๑ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี เริ่มตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๗๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติของการพัฒนา ๓ มิติ คือ มิติการพัฒนา
ทางสั ง คม มิ ติ ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และมิ ติ ก ารพั ฒ นาทางสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล กั น ที่ เ ป็ น พื้ น ฐาน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ส ามารถแยกออกจากกันได้ โดยยึดแนวทางการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
(People - Centered) บนปัจจัยพื้นฐาน ๕ ประการ ได้แก่
๑. คน (People) เพื่ อ ให้ ทุ ก คนมี สุ ข ภาพดี มี ก ารศึ ก ษา ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ และสร้ า งโอกาส
ส�ำหรับสตรีและเด็ก หมายถึง การพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางเน้นการมีสุขพลานามัยที่ดีและการมีโอกาส
ในการศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติการบริการด้านการเงิน
และการมี สิ ท ธิ ใ นการถื อ ครองที่ ดิ น การพั ฒ นาที่ มี ร ากฐานจากเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนการยุ ติ ค วามรุ น แรง
ทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานเด็กและสตรี
๒. โลก (Planet) เพื่อปกป้องและรักษาระบบนิเวศส�ำหรับทุกคนและเด็ก หมายถึง การค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมกันหาทางออกต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืนการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าการไม่ตัดไม้ท�ำลายป่าและหาทางป้องกันและรับมือ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติกิจกรรมทางการเกษตรและการประมงที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนกิจกรรมทางอุตสาหกรรม
ที่ไม่เป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อม
๓. ความมั่งคั่ง (Prosperity) เพื่อยุติความยากจน สร้างการเติบโตที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจที่มั่นคง
เป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม หมายถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ให้ประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่การวัดจาก GDP๒ เพียงอย่างเดียว แต่ค�ำนึงความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกกลุ่มการที่คนทุกคน
มีโอกาสในการจ้างงาน และสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ
โดยภาคเอกชนหรือรัฐบาลจะต้องค�ำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ ๔
การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ ๖ การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดที่ทุกคน
เข้าถึงได้ เป้าหมายที่ ๘ การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล�้ำ เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๓ การรั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ เป้า หมายที่ ๑๔ การใช้ ป ระโยชน์ จากมหาสมุ ท รและทรั พ ยากรทางทะเล
เป้าหมายที่ ๑๕ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒ GDP หรือ Gross Domestic Product : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง รายจ่ายเพื่อบริโภค + รายจ่ายเพื่อการลงทุน + รายจ่าย
ของรัฐบาล + รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าผลิตในประเทศ
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๔. ความยุ ติ ธ รรม (Peace) เพื่ อ สร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ มั่ น คงปลอดภั ย และมี สั น ติ ภ าพ หมายถึ ง
การเคารพในหลั ก นิ ติ ธ รรมมี ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ เ คารพสิ ท ธิ แ ละยึ ด มั่ น ในผลประโยชน์ ข องคนทุ ก กลุ ่ ม
การปฏิบัติงานภาครัฐและกระบวนการทางกฎหมายต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม
กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายจะต้ อ งเคารพในหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานบุ ค คล
จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยปราศจากความหวาดระแวง
๕. ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของโลกเพื่อร่วมกันพัฒนา
อย่างยั่งยืน หมายถึง การเสริมสร้างหุ้นส่วนการร่วมมือเพื่อการพัฒนาการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ จะต้องได้รับการ
สนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนผ่านทางการค้าการลงทุนการเก็บภาษี และเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศก�ำลังพัฒนาหรือระหว่างประเทศที่ก�ำลังพัฒนาด้วยกัน

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy: SEP)

ประเทศไทยมี แ นวคิ ด ต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น บนแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(Sufficiency Economy Philosophy : SEP) ปรัชญาแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙) ทรงมีพระราชด�ำรัสมอบแก่ปวงชนชาวไทย
มาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. ๒๕๑๗ เน้ น การพั ฒ นาคนการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพภู มิ สั ง คมและไม่ ท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล กล่าวคือ
ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ มี ดุ ล ยภาพใน ๓ มิ ติ ๓ ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มพร้ อ มกั บ
ยึดทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบกับการวางแผน การตัดสินใจและการกระท�ำ
เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยการพัฒนาทั้งสามมิติต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
๔
แห่งชาติ ได้อธิบายหลักการพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร”
ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการพิจารณา ๕ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิด : เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก
เชิ ง ระบบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา มุ ่ ง เน้ น การรอดพ้ น จากภั ย และวิ ก ฤติ เพื่ อ ความมั่ น คง
และความยั่งยืนของการพัฒนา
๓ มิติที่ ๑ เศรษฐกิจ: พัฒนาสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมีคุณภาพ และสามารถกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมิติที่ ๒ สังคม:
พัฒนาคนและสังคมไทยมีคุณภาพสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มิติที่ ๓ สิ่งแวดล้อม: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงโครงสร้าง
หน้าที่ และอ�ำนาจของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็น “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
(ที่มา: https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=๘๕๕๓&filename=index)
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ส่วนที่ ๒ คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ส่วนที่ ๓ ค�ำนิยาม : ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ได้แก่
			
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น
			
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
			
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล
ส่วนที่ ๔ เงื่อนไข : การตัดสินใจและการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
			
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ
			
เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า งประกอบด้ ว ย มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่
ส่วนที่ ๕ แนวทางปฏิ บั ติ / ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ : จากการน�ำปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี			
เมื่อพิจารณาแนวความคิดองค์การสหประชาชาติที่ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs) ๑๗ เป้าหมาย เพื่อให้ชาติสมาชิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยได้ใช้แนวทางเดินไปสู่การเป้าหมายให้บรรลุผล
ภายใน ๑๕ ปี ประเทศไทยได้ ใช้ แ นวทางตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยจะพบว่ า ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ได้อย่างชัดเจน เช่น
เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพที่ดีและ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาทีเ่ ท่าเทียม เป้าหมายที่ ๕ การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน
และครอบคลุมและ เป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางหรือทฤษฎี
ต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสอดคล้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติการพัฒนาคนเพื่อใช้
ในการด�ำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองความพอมีพอกินการรู้จักพอประมาณการค�ำนึงถึง
ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีไม่ประมาทตระหนักถึงความถูกต้องในหลักวิชามีคุณธรรมเป็นกรอบ
ในการด�ำเนินชีวิต
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ความส�ำเร็จของโครงการเพชรในตม

โครงการเพชรในตม เริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดย พลเอก อาทิตย์ ก�ำลังเอก บัญชาการ
ทหารสู ง สุ ด รั ก ษาราชการผู ้ บั ญ ชาการทหารบก มอบหมายให้ ศู น ย์ อ าสาพั ฒ นาและป้ อ งกั น ตนเอง
กองอ�ำนวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน ในขณะนั้ น (ปั จ จุ บั น คื อ ส�ำนั ก กิ จ การมวลชนและสารนิ เ ทศ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) รับผิดชอบประสานการด�ำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกเยาวชนจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ
เข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (กศ.บ) คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ และบรรจุเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภูมิล�ำเนา
ของตนเองภายหลังส�ำเร็จการศึกษา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ครูเพชรในตม” นอกจากนี้ โครงการเพชรในตม
มี เ ป้ า หมายโดยรวมเพื่ อ การพั ฒ นาชนบทโดยอาศั ย บุ ค ลากรของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ ห ่ า งไกลความเจริ ญ และ
หล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การด�ำเนินงานโครงการ
เพชรในตมเป็นการท�ำงานแบบบูรณาการความร่วมมือของ ๓ หน่วยงาน คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ (มศว.) ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และส�ำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.)
หน้าที่ในการด�ำเนินงานมีดังนี้
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การบูรณาการความร่วมมือโครงการเพชรในตม
จัดหาทุนการศึกษา
จัดกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

คัดเลือกนักเรียนจากหมู่บ้าน อพป.
จัดหาที่พัก/ที่ศึกษา
และทุนการศึกษาส่วนหนึ่ง

จัดหาต�ำแหน่งเพื่อบรรจุบุคลากร
ทางการศึกษาในภูมิล�ำเนา
ของบัณฑิตแต่ละคน

ตลอดระยะของหลักสูตรการศึกษา ๕ ปี กอ.รมน. ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษให้แก่นักศึกษาโครงการ
เพชรในตม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพที่จ�ำเป็น ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และศึกษาเรียนรู้แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จนเกิ ด เป็ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาโครงการเพชรในตม ซึ่ ง นอกจากจะน�ำไปใช้
ส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตตนแล้ว ยังสามารถน�ำไปประยุกต์ส�ำหรับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
กิจกรรมค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมแบ่งปันความห่วงใยจากใจ
สู่สังคม กิจกรรมอบรมอาชีพอิสระ กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม
เพื่อให้บัณฑิตเพชรในตมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
จากความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโครงการเพชรในตม ในหมู่บ้าน อพป. ที่ผ่านมาทั้งในด้านการพัฒนาคน
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน กอ.รมน. จึงได้ขยายการด�ำเนินไปสู่พื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ของภาครัฐที่มีต่อประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนจากการที่บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการเพชรในตม ได้กลับไปรับราชการเป็นบุคลากร
ทางการศึกษา (ครูเพชรในตม) ในภูมิล�ำเนาของตน ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
ผลส�ำเร็จของโครงการเพชรในตม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบันผลิตบัณฑิตเพชรในตมแล้ว
๒๙ รุ่น รวม ๙๑๔ คน และมีนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ๕ รุ่น จ�ำนวน ๒๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๔ คน
รายละเอียดดังนี้
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ตารางสรุปจ�ำนวนบัณฑิตและนักศึกษาโครงการเพชรในตม
รุ่นที่
(ปีการศึกษาที่รับสมัคร)
รุ่นที่ ๑ - ๒๙
(พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๕๗)
รุ่นที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
รุ่นที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
รุ่นที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
รุ่นที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
รุ่นที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

พื้นที่ด�ำเนินการโครงการเพชรในตม๕
ทภ.๑ ทภ.๒ ทภ.๓ ทภ.๔ จชต. รวม
๑๔๗

๒๖๓

๒๐๓

๒๑๑

๙๐

๙๑๔

๗
๗
๕
๔
๔
๑๗๔

๘
๙
๑๑
๑๒
๑๒
๓๑๕

๑๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๕๔

๔
๔
๔
๔
๔
๒๓๑

๓๐
๑๕
๔๕
๑๕
๔๕
๑๕
๔๕
๑๕
๔๕
๑๕๐ ๑,๑๒๔

หมายเหตุ
ส�ำเร็จการศึกษา
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๕
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑

สรุป

โครงการเพชรในตมเป็นโครงการที่ประสบความส�ำเร็จในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
หรือ “ครูเพชรในตม” มาอย่างยาวนานสามารถกระจายความเจริญทางการศึกษาได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศเป็ น การเสริ ม สร้า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การปกครอง และการรั ก ษา
ความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกล และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีส�ำนึกที่ดี
มี วิ นั ย มี ค วามรู ้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถน�ำไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งสมดุ ล
และน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตเพชรในตม
ถือว่าเป็นความส�ำเร็จของ กอ.รมน. ในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของประเทศ เสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการศึกษาเรียนรู้แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ การท�ำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวง
ศึกษาธิการ และ กอ.รมน. ในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือที่เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงอาจ
กล่าวได้ว่า โครงการเพชรในตม เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการท�ำงานแบบบูรณาการ
๕ กองทัพภาค ๑: กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว จันทบุรี ตราด
นครปฐม และสุพรรณบุรี
กองทัพภาค ๒: จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร เลย หนองบัวล�ำภู สกลนคร บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร
กองทัพภาค ๓: จังหวัดนครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร อุทัยธานี ล�ำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร เชียงราย
น่าน พิษณุโลก สุโขทัย และตาก
กองทัพภาค ๔: จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา พัทลุง สตูล กระบี่ ตรัง ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และพังงา
จังหวัดชายแดนภาคใต้: จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และ ๔ อ�ำเภอของ จังหวัดสงขลา (อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอเทพา อ�ำเภอจะนะ
อ�ำเภอนาทวี)
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กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). ที่ ศธ ๕๐๘/๖๓๖. ขอความกรุณาพิจารณาเห็นชอบการขยายผล
การรับเด็กนักเรียนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเป็นนักศึกษาโครงการเพชรในตม. ส�ำนักกิจการ
มวลชนและสารนิเทศ. การด�ำเนินงานโครงการเพชรในตม ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ❖
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สทนช. ก้าวสู่ปีที่ 3 กับความท้าทาย
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศสู่ความยั่งยืน
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
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ส�ำนั ก งานทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ (สทนช.) เป็ น หน่ ว ยงานนโยบายของประเทศด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรน�้ำ ที่จัดตั้งขึ้นตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ อยู ่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ต้ อ งการให้ ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ของประเทศทั้งระบบมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ลดความซ�้ำซ้อน โดยจะท�ำหน้ าที่ในการบูรณาการ ข้อมูล
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
นายสมเกียรติ ประจ�ำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สทนช. ได้ด�ำเนินงาน
ตามภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและวางรากฐานงานด้าน “น�้ำ” ของประเทศอย่างเป็นธรรม
และยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ โดยได้ มี ก ารน้ อ มน�ำแนวทางตามพระราชด�ำริ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทเสนาธิการด้านน�้ำของประเทศ สทนช. เล็งเห็นถึง
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการด�ำเนิ น งานของหน่ ว ยงานและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในทุ ก ระดั บ และทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การบูรณาการอย่างแท้จริง และขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ และในปี ๒๕๖๓ นี้ สทนช. ก้าวเข้าสู่
ปีที่ ๓ ในฐานะองค์กรหลักในการบริหารจัดการน�้ำของประเทศ

๘๘ ปี 227

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ผลงานในระยะเวลาที่ผ่านมา สทนช. ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๒ โดยได้ ก�ำหนดเป็ น แผนการด�ำเนิ น การใน ๖ ด้ า น
ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ การจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค พัฒนาน�้ำประปา/น�้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม
ครอบคลุ ม ทุ ก หมู ่ บ ้ า น ชุ ม ชนเมื อ ง รวมทั้ ง พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส�ำคั ญ โดยมี เ ป้ า หมาย
เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ๑๔,๕๓๔ หมู่บ้าน ขยายระบบประปาชุมชนเมือง ๓๘๘ เมือง
และพัฒนาแหล่งน�้ำส�ำรอง ๓๔๖ ล้ านลูกบาศก์เมตร การพัฒนาน�้ำดื่มสะอาดให้ได้ม าตรฐานทุกหมู่บ้ าน
ภายในปี ๒๕๗๓ รวมทั้งลดการใช้น�้ำภาคครัวเรือนไม่เกิน ๒๑๕ ลิตรต่อคนต่อวัน ส�ำหรับผลงานที่ผ่านมา
ได้เพิ่มประสิทธิภาพประปา ๒,๐๔๙ แห่ง ขยายเขตประปาเมือง ๕ แห่ง
ด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงน�้ำภาคการผลิต จัดหาน�้ำต้นทุนสร้างความมั่นคงในภาคการผลิต
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ พร้อมทั้งการจัดหาน�้ำในพื้นที่เกษตรน�้ำฝน ลดความเสี่ยง/
ความเสียหายลง ร้อยละ ๕๐ โดยมีเป้าหมายพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้ำให้เต็มศักยภาพ ๑๓,๔๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่า ๑๘ ล้านไร่ พัฒนาระบบผันน�้ำ ๒,๕๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และส�ำหรับ
พื้นที่เกษตรน�้ำฝนที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทานต้องจัดหาแหล่งน�้ำโดยการอนุรักษ์ พัฒนา
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำธรรมชาติ สระน�้ำในไร่นา และพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ๑๓,๘๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้ น ที่ รั บ ประโยชน์ ๑๕ ล้ า นไร่ ส�ำหรั บ พื้ น ที่ เ กษตรน�้ ำ ฝนที่ เ หลื อ ต้ อ งพั ฒ นาระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ
การจัดการน�้ำชุมชน รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิต และการเกษตร ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ส�ำหรับผลงานที่ผ่านมาได้พัฒนาแหล่งเก็บน�้ำใหม่ ๑๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๖๑,๔๓๘ ไร่
จัดหาแหล่งน�้ำให้พื้นที่เกษตรน�้ำฝน ๓๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
ด้านที่ ๓ การจัดการน�้ำท่วม และอุทกภัย ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจส�ำคัญ จ�ำนวน ๗๖๔ แห่ง จัดท�ำผังลุ่มน�้ ำทุกลุ่มน�้ ำ ขุดลอกปรับปรุงล�ำน�้ำ ๖,๒๗๑ กิโลเมตร
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน�้ำ ๕๖๒ แห่ง การพัฒนาพื้นที่ชะลอน�้ำ/แก้มลิง ๘๔ แห่ง สามารถชะลอน�้ำได้
๔,๖๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ลดพื้นที่น�้ำท่วม ๑๓ ล้านไร่ และการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ส�ำหรับผลงานที่ผ่านมาได้ปรับปรุงทางน�้ำแล้ว ๗๖ แห่ง พัฒนาพื้นที่รับน�้ำนอง ๑๓ แห่ง
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ด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน�้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ เพื่อให้แหล่งน�้ำมีคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ ขึ้ น ไป โดยมี เ ป้า หมายพั ฒ นาระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย ๗๔๑ แห่ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย
๑๐๐ แห่ ง การน�ำน�้ ำ เสี ย กลั บ มาใช้ ใ หม่ ๑๓๒ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี จั ด สรรน�้ ำ เพื่ อ รั ก ษาระบบนิ เวศ
ฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลอง และคูคลองสาขาที่ส�ำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด บึงราชชนก หนองหาร จังหวัดสกลนคร
และคลองเปรมประชากร เป็นต้น ส�ำหรับผลงานที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบบ�ำบัดใหม่ ๕ แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเดิม ๑ แห่ง
ด้านที่ ๕ การฟื้นฟูป่าต้นน�้ำและพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อปรับสมดุลระบบนิเวศ โดยมีเป้าหมายฟื้นฟู
พื้นที่ป่าต้นน�้ำ ๓.๕๒ ล้านไร่ และการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน�้ำ ๒๑.๔๕ ล้านไร่
และสร้างฝายต้นน�้ำ ๕๔๑,๘๙๔ แห่ง โดยปัจจุบันฟื้นฟูป่าต้นน�้ำแล้ว ๑๑๐,๘๒๐ ไร่
ด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ เพื่อจัดท�ำ ปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านการบริหาร
จัดการน�้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณ์ในการจัดการภัยพิบัติ
ด้านน�้ำ ศึกษา วิจัย พัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรน�้ำ โดยมีการติดตามและประเมินผล การจัดท�ำแผน
บริหารจัดการน�้ำ และสร้างความร่วมมือด้านน�้ำต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในระดับชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการน�้ำได้ด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกัน
การขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ชุ ม ชน ให้ มี ค วามอยู ่ ดี กิ น ดี เกิ ด ความยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ
และขยายผลความส�ำเร็ จ ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ส�ำหรั บ ผลงานที่ ผ ่ า นมาได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ๒๐ ปี จัดท�ำแผนหลักและ
แผนปฏิบัติการระดับลุ่มน�้ำ เป็นต้น

ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา สทนช. ยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการเป็นศูนย์กลางการบูรณาการ และก�ำกับดูแลทรัพยากรน�้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เริ่มต้นจากอัตราก�ำลังเพียง ๑๓ คน เมื่อก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ได้เพิ่มอัตราก�ำลังมาเป็น ๒๔๖ คน ปัจจุบัน
ด้วยภารกิจและบทบาทการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น สทนช. จึงได้ก�ำหนดโครงสร้างระยะที่ ๒ โดยปรับปรุง
เพิ่มอัตราข้าราชการเป็น ๕๘๗ คน พนักงานราชการ ๓๖๔ คน และลูกจ้างประจ�ำ ๒ คน รวม ๙๕๓ คน
พร้อมปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ ๆ
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ล่าสุด กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีสาระส�ำคัญ คือ การจัดตั้งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติใน ๔ ภูมิภาค
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลครอบคลุม ๒๒ ลุ่มน�้ำใหม่ รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน�้ำจากส่วนกลาง
และภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเรื่องน�้ำในระดับภูมิภาค โดยประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รผู ้ ใช้ น�้ ำ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน�้ ำ
และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ประกอบด้วย
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติภาค ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดล�ำปาง ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลพื้นที่ลุ่มน�้ำสาละวิน
ลุ่มน�้ำโขงเหนือ ลุ่มน�้ำวัง ลุ่มน�้ำปิง ลุ่มน�้ำยม และลุ่มน�้ำน่าน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติภาค ๒ (ภาคกลาง)
จังหวัดสระบุรี ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ลุ่มน�้ำสะแกกรัง ลุ่มน�้ำป่าสัก ลุ่มน�้ำท่าจีน ลุ่มน�้ำแม่กลอง
ลุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน�ำ้ บางปะกง ลุ่มน�ำ้ โตนเลสาบ และลุ่มน�้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติภาค ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลพื้นที่ลุ่มน�้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน�้ำชี และลุ่มน�้ำมูล ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติภาค ๔ (ภาคใต้) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลพื้นที่ลุ่มน�้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน�้ำภาคใต้ตะวันออก
ตอนล่าง และลุ่มน�้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ส�ำหรั บ ความร่ ว มมื อ ด้ า นต่ า งประเทศ ๒ ปี ที่ ผ ่ า นมา สทนช. ได้ จั ด ท�ำและขยายความร่ ว มมื อ
กั บ ต่ า งประเทศ เพื่ อ แสวงหาบริ บ ทการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมส�ำหรั บ ประเทศไทยจากแนวปฎิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
และองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในมิติด้านน�้ำที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศ
ในการแข่ ง ขั น ในด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี และงานวิ จั ย รองรั บ ผ่ า นการท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานของไทยให้ กั บ ต่ า งประเทศ และเป็ น ตั ว แทนรั ฐ บาลไทย
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ระดั บ นโยบายแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ในเวที น านาชาติ อาทิ
การลงนามบันทึกความเข้าใจกับสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศฮังการี และการทาบทามประเทศเนเธอร์แลนด์
เพื่อจัดท�ำความร่วมมือด้านน�้ำ ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน�้ำและมีการติดต่อสัมพันธ์
กับไทยมาโดยตลอด
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ด้านภูมิภาคเอเชีย สทนช. ยังมีบทบาทส�ำคัญในเวทีสภาน�้ำเอเชีย (Asia Water Council) ซึ่งเป็นองค์กร
ระดับภูมิภาคของสภาน�้ำโลก (World Water Council) มีสมาชิก ๑๓๐ องค์กรทั่วโลกโดย AWC เป็นองค์กร
ที่มุ่งเน้นการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมด้านน�้ำ โดยมีเลขาธิการ สทนช. เป็นกรรมการ
AWC ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และปัจจุบันท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ AWC
นอกจากนี้ สทนช. เข้าไปมีบทบาทส�ำคัญอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ สทนช. ท�ำหน้าที่ส�ำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น�้ำโขงแห่งชาติไทย (TNMCS)
โดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานในทุกมิติกับคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (MRC) ซึ่งมีส�ำนักงาน
เลขาธิการตั้งอยู่ที่ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส�ำหรับสมาชิกในคณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขง ประกอบด้วย ๔ ชาติสมาชิก ได้แก่ ลาว กัมพูชา ไทย และเวียดนาม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ในลุ่มแม่น�้ำโขง ถือเป็นกรอบความร่วมมือทางด้านน�้ำที่ส�ำคัญของภูมิภาค ที่มีการลงนามความตกลงร่วมกัน
เมื่อปี ๒๕๓๘ และต่อมา ได้พัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง
(Mekong-Lanchang Cooperation : MLC) ขึ้น เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ และสมาชิก ประกอบด้วย ๖ ชาติ ได้แก่
จีน ลาว กัมพูชา พม่า ไทย และเวียดนาม ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ (Hub) ของแม่น�้ำโขง
ในการประสานข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ ตอนบนและตอนล่างของแม่นำ�้ โขง เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
ร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยและสนั บ สนุ น การใช้ น�้ ำ น�ำมาสู ่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในพื้ น ที่ ตลอดจนมิ ติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นท้าทายที่ส�ำคัญคือการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นกลไก
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยาในฤดูน�้ำหลากกับจีน เพื่อใช้วางแผนบริหารจัดการน�้ำล่วงหน้า รวมทั้ง
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุ - อุทกวิทยากับประเทศลาวด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาปริมาณฝนตก
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในทุกภาค ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือ
ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ โดยเร่งเก็บกักน�้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ให้ได้มากที่สุด
ระบายน�้ำในปริมาณเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ดังเช่นในสถานการณ์
น�้ำท่วมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแม่น�้ำชีและแม่น�้ำมูล บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
แม้จะเป็นการเร่งระบายมวลน�้ำออกสู่แม่น�้ำโขงให้ได้โดยเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส ามารถเก็บกักน�้ำได้กว่า
๒,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นผลดีที่ท�ำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณน�้ำต้นทุนมากกว่าพื้นที่อื่น แต่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยกว่าปกติ
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ท�ำให้มีปริมาณน�้ำต้นทุนในแหล่งน�้ำต่าง ๆ น้อยตามไปด้วย ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยเน้นการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก
รองลงมาเป็นการรักษาระบบนิเวศ ควบคุมคุณภาพน�้ำ ส�ำรองน�้ำต้นฤดูฝน น�้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
ตามล�ำดับ และได้ด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ก�ำหนดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้ำในแต่ละกิจกรรมไว้ล่วงหน้า
พร้อมกับการจัดท�ำแผนส�ำรองน�้ำ เช่น การขุดเจาะบ่อน�้ำบาดาล ขุดลอกล�ำน�้ำ ส�ำรองน�้ำจากแหล่งน�้ำใกล้เคียง
การท�ำฝนหลวง การลงทะเบียนผู้ใช้น�้ำ การวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุน
เป็นต้น เพื่อให้มีปริมาณน�้ำใช้เพียงพอส�ำหรับทุกกิจกรรม ตามล�ำดับความส�ำคัญ
แม้การเตรียมแหล่งเก็บกักน�้ำ ระบบชลประทาน และกลไกการท�ำงานต่าง ๆ จะด�ำเนินไปได้ด้วยดี
แต่เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกน้อย ความต้องการใช้น�้ำทุกภาคส่วนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่า
ฝนจะทิ้งช่วงถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐบาลจึงพิจารณายกระดับการปฏิบัติงานจาก “ศูนย์อ�ำนวยการ
น�้ำเฉพาะกิจ” ให้เป็น “กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ระดับการจัดการภัยที่เกิดจากวิกฤติน�้ำ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับที่ ๐ เหตุการณ์ปกติ เป็นการติดตามสถานการณ์น�้ำ โดยศูนย์อ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ สทนช.
ระดับที่ ๑ ศูนย์อ�ำนวยการน�้ำเฉพาะกิจ เริ่มปฏิบัติการเมื่อคาดว่าวิกฤติน�้ำในพื้นที่จะมีความรุนแรง/
ผลกระทบ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรุนแรงในพื้นที่มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของระดับภาค
โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ เป็นประธานศูนย์
ระดับที่ ๒ กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อคาดว่าจะมี พายุก่อตัว/วิกฤติน�้ำ และคาดว่า
จะมีผลกระทบกับประเทศไทย และมีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้น ในพื้นที่มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของระดับภาค
และ/หรืออาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ/ความเสียหายในบริเวณกว้าง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�ำนวยการ
ระดับที่ ๓ ศู น ย์ บั ญ ชาการเฉพาะกิ จ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน เมื่ อ คาดว่ า วิ ก ฤติ น�้ ำ เกิ ด ความรุ น แรง
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๔ คาดว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทย และมีแนวโน้ม
ความรุนแรงสูงขึ้น ในพื้นที่มากกกว่าร้อยละ ๖๐ ของระดับภาค และ/หรืออาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ/
ความเสียหายในบริเวณกว้าง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีค�ำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
จัดตั้ง กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ ขึ้นโดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ท�ำหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการ และมีเลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้อ�ำนวยการ
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ
หลังจากนั้น กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานภายใต้กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ
ตามค�ำสั่งกองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่ออ�ำนวยการ บูรณาการ
และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ในการควบคุม
วิกฤติน�้ำในภาวะรุนแรงหรือคาดการณ์ว่าจะรุนแรง (ระดับ ๒) โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้อยู่ในวงจ�ำกัด
ให้หน่วยงานด้านปฏิบัติในพื้นที่สามารถท�ำการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด แบ่งการท�ำงานเป็น ๔ คณะ ได้แก่
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๑) คณะท�ำงานด้านอ�ำนวยการ ๒) คณะท�ำงานด้านประเมินสถานการณ์ ๓) คณะท�ำงานด้านบริหารจัดการน�้ำ
๔) คณะท�ำงานด้านสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
กองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ ได้ร่วมกันวางแผนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง
ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชน เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคเป็นล�ำดับแรก โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกส่วนราชการการปรับแผนงานงบปกติ ปี ๒๕๖๓ ดังเช่นการประปานครหลวง (กปน.)
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อด�ำเนินการขุดบ่อบาดาล สถานีสูบน�้ำ
จัดหาแหล่งน�้ำผิวดิน ซ่อมแซมระบบประปา และธนาคารน�้ำใต้ดิน รวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๗ โครงการ และด�ำเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง อีก ๒,๐๔๑ โครงการ สนับสนุนการบรรเทาปัญหาน�้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค
สถานพยาบาล และการเกษตร โดยได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล (ทบ.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และกองทัพบก เป็นหน่วยงาน
ด�ำเนิ น การ นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ก�ำหนดมาตรการในการควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ให้ เ ป็ น ไปตามแผน
ขอความร่วมมือในการงดการปลูกข้าวรอบที่ ๒ (นาปรัง) รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน�้ำ การวางแผน
การบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และการก�ำหนดมาตรการบริหารจัดการน�้ำเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มน�้ำภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และ
ยังเป็นการจัดเตรียมแหล่งน�้ำเพิ่มเติมรองรับปริมาณฝนที่จะตกในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ด้วย ❖
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ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.)
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
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การพัฒนาที่ยั่งยืน หากใช้หลักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การด�ำเนินการ
ได้ส�ำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างไรก็ตามการบังคับใช้
กฎหมายในทะเล บางครั้งอาจเกินขีดความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะด�ำเนินการเพียงล�ำพังได้
จ�ำเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่จะ
กระทบต่อความยั่งยืนของประเทศหรือมีประเด็นระหว่างประเทศจนน�ำไปสู่การถูกใช้มาตรการใด ๆ ก็ตาม
เพื่อบีบบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ กรณีการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
(IUU Fishing) เป็นต้น ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด�ำเนินการต่อเนื่อง และรักษาไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมากฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถใช้บังคับในเขตทางทะเลที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักร หรือ
อาจไม่ครอบคลุมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมาย ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร หรือด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ
บู ร ณาการ และประสานการปฏิ บั ติ ง านในเขตทางทะเล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ศู น ย์ อ�ำนวยการรั ก ษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) จึงได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเป็นหน่วยขึน้ ตรงกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ รองรับการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถจ�ำแนกเป็น ๙ ด้าน ได้แก่
การกระท�ำอั น เป็ น โจรสลั ด และการปล้ น เรื อ โดยใช้ อ าวุ ธ การท�ำการประมงผิ ด กฎหมาย (IUU Fishing)
การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเล การลักลอบขนยาเสพติด อาวุธ และสินค้า
เลีย่ งภาษีศลุ กากร การลักลอบค้า ล�ำเลียงสินค้าสองวัตถุประสงค์ตามข้อห้ามของสหประชาชาติ เหตุการณ์รา้ ยแรง
ทางทะเล การก่อการร้ายทางทะเล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากทะเลที่ผิดกฎหมายและ
เป็นภัยต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะผสมผสานหลายด้านเข้าด้วยกัน
อันจะส่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของไทย ทั้งที่อยู่ในเขตทางทะเลและอันมีลักษณะ
ที่หลากหลายและประเทศไทยมีอ�ำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตยที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้
รวมทั้งมีสิทธิหน้าที่อื่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตามอีกด้วย
ศรชล. มีหน้าที่และอ�ำนาจ ตาม พ.ร.บ.ศรชล.ฯ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑๙
๑) อ�ำนวยการ ควบคุม สั่งการ
๒) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์
๓) จัดท�ำแผนและแนวทางการปฏิบัติงาน
๔) วางแผน พัฒนา ระบบควบคุมบังคับบัญชา และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
๕) สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ
๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ ครม. มอบหมาย
มาตรา ๒๗
อ�ำนาจหน้าที่ของ ศรชล. แบ่งออกเป็นตามสถานการณ์ จ�ำแนกได้ ๓ สถานการณ์ดังนี้
๑) สถานการณ์ปกติ โดยทั่วไป ในขณะที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
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กฎหมายปกตินั้น ศรชล. มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๒) สถานการณ์ปกติ เมื่อมีเหตุการณ์ ศรชล. สามารถเข้าควบคุม ก�ำกับดูแล อ�ำนวยการ และบูรณาการ
ขีดความสามารถของหน่วยงานทางทะเลเพื่อป้องกัน ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เมื่อ (๑) เกินความสามารถของหน่วยรับผิดชอบ ไม่มีหน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบ (๓) ต้องมี
การบูรณาการในการปฏิบัติงาน (๔) มีความจ�ำเป็นอื่นตามที่ นปท. ก�ำหนด
๓) สถานการณ์ไม่ปกติ สถานการณ์ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หรือกิจกรรมทางทะเลอย่างกว้างขวางรุนแรง หรือมีความจ�ำเป็นอื่นที่จ�ำเป็นต้องประกาศภาวะไม่ปกติ โดยอาศัย
ความเห็นชอบของ ครม.
ศรชล. ได้ก�ำหนด วิสัยทัศน์ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไว้คือ “เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ และ
มาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กร
ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามขนาดใหญ่ เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ศรชล. พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ และมาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามขนาดใหญ่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”

พันธกิจ

๑. วางแผน อานวยการ ประสานงาน สัง่ การ และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๒. บุคลากรมีขดี ความสามารถ และสร้างมาตรฐานในการจัดการปัญหา โดยการฝึกอบรม การจัดให้มีฝกึ และพัฒนาระบบการฝึก
๓. มีสถานที่ และสิง่ อานวยความสะดวกพื้นฐานในการบูรณาการการทางานทีเ่ กีย่ วข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔. มีขดี ความสามารถในการสืบสวน สอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย
๕. มีระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการปฏิบัตงิ าน
๖. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชน และสร้างความตระหนักรู้ในความสาคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กลยุทธ์หลักของ ศรชล.

การปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
พัฒนาขีดความสามารถในการวางแผน
อานวยการ ประสานงาน

พัฒนาสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวกพื้นฐานในการทางาน

พัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร

พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์
สร้างความตระหนักรู้

การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ ศรชล.
เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ ใน
การตอบสนองต่อภัยคุกคามขนาดใหญ่
เป็นที่ยอมรับขององค์กรในภูมิภาคอาเซียนในการ
ประสานงานตอบสนองภัยคุกคามขนาดใหญ่

ผลประโยชน์
ทางทะเล
ของชาติและ
ประชาชน มี

เป้าประสงค์ตามกลยุทธ์หลัก

มิติที่ ๑ ประสิทธิผล
๑. มีกลไกในการ จัดการแก้ไข
หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์
สาธารณภัย

๔. มีระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ครอบคลุม
รวดเร็ว เชื่อถือได้
๒. การบริหารและพัฒนาบุคลากร
มีความชัดเจน

๕. ประชาสัมพันธ์ สร้างความ
ตระหนักรู้
๓. มีสถานที่ทางาน สิ่งอานวยความ
สะดวกพื้นฐานและระบบการบริหาร
มีความชัดเจน

มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ
การบริการของ ศรชล. ให้มีคุณภาพ

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ
กระบวนการทางานของ ศรชล.
ให้เป็นมาตรฐาน

มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร
คุณภาพการบริหารจัดการของ ศรชล.
มุ่งสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง
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๖.๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ศรชล.

๗.๑. มีช่องทางติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
สะดวก

๖.๒ ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางานของ ศรชล.

๗.๒ มีแนวทางบูรณาการการข่าว
กรองและประชาสัมพันธ์ที่
ประสิทธิภาพ

๘.๑ มีความสามารถทัดเทียมกับองค์กร
ระดับเดียวกันในภูมิภาคอาเซีย่ นหรือ
มากกว่า

๖.๓ ศรชล. มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

๗.๓ การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้.

๘.๒ การพัฒนาระบบบริหารกาลังพล

๖.๔ หน่วยงานและประชาชนได้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารของ ศรชล. ได้โดยสะดวก

๗.๔ การพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๘.๓ การพัฒนากาลังพลตามขีดสมรรถนะ
ตามความต้องการ

๗.๕ บังคับใช้กฏหมาย และให้บริการ
ทางทะเลในทะเลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โดยได้ก�ำหนดกลยุทธ์หลักในห้วงเวลาการเปลี่ยนผ่านระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไว้ ๕ กลยุทธ์หลักคือ
กลยุทธ์หลักที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการวางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุน
การปฏิบัติงานในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย
หรือการกระท�ำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีนัย
ส�ำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์หลักที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในการจัดการปัญหา
ภัยคุกคามทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ การสืบสวน สอบสวน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์หลักที่ ๓ พัฒนาสถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานในการบูรณาการการท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่ส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยง
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์หลักที่ ๔ พัฒนา และด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ และใช้ส�ำหรับ
จัดการปัญหาคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กลยุทธ์หลักที่ ๕ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญ สิทธิ และหน้าที่ ในการ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความสมดุลยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ศรชล. (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ซึ่งได้จัดท�ำตามกลยุทธ์
หลักดังกล่าวข้างต้น
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โดยมีแนวทางการด�ำเนินการแบ่งออกเป็นรายปี ดังนี้
กลยุทธ์หลัก
ปี งป.๖๓
๑. พั ฒ นาขี ด ความสามารถ จั ด ท�ำแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ในการวางแผน อ�ำนวยการฯ ระยะยาว แผนย่ อ ยตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง และ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และออกอนุบญ
ั ญัติ
ที่เกี่ยวข้อง กับ พ.ร.บ.ฯ
๒. พัฒนาบุคลากรฯ
บรรจุก�ำลังพลร้อยละ ๕๐
และมี ก ารอบรมแบบผสม
ผสานองค์ความรู้ (CrossSectional) ด้าน Maritime
+ legal
๓. พัฒนาสถานที่ท�ำงานฯ

ก่อสร้าง บก.ศรชล. และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

๔. พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม พั ฒ นาระบบ Big Data
บังคับบัญชาและเทคโนโลยี ระยะที่ ๑ (รวมข้อมูลเรือ
สารสนเทศฯ
ต่าง ๆ ของไทย ทั้งเรือสินค้า
และเรื อ ประมง รวมทั้ ง
ท่าเรือ แพปลา เข้าสู่ระบบ
แบบบูรณาการ)

ปี งป.๖๔
ปรั บ ปรุ ง ทดสอบและฝึ ก
แผนระยะยาว รวมทั้ ง
จั ด ท�ำแผนย่ อ ย (หากมี )
และเตรี ย มการรั บ ตรวจ
IMSAS (IMO Member
State Audit Scheme)
บรรจุก�ำลังพลเพิ่ม
ร้อยละ ๒๕ และมีการ
อบรมแบบผสมผสาน
องค์ความรู้ (CrossSectional) ด้าน Maritime +
legal
ก่อสร้าง บก.ศรชล.ภาค
แ ล ะ สิ่ ง อ�ำ น ว ย ค ว า ม
สะดวก
พั ฒ นาระบบ Big Data
ระยะที่ ๒ เชื่อมต่อระบบ
ของ ศรชล.เข้ากับระบบ
National Single Window และแสดงผลแบบ
Dynamic บนระบบแบบ
One Map

๕. ประชาสุมพันธ์สร้างความ สร้ า งเครื อ ข่ า ยในระดั บ ส ร ้ า ง ค ว า ม รั บ รู ้ สิ ท ธิ
ตระหนักรู้ สิทธิและหน้าที่ใน พื้นที่
อ�ำนาจของไทยในพื้ น ที่
พื้นที่ทางทะเลฯ
ทางทะเลต่ อ การศึ ก ษา
พื้นฐาน
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ปี งป.๖๕
ปรั บ ปรุ ง ทดสอบและฝึ ก
แผนระยะยาวและแผน
ระยะสั้น แผนย่อย

บรรจุก�ำลังพลเพิ่มร้อยละ
๒๕ และมีการอบรมแบบ
ผสมผสานองค์ความรู้
(Cross-Sectional)
ด้าน Maritime + legal
ก่อสร้าง อาคาร PSCC และ
อาคารพั ก อาศั ย รวมของ
ศรชล.ภาค รวมทั้งสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก
พั ฒ นาระบบ Big Data
ระยะที่ ๓ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
ตรวจจั บ เฉพาะ บริ เ วณ
ท่าเรือที่ส�ำคัญ

เป็นเจ้าภาพการจัดการองค์
ค ว า ม รู ้ ท า ง ท ะ เ ล โ ด ย
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐ
เอกชนและอุดมศึกษา

สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามประเด็นที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ ๓ ประเด็นหลัก คือ
๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือ
การกระท�ำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) การพัฒนา และด�ำเนินการเกี่ย วกั บ ระบบควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสือ่ สาร ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ และใช้ส�ำหรับจัดการปัญหา
คุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยได้มีการพัฒนาระบบ Big Data
ระยะที่ ๑ (รวมข้อมูลเรือต่าง ๆ ของไทย ทั้งเรือสินค้าและเรือประมง รวมทั้ง ท่าเรือ แพปลา เข้าสู่ระบบ
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แบบบูรณาการ) การจัดหาระบบควบคุมปฏิบัติการและติดตามสถานการณ์ทางทะเล (Maritimes Control And
Monitoring System) การจัดท�ำระบบตรวจเรือ-ลูกเรือประมง และอุปกรณ์การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับ
ใช้กฎหมายและการด�ำเนินคดี (Vessel-Crew database, Inspection, Law Enforcement and Proceeding
System: THAI – MECC DILEP) รวมทั้งเตรียมการพัฒนาระบบ Big Data ระยะที่ ๒ เชื่อมต่อระบบของ
ศรชล. เข้ากับระบบ National Single Window และแสดงผลแบบ Dynamic บนระบบแบบ One Map
๓) การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ตระหนั ก รู ้ ถึ ง ความส�ำคั ญ สิ ท ธิ และหน้ า ที่ ในการ
แสวงประโยชน์ จากทรั พ ยากรในเขตทางทะเลพื้ น ที่ ต ่า ง ๆ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความสมดุลยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยการสร้าง
เครือข่ายในระดับพื้นที่ สร้างความรับรู้สิทธิอ�ำนาจของไทยในพื้นที่ทางทะเลต่อการศึกษาพื้นฐาน และเป็น
เจ้าภาพการจัดการองค์ความรู้ทางทะเล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐ เอกชนและ
อุดมศึกษา ❖
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การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
กรมประชาสัมพันธ์
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ส�ำนั ก พระราชวั ง ได้ เ ผยแพร่ ป ระกาศส�ำนั ก พระราชวั ง เรื่ อ งทรงพระกรุ ณ าโปรดกล้ า ฯ ให้ ตั้ ง
การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกตามโบราณราชประเพณี วั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่ อ ความเป็ น
สวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานกรรมการมอบหมายให้
กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จัดท�ำแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ครอบคลุมทุกสื่อ อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และสื่ออื่น ๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การด�ำเนินการตามโบราณราชประเพณีของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะจารึกไว้ให้อนุชนไทยรุ่นหลังได้เก็บบันทึกภาพ
ความประทับใจไว้ในความทรงจ�ำต่อไป
ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ โดยวางแนวทางการจัดท�ำแผนประชาสัมพันธ์ ด้วยการศึกษาประวัติศ าสตร์โบราณราชประเพณี
จากเอกสารวีดิทัศน์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกแขนง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ มัคคุเทศก์ และประเพณีในราชส�ำนัก เป็นต้น ก�ำหนดประเด็นเนื้อหา
ตามห้วงเวลาของเหตุการณ์ (Time Line) เพื่อเจาะลึกประเด็นในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด และแต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกสาขาอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง แบ่งการด�ำเนินงาน
เป็น ๓ ช่วง ประกอบด้วย

การเตรียมการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น

กรมประชาสัมพันธ์เริ่มด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เน้นให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเป็นมาและ
ความส�ำคั ญ ของพระราชพิ ธี และพิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามโบราณราชประเพณี การเตรี ย มการพระราชพิ ธี
ในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการจัดท�ำข้อมูลข่าวสาร
เพือ่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ โดยเพิม่ ข้อมูลเนือ้ หาให้สอดคล้องกับการเตรียมพิธบี รมราชาภิเษก
อาทิ การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โบราณราชประเพณี การใช้ ค�ำราชาศั พ ท์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง โดยสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
แห่งประเทศไทย (สทท. หรือ เอ็นบีที) และสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ดิจิทัล เคเบิ้ลทีวี และดาวเทียม น�ำเสนอรายการ
พิเศษถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
ในโครงการพระราชด�ำริต่าง ๆ จัดท�ำสารคดีโทรทัศน์การเชิญชวนชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
และในโอกาสเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
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ส่ ว นสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย กรมประชาสั ม พั น ธ์ และสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ น�ำเสนอรายการพิเศษเช่นเดียวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
พระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรในโครงการพระราชด�ำริต่าง ๆ จัดท�ำสารคดี
วิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในข่าวภาคเช้าและภาคบังคับ และเชื่อมโยง
การออกอากาศไปทั่วประเทศ
และในปัจจุบันประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มากขึ้น จึงได้เปิด
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล โดยเป็นศูนย์กลางงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย
การจัดท�ำเว็บไซต์ข้อมูลส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ ได้แก่ เว็บไซต์
www.phralan.in.th เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เช่น ข้อมูลประวัติความเป็นมา โบราณราชประเพณี พิธีเสกน�้ำพระพุทธมนต์
เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน รวมทั้งการรวบรวมหนังสือของกระทรวงวัฒนธรรมน�ำเสนอในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การจัดท�ำเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
https://www.facebook.com/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มช่องทางการน�ำเสนอ
ข้อมูลแก่ประชาชน การจัดท�ำสื่อ QR Code Google Drive บรรจุข้อมูล ประวัติความเป็นมา โบราณราชประเพณี
ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ค�ำราชาศัพท์ คลิปสารคดีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ดาวน์โหลดหนังสือ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาษาไทยและอังกฤษ การจัดท�ำแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสาร
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เพิ่มเติมให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ สามารถเข้าร่วมแอปพลิเคชันโดยพิมพ์
ค�ำว่า บรมราชาภิเษก และจัดท�ำสายด่วนสอบถามข้อมูลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โทร. ๑๒๕๗
ทั้งนี้ ยังมีก ารประชาสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่ างกว้างขวาง โดยจัดท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานและสื่อน�ำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ จัดท�ำแผ่นพับสืบค้นข้อมูล
ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดท�ำเป็นรูปแบบแผ่นพับ น�ำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย โดยจะจัดท�ำแผ่นพับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้มีการจัดท�ำรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th รวมทั้งสามารถสแกนข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ดบนแผ่นพับ
ได้ด้วย และจัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินงานของแต่ละ
คณะเป็นระยะ ๆ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการ
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ว่า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทุกสื่อจะเริ่มปรับเนื้อหา
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากนั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๒ เนื้อหาจะมีความเข้มข้นขึ้น ปรับโทนสีฉากและรายการ เป็นสีเหลือง ขึ้นตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่มุมซ้าย และตั้งตราสัญลักษณ์ที่โต๊ะผู้ประกาศ ผู้ประกาศข่าวสวมใส่เสื้อ
สีเหลือง เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีการด�ำเนินการการติดตั้งระบบภาพ
และเสียงภายในงานพระราชพิธีด�ำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามจุดส�ำคัญต่าง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทวัดพระศรีรัตนศาสดาราม			
กรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการร่วมกับกองก�ำกับการต�ำรวจสันติบาลด�ำเนินการจัดระเบียบช่างภาพ
และสื่อมวลชนที่เข้าปฏิบัติงานบันทึกภาพงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่
๕ ถึ ง วั น จั น ทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของคณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยช่างภาพและสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์นิตยสาร สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ต้องมีบัตรประจ�ำตัวสื่อมวลชนที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์เฉพาะงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และได้รบั อนุญาตให้เข้าบันทึกภาพต้องลงทะเบียนตามจุดบันทึกภาพทีก่ �ำหนด
เพื่อรับปลอกแขนและรับการตรวจอุปกรณ์กล้องจากกองก�ำกับการต�ำรวจสันติบาล ทั้งนี้จะต้องติดปลอกแขน
สื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ที่แขนขวาควบคู่กับการติดบัตรประจ�ำตัวพิเศษตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้จัดท�ำปลอกแขนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ เป็ น ๒ ประเภท คื อ สื่ อ มวลชนประจ�ำจุ ด บั น ทึ ก ภาพ และที ม งานโทรทั ศ น์ ร วมการเฉพาะกิ จ
แห่งประเทศไทยโดยสื่อมวลชนจะต้องบันทึกภาพตามจุดที่ก�ำหนด และยืนประจ�ำที่จนกว่าริ้วขบวนจะสิ้นสุดหรือ
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เสร็จสิ้นพระราชพิธีในแต่ละจุดบันทึกภาพ ในขณะที่ริ้วขบวนผ่านจุดบันทึกภาพที่ปฏิบัติอยู่ สื่อมวลชนทุกท่าน
ต้องถวายความเคารพและห้ามเคลื่อนย้าย
การจั ด ระเบี ย บสื่ อ มวลชนขึ้ น บั น ทึ ก ภาพในช่ ว งพระราชพิ ธี ก�ำหนดจุ ด ถ่ า ยภาพในวั น อาทิ ต ย์ ที่
๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๘ จุด และวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในช่วง
เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จ�ำนวน ๓ จุด ส�ำหรับการแต่งกาย ผู้ชายใส่สูทสากล
สีกรมท่า เสื้อ กางเกงใช้สีเดียวกัน เสื้อเชิ้ตด้านในสีขาว ผูกเน็คไทสีเหลือง กางเกงสแล็ค (ไม่ขาลีบ) ผู้หญิงใส่สูท
สากลสีกรมท่า เสื้อ กระโปรงใช้สีเดียวกัน เสื้อเชิ้ตด้านในสีขาว ผูกเน็คไทสีเหลือง กระโปรงคลุมเข่า
ศู น ย์ สื่ อ มวลชนจั ด ตั้ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารและอ�ำนวยความสะดวกแก่ สื่ อ มวลชนไทยและ
ต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานระหว่างงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ระหว่าง
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน สืบค้น
ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ ท�ำบั ต รสื่ อ มวลชนที่ จ ะเข้า ไปท�ำข่ า วในช่ ว งงานพระราชพิ ธี จากนั้ น ย้ า ยไปที่ ห อประชุ ม เล็ ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ จนเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้ ภายใน
ศูนย์สื่อมวลชนติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ จุดปลั๊กอินส�ำหรับ
บริการสื่อมวลชนที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่แถลงข่าว รวมทั้งเปิดให้
สื่อมวลชนลงทะเบียนท�ำบัตร AD Card รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๘ คน สื่อมวลชนในประเทศ ๘๔๙ คน และ
สื่อมวลชนต่างประเทศ ๓๕๙ คน
ศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์และศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากร
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ สถานีไทยรัฐทีวี ในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อถ่ายทอด
และบันทึกสัญญาณภาพและเสียงในการถ่ายทอดงานพระราชพิธี และส่งสัญญาณดาวเทียมไปยัง ๖ ทวีป
๑๗๗ ประเทศทั่วโลกทางเครือข่าย Thai TV Global Network (TGN) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี
การปรับรูปแบบทั้งด้านสถานที่ เทคนิค และผู้บรรยาย ให้มีความคล่องตัว ถูกต้อง และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น
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การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

กรมประชาสัมพันธ์เริ่มด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึง
การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
แต่ ด ้ ว ยผลการประชุ ม คณะกรรมการพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกฯ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๑ ตุ ล าคม
พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีการประชาสัมพันธ์เลื่อนการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช
๒๕๖๒ เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า หากเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครในวัน เวลาที่ก�ำหนดการเดิม จะมี
อุปสรรคในเรือ่ งของสภาพของกระแสน�ำ้ เมือ่ เป็นเช่นนีเ้ พือ่ ความพร้อม ความสวยงาม และไม่กระทบกระเทือนต่อ
ขบวนเรือ ไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชด�ำเนิน และไม่กระทบกระเทือนต่อประชาชน ดังนั้น จึงได้
น�ำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อน
ก�ำหนดเวลาของการมีขบวนเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิม ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก�ำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยริ้วขบวนจะเป็นดังเดิม ทั้งนี้ เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยของประชาชน
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การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเบื้องปลาย กรมประชาสัมพันธ์เริ่มด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสถานี
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีเบื้องปลาย คือ การเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค การประชาสัมพันธ์เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชพิธี การแต่งกาย ก�ำลังฝีพาย และข้อมูลเกี่ยวกับขบวนเรือพระราชพิธี รวมถึงการประชาสัมพันธ์
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ เส้นทางการจราจร การเดินทาง
จุดจอดรถ จุดคัดกรอง การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น�้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ การแต่งกาย และ
การเตรี ย มตั ว ประชาชนในการเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทรั บ เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ โดยจะประชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบของสปอตวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นสื่ อ ของ
กรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ เน้นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้บูรณาการท�ำงาน
ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงการต่างประเทศ จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน
ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด�ำเนินการผลิตและเผยแพร่สปอตเชิญชวนทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของการจัดท�ำสารคดีสั้น และจัดท�ำสารคดีวิทยุ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย
สื่อดิจิทัลมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีและข้อมูลเกี่ยวกับขบวนเรือพระราชพิธี รวมถึง
การประชาสัมพันธ์การอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่
เส้นทางการจราจร การเดินทาง จุดจอดรถ จุดคัดกรอง การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น�ำ้ ดืม่ จุดบริการรถสุขา
เคลื่อนที่ การแต่งกาย และการเตรียมตัวของประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกผ่านเว็บไซต์ www.phralan.in.th เฟซบุก๊ พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ https://www.facebook.com/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแอปพลิเคชันไลน์
บรมราชาภิเษก
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สื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร อาทิ ป้ายไวนิล ป้ายแท่ง
ไอติม และป้ายไตรวิชั่น
นอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วกรมประชาสัมพันธ์มีการจัดระเบียบช่างภาพและ
สื่ อ มวลชนที่ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านบั น ทึ ก ภาพงานพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ การเสด็ จ
พระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติเหมือนเช่นการปฏิบัติงานบันทึกภาพเมื่อครั้งการเสด็จพระราชด�ำเนิน
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ศู น ย์ ถ ่ า ยทอดโทรทั ศ น์ แ ละศู น ย์ ถ ่ า ยทอดวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งศู น ย์ ถ ่ า ยทอดโทรทั ศ น์ ตั้ ง อยู ่ ส ถาบั น
การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ด�ำเนินการร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลในช่วงเสด็จพระราชด�ำเนิน
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตัง้ แต่เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๕ นาที จนเสร็จสิน้ พิธี มีสถานีโทรทัศน์ Thai TV Global
Network และสถานีโทรทัศน์ภาคภาษอังกฤษ NBT World ส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดไปยัง ๖ ทวีป ๑๗๗ ประเทศ
ทั่ ว โลกมี ก ารถ่ า ยภาพแบบมุ ม สู ง ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ ได้ ภ าพสวยงามหลากหลายมิ ติ
เป็นครั้งแรก โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้บันทึกภาพ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายนอกประเทศ โดยกระทรวงการต่ า งประเทศร่ ว มกั บ
กรมประชาสัมพันธ์ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับชาวต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงชุมชนคนไทยในต่างประเทศ ด�ำเนินการจัดท�ำเนื้อหาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ รวมถึง
การลงทะเบียนและอ�ำนวยความสะดวกสื่อมวลชนต่างประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ เชิญชวนชาวต่างประเทศที่อยู่
ในประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมขบวนเรือผ่านเว็บไซต์หลักเฟซบุ๊ก PR Thai Government และทวิตเตอร์ @prdthailand :
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ซึ่งเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th สื่อโทรทัศน์และวิทยุภาคภาษาอังกฤษ ผ่านข่าวสารคดีและ
รายงานพิเศษทางช่อง NBT World รวมถึงเฟซบุ๊กของ NBT World ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดเป็นภาษาอังกฤษ
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด้ ที่ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ผ่านทางคณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่การพระราชพิธี
เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย มีประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ ติดต่อสอบถาม
และติดตามจากสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) และเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th และสื่ออื่น ๆ เกี่ยวกับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี เพื่อน�ำไปศึกษาและเก็บไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งของชีวิต
และประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย และด้ ว ยพระบารมี ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศรี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท�ำให้การถวายงานของกรมประชาสัมพันธ์ส�ำเร็จผลลุล่วงเป็นไปด้วยความงดงาม
เรียบร้อย และสมพระเกียรติยศทุกประการ ❖
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การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น นั้ น ด�ำเนิ น การภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยเฉพาะ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส�ำคัญด้วยการดึงเอาพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน
การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท�ำเพื่อส่วนรวม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�ำลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การกระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และการเตรียม
ความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาชนผู้บริโภค
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท�ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญต่อเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์องค์กรในทุกระดับ เพื่อให้การด�ำเนินงานสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดท�ำขึ้นนั้น มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย เน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคชุดต่าง ๆ ได้แก่
๑. คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (สคบ.) ๒) กระทรวงการคลัง ๓) กระทรวง
พาณิชย์ ๔) กระทรวงคมนาคม ๕) กระทรวงมหาดไทย ๖) กระทรวงศึกษาธิการ ๗) กระทรวงสาธารณสุข
๘) กระทรวงอุ ต สาหกรรม ๙) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๐) กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
๑๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑๓) กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๔) ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ๑๕) ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
๒. คณะท�ำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ๒) กรมการขนส่ง
ทางบก ๓) กรมการค้าภายใน ๔) กรมการท่องเที่ยว ๕) กรมการปกครอง ๖) กรมควบคุมมลพิษ ๗) กรมที่ดิน
๘) กรมประชาสัมพันธ์ ๙) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๑๐) กรมวิชาการเกษตร ๑๑) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๒) กรมส่งเสริมการเกษตร ๑๓) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑๖) ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ๑๗) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ๑๘) ส�ำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา ๑๙) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐) ส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ๒๑) ส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม ๒๒) ส�ำนั ก งาน
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ๒๓) ส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ๒๔) ส�ำนั ก งาน
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ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ๒๕) ส�ำนั ก งานปลั ด ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ๒๖) ส�ำนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗) ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒๘) ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ๒๙) ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ๓๐) ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ๓๑) ส�ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้ ง นี้ คณะท�ำงานฯ จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ มี ก ารบู ร ณาการการท�ำงานโดยร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นองค์กรหลัก โดยที่ผ่านมาส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด�ำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีก็ได้ค�ำนึงถึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้วยเช่นกัน โดยการถ่ายทอดค่าเป้าหมายต่าง ๆ
ลงสู ่ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กลยุ ท ธ์ ข องแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข องส�ำนั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
ไว้อย่างครบถ้วน และเป็นที่ทราบกันดีว่า โครงการ/กิจกรรมที่ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
ได้ค�ำนึงถึงผลผลิตที่จะสามารถตอบตัวชี้วัดได้ตามที่ก�ำหนด
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ส�ำหรับผลการปฏิบัติร าชการของส�ำนั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคประจ�ำปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส�ำคัญมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ภารกิจด้านการพัฒนากฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนา
มาตรฐาน มาตรการ กฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๑.๑ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ เ มื่ อ วั น ที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระส�ำคัญที่เพิ่มเติม คือ ๑) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบนั พร้อมกับก�ำหนดให้มหี น้าทีใ่ นการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ตรากฎหมายใหม่
เท่าที่จ�ำเป็น ๒) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (แต่เดิมไม่เคยมี
คณะกรรมการชุดนี้ ๓) เพิ่มหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของตน และ
๔) เพิ่ ม เติ ม ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ�ำนาจมอบหมายให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ด�ำเนิ น การเปรี ย บเที ย บตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
		 ๑.๒ พระราชบัญญัติก ารจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ส าระส�ำคั ญ คื อ เป็ น การก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง
ขอบวัตถุประสงค์ โครงสร้าง การบริหารงาน การสนับสนุนการเงินแก่สภาองค์กรของผู้บริโภค ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติรับรองให้บุคคลมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่ าวมีสิทธิรวมกัน
จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้ง อ�ำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตาม
ที่ ก ฎหมายบัญญัติโดยเมื่อมีก ารจัดตั้งสภาองค์ ก รของผู ้ บ ริ โ ภคตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว จะมี อ งค์ ก ร
ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริโภคด�ำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคอย่ างมีพลังและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
		 ๑.๓ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภค
เสียเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์มือสอง มีสาระส�ำคัญคือก�ำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วจะต้องใช้สัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทย สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน
ขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยในสัญญาจะต้องระบุสาระส�ำคัญและเงื่อนไขรายละเอียด
ตามที่ประกาศก�ำหนดไว้ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ การก�ำหนด วัน เดือน ปี สถานที่ที่ส่งมอบรถยนต์
การก�ำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ การบอกเลิกสัญญา ข้อมูลเกี่ยวกับการประสบภัย
ของรถยนต์ ทั้งนี้ ในสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท�ำกับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมาย
ท�ำนองที่เป็นการยกเว้นหรือจ�ำกัดความรับผิดชอบที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ หรือการให้สิทธิ
ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงก�ำหนดเวลาการส่งมอบรถยนต์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ หรือให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจ
ริบเงินทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้บริโภคไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และจะต้องจัดท�ำสัญญาที่มีข้อความถูกต้อง
ตรงกันทั้งสองฝ่าย ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคทันทีที่ได้ลงนามในสัญญา
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		 ๑.๔ ร่างประกาศ ๓ ฉบับ (๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ
ตามมาตรา ๒๓ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค (๒) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการโฆษณาลดราคา
โดยการเปรียบเทียบราคาก่อนหน้า และ (๓) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากการขายสินค้าหรือบริการเชิงรุก
๒. ภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริโภค โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แบ่งประเภทการร้องเรียนประเภทหลัก
จํานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ๒) ประเภทบริการ และ ๓) ประเภท
สินค้าอุปโภคและบริโภค มีผลการด�ำเนินการดังนี้
สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคจนยุติเรื่องได้ จ�ำนวน ๓,๓๔๕ ราย เป็นเงิน
๓๖๑,๙๖๒,๘๐๑.๔๐ บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
๓. ภารกิ จ ด้ า นการตรวจสอบพฤติ ก ารณ์ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ติ ด ตามและสอดส่ อ งพฤติ ก ารณ์
ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท�ำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๓.๑ ตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่น ๆ ทั่วไป จ�ำนวน ๓๒๓ ราย ๑๑,๑๑๓ ตัวอย่าง
		 ๓.๒ ตรวจสอบโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณา ฯลฯ จ�ำนวน ๙ ราย ๒๓๕ ตัวอย่าง
		 ๓.๓ ตรวจสอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จ�ำนวน ๕๓ ราย และไม่เข้าข่าย ๓๘ ราย
		 ๓.๔ ตรวจสอบการขายสินค้าหรือให้บริการสินค้าอันตราย คือ บารากู่ จ�ำนวน ๔ ครั้ง ๔ ร้าน

๔. ภารกิจด้านการรับจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง มีผลการด�ำเนินการดังนี้
		 ๔.๑ ประเภทธุรกิจขายตรง จ�ำนวน ๔๓๔ บริษัท
		 ๔.๒ ประเภทธุรกิจตลาดแบบตรง จ�ำนวน ๒๗๖ บริษัท
๕. ภารกิจด้านการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลการด�ำเนินการดังนี้
		 ๕.๑ เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ด้า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย
๑) ฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ส�ำหรับเชื่อมโยงการรับและการส่งข้อมูลร้องทุกข์ระหว่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยส�ำหรับ
แจ้งเตือนภัยข้อมูลข่าวสารด้านสินค้า ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านธุรกิจออนไลน์ การเงิน ๓) ฐานข้อมูลการออกใบอนุญาต ส�ำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ
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ขายตรงและตลาดแบบตรงของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สามารถรับค�ำขอ และติดตาม
สถานะแบบออนไลน์กับระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพือ่ ภาคธุรกิจ (Biz Portal) การเชือ่ มโยงข้อมูล
บุคคล และข้อมูลผูป้ ระกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
		 ๕.๒ สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจ
ในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรมวิทยากรตัวคูณ เพื่อให้ผู้เข้ าร่วมโครงการซึ่งเป็นเครือข่ าย
ภาคประชาชนสามารถเป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู ้ ด ้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคให้ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก�ำหนด
โครงการรณรงค์ แ ละสร้ า งความตระหนั ก ให้ แ ก่ อ งค์ ก รผู ้ บ ริ โ ภค องค์ ก รสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรมคลินิก สคบ. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท�ำงาน
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้แก่สมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคกรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการเข้าถึงความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
และให้ค�ำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับ กสทช. คปภ. กองทุนประกันชีวิต ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อด�ำเนินการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค
ในภาพรวม
โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจ
ในแนวทางของการบริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น กิ จ กรรมผู ้ ป ระกอบการไทยใส่ ใจสั ง คมเพื่ อ การบริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
แก่ผู้ประกอบการให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ. รุ่นที่ ๑) เครือข่ายภาคประชาชน
ที่เข้าอบรม มีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็ง เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค
(อสคบ.) สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคให้ เ กิ ด ขึ้ น และสามารถคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องตนไม่ ใ ห้ ใ คร
มาละเมิดสิทธิของตนเองได้
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โครงการผู้น�ำเยาวชนตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการเป็นสังคมผู้บริโภคอย่างยั่งยืนและพอเพียง
กิจกรรมค่ายเยาวชนตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการเป็นสังคมผู้บริโภคอย่างยั่งยืนและพอเพียงเพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ นิสิต นักศึกษาเกิดจิตส�ำนึก
และจิตสาธารณะสามารถท�ำหน้าที่เป็นเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จัดขึ้น ๓ ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

		

โครงการผู ้ น�ำเยาวชนตามรอยศาสตร์
พระราชาเพื่ อ การเป็ น สั ง คมผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น
และพอเพี ย งเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า นการคุ ้ ม ครอง
สิทธิผู้บริโภค และน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น รู ป ธรรม และด�ำเนิ น ชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย ง
ตลอดจนสนับสนุนให้เครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน�ำความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการผู ้ น�ำเยาวชนตามรอยศาสตร์
พระราชาเพื่อการเป็นสังคมผู้บริโภคอย่างยั่งยืนและพอเพียง กิจกรรมประกวด “ผลงานวิจัยทางวิชาการ
ด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ความรู้และน�ำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ตลอดจนแลกเปลี่ ย นความรู ้ ท างวิ ช าการและประสบการณ์ ร ะหว่ า งกั น และน�ำองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรม
ไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
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๖. ภารกิจการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) มี ผ ลการด�ำเนิ น การดั ง นี้ (๑) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
(๒) จัดท�ำรายงานประจ�ำปี (Annual Report) การด�ำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการคัดเลือกโครงการส�ำคัญ (๓) ทบทวน ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการยกร่างแผนฉบับดังกล่าว
๗. ภารกิ จ ด้ า นการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ง านคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคที่ ส�ำคั ญ คื อ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์
ในการเลือกซือ้ สินค้าและบริการ ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โซเชียลต่าง ๆ
ได้แก่ เว็บไซต์ www.ocpb.go.th เฟซบุก๊ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ไลน์บสิ สิเนส (LINE Business)
เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส�ำหรับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๘. ภารกิจด้านการด�ำเนินงานตามกรอบอาเซียนที่ส�ำคัญได้แก่ การด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ครั้งที่ ๑๙ (The nineteenth ASEAN Committee on Consumer Protection Meeting) เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร โดยภารกิจที่ ACCP จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผลส�ำเร็จ ภายในปี ๒๐๑๙
และแผนนวั ตกรรมตามตัวชี้วัดของอาเซียน ได้ แ ก่ ๑) การบั ง คั บ ใช้ ข ้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ออนไลน์
ของอาเซียน ๒) การประกาศใช้แผนงานเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียน ๓) การประกาศใช้แผน
ความร่วมมือข้ามพรมแดนของอาเซียน ๔) การจัดท�ำตัวชี้วัดศักยภาพของผู้บริโภคในอาเซียน ๕) การพัฒนา
แนวทางการรับเรื่องร้องทุกข์ข้ามแดนแบบ B2C

อย่ า งไรก็ ต าม ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคและ
ผลการบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น
สามารถท�ำให้ ก ารด�ำเนิ น งานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติถูกขับเคลื่อน
อย่างที่ควรจะเป็นและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และสังคมไทย ❖
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“อสมท” กับการพัฒนาสู่ “องค์กรที่ยั่งยืน”
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
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ในปัจจุบัน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญขององค์กรทั่วโลก โดยน�ำมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร เพี่อให้ธุรกิจพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืนและ
เกื้อกูลกัน รวมถึงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) มีความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ความส�ำเร็จทางการเงิน คือ การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งส�ำหรับ
การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดย บมจ.อสมท ได้น�ำมาก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร
(Core Value) เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ขิ องบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ อดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก Digital Disruption บมจ.อสมท ยังคงให้
ความส�ำคัญสูงสุดกับการด�ำเนินธุรกิจโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล และค�ำนึงถึงการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแล
สิ่งแวดล้อม โดยในปี ๒๕๖๒ บมจ.อสมท ได้มีการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนี้

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บมจ.อสมท ได้จัดท�ำ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” และคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บมจ.อสมท และทบทวนเพือ่ ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มุง่ เน้นให้องค์กรมีการก�ำกับดูแล
ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว มีความน่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม เพื่อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยในปี ๒๕๖๒ ผลประเมินจากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จัดท�ำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บมจ.อสมท
มีผลการประเมินร้อยละ ๙๕ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ในขณะที่บริษัท จดทะเบียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
ร้อยละ ๘๒, SET 100 Index: ร้อยละ ๙๐ และ SET 50 Index: ร้อยละ ๙๒ โดย บมจ.อสมท มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บมจ.อสมท ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้บริหารระดับสูงได้ “ประกาศ
เจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” และ “ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดย บมจ.อสมท มีการพัฒนา
การด�ำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วย

๘๘ ปี 261

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

๑.๑ วางระบบการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และแผนส่งเสริมคุณธรรม บมจ.อสมท
ประจ�ำปี ๒๕๖๒
๑.๒ ผู้บริหารระดับสูงร่วมประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
๑.๔ ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของ บมจ.อสมท ประกาศใช้และเผยแพร่
ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๑.๕ ทบทวนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด ของ บมจ.อสมท
ประกาศใช้และเผยแพร่ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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นั บ เป็ น ความภาคภู มิ ใจของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน อสมท ที่ ใ นปี ๒๕๖๒ อสมท ได้ รั บ รางวั ล
ด้านการต่อต้านการทุจริต จ�ำนวน ๒ รางวัล คือ
๑) รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
๒) รางวั ล ช่ อ สะอาดเกี ย รติ ย ศ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ (NACC AWARDS 2019) จากส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)

สร้างการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียม

ในปี ๒๕๖๓ บมจ.อสมท ได้มุ่งวางรากฐานเพื่ออนาคต สร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “Trusted Content & Platform” เพื่อสร้าง Content และ Platform ที่เชื่อถือได้
ให้เป็นแหล่งอ้างอิงความถูกต้อง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับ
ธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร “สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์
ทันสถานการณ์ อย่างชาญฉลาด” ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เป็น
ภัยคุกคามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ บมจ.อสมท ได้ร่วมกับ China Media Group (CMG) เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารที่ถูกต้องจากทางการจีนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านสื่อของ บมจ.อสมท ซึ่งประกอบด้วย “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” ส�ำนักข่าวไทย และสื่อออนไลน์ MCOT
Digital

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑. รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
		 บมจ.อสมท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานด้วยการการด�ำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

• จัดกิจกรรม “ขวดเหลือขอ...ฃ...ขวดไปวัด แปลงพลาสติกเป็นจีวร”
			 โดยพบว่าปัจจุบันมีการน�ำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากมีน�้ำหนักเบา
มี ค วามยื ด หยุ ่ น สู ง ท�ำให้ ส ะดวกต่ อ การใช้ ง าน จึ ง ท�ำให้ เ กิ ด ขยะจากพลาสติ ก ที่ ใช้ แ ล้ ว เป็ น จ�ำนวนมาก
บมจ.อสมท จึงได้ตั้งกล่องรับบริจาคขวดน�้ำ พลาสติ ก ในองค์ ก รเพื่ อ รวบรวมและส่ ง มอบให้ กั บ วั ด จากแดง
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จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน�ำเข้ากระบวนการ Recycle แปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรพระนาโน จากการรวบรวม
ขวดพลาสติก ในระยะเวลา ๔ เดือน มีขวดน�้ำพลาสติก จ�ำนวนกว่า ๔,๒๐๐ ขวด ที่พนักงานได้ร่วมกันคัดแยกและ
ส่งมอบให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมมอบเงินสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
เพื่อมูลนิธิโพธิ์สิกขา
• แนวร่วม “โครงการ Care The Bear: Change the Climate Change by Eco Event”
			 บมจ.อสมท ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีในโครงการ Care The Bear: Change the
Climate Change by Eco Event” เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ (Eco Event) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า ๓๐ หน่วยงาน ด้วยการร่วมลด
โลกร้อนจากการจัดงาน Event ด้วย ๖ วิธีง่าย ๆ คือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานเดินทางโดยรถสาธารณะ, ลดการ
ใช้กระดาษและพลาสติก, งดการใช้โฟม, ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, Reuse และ Recycle อุปกรณ์
ตกแต่ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานตักอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมด โดย บมจ.อสมท ได้เชิญ
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ อสมท ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ และมีการรวบรวมจ�ำนวนการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ จากการน�ำ
แนวทางดังกล่าวข้างต้นมาใช้กับการจัดงาน Event ต่าง ๆ บมจ.อสมท สามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ได้ ๔๕๑.๔๕ กิโลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ ๕ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๕๑ ต้น
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• โครงการ “รบกวนโลกให้น้อยลง”

			 บมจ.อสมท ร่วมกับ บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกในการลดใช้
พลาสติกให้กับพนักงาน บมจ.อสมท และหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3Rs ได้แก่
R-Reduce ลดการใช้ที่ไม่จ�ำเป็น R-Reuse ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ และ R-Recycle น�ำกลับมา
ใช้ใหม่ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมคิดพิชิตขยะและคัดแยกเพิ่มมูลค่า” ให้กับพนักงาน
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความส�ำคัญต่อองค์กร
		 บมจ.อสมท สนั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความส�ำคัญ
ต่อองค์กร ด้วยการด�ำเนินโครงการ CSR ต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๒ ดังนี้
		 ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการจัดอบรมให้ความรู้และจัดการ
ประกวดนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) ในโครงการ “U ME IDEA AWARDS” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักพัฒนาอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมสื่อ และส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ บมจ.อสมท โดยในปี ๒๕๖๒
เป็นการจัดประกวดนวัตกรรมสื่อภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Media Innovation for
Sustainable Future)
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		 ๒.๒ ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในเยาวชน โดย บมจ.อสมท ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ จัดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน” เพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้น�ำ
เยาวชนในการเป็นกลไก ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสังคม โดยจัดกิจกรรม Roadshow ให้ความรู้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน หลังจากอบรมเยาวชน
ในโครงการฯ จะผลิตสื่อเพื่อออกอากาศทางรายการ “นักสืบสายชัวร์” และรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”

		 ๒.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
				 บมจ.อสมท ได้ร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริและองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา ในชุมชนบ้านศาลาดิน ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และชุมชนตลาดน�้ำ
คลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย บมจ.อสมท ได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชน เปลี่ยนจากการน�ำแจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือของขวัญมาร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสวันครบรอบการก่อตัง้ บมจ.อสมท วันที่ ๙ เมษายน เป็นการน�ำเงินมาร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิ
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อุทกพัฒน์ฯ แทน และได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ แล้ว เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
๔,๓๗๑,๘๕๗ บาท (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)
ส�ำหรับ “ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชลประทาน ใช้น�้ำจากล�ำคลองเป็นหลัก
มีพื้นที่ชุมชน รวม ๑,๗๘๐ ไร่ ๑๖๐ ครัวเรือน ประชากร ๗๐๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�ำนา ท�ำไร่
มีล�ำคลองสายหลัก ๑ สายคือ คลองมหาสวัสดิ์ รับน�้ำมาจากแม่น�้ำท่าจีนและแม่น�้ำเจ้าพระยา ประสบปัญหา
น�้ำท่วม น�้ำแล้ง น�้ำเสียและน�้ำกร่อยในพื้นที่เดียวกันมากว่า ๓๐ ปี ขาดการบริหารจัดการน�้ำต้นทุนอย่างเป็นระบบ
ไม่สามารถกักเก็บส�ำรองน�้ำเพื่อท�ำเกษตรในหน้าแล้งได้ เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก บมจ.อสมท จึงถูกน�ำกลับไปใช้
ในการจัดหา อุปกรณ์จัดเก็บผักตบชวาและท�ำความสะอาดคู คลอง เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาผักตบชวาในคลอง
สายหลัก โดยชุมชนบ้าน ศาลาดิน ได้น�ำเสนอแผนงานผ่านมายังมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินการ เกิดประโยชน์กับ ๓,๖๙๘ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๘,๑๐๖ ไร่ ท�ำให้ล�ำคลองสามารถระบายน�้ำได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีน�้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง สามารถเพิ่มคลองเป็นบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
ได้โดยธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ

“ชุมชนตลาดน�้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชลประทาน ใช้น�้ำฝน น�้ำประปาและน�้ำ
จากล�ำคลองเป็นหลัก ชาวชุมชนประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ เกษตรกรรม ท�ำสวน รับจ้างทัว่ ไป มีคลองสายหลัก
๗ สายที่ ไ หลลงแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ประสบปั ญ หา น�้ ำ เสี ย น�้ ำ ท่ ว ม น�้ ำ เค็ ม คลองสายหลั ก ของชาวชุ ม ชน
คลองลั ด มะยมที่ ใช้ อุ ป โภค เกษตรกรรม และเส้ น ทางสั ญ จรถู ก ละเลยมากว่ า ๒๐ ปี น�้ ำ เพื่ อ การเกษตร
ขาดการบริหารจัดการน�ำ้ ต้นทุนอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถกักเก็บส�ำรองน�ำ้ เพือ่ ท�ำเกษตรในหน้าแล้งได้ นอกจากนี้
ยังประสบปัญหาขยะและผักตบชวา ซึ่งชุมชนตลาดน�้ำคลองลัดมะยมได้ด�ำเนินการจัดเก็บโดยใช้ก�ำลังคน
ทั้งในและนอกชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ แต่ด้วยปริมาณและน�้ำหนักที่มาก ท�ำให้ชุมชนสามารถเก็บขยะและ
ผักตบชวาได้เพียงส่วนน้อย
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เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก บมจ.อสมท จึงถูกน�ำไปฟื้นฟูและแก้ปัญหาน�้ำของชุมชน โดยชุมชนมีแนวคิด
ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บขยะและผักตบชวา เพื่อจัดการบนผิวน�้ำ และพัฒนาหัวดูดเลน ส�ำหรับจัดการพื้นคลองด้วย
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการสัญจรให้กับสมาชิกชุมชน แก้ปัญหาน�้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน รวมถึง
สร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ร่วมกัน เกิดประโยชน์กับ ๓ หมู่บ้าน จ�ำนวน ๒๓๗ ครัวเรือน
ในปี ๒๕๖๒ บมจ.อสมท ได้ริเริ่มโครงการ “อสมท รักษ์น�้ำ สืบสานพระราชด�ำริ” เพื่อพัฒนาชุมชน
บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม โดยร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ด�ำเนินการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และ
จุดจัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการน�้ำ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการน�ำ
ศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดท�ำวิดีทัศน์เพื่อ
ถอดบทเรียนและองค์ความรู้เกี่ยวกับการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชนบ้านศาลาดิน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนบ้านศาลาดินได้น�ำไปใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็น
แบบอย่างและเป็นแรงบันดาลให้น�ำไปปฏิบัติตาม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ก ารพั ฒ นาและเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น องค์ ก รต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ น
จากบุคลากรที่มีศักยภาพ บมจ.อสมท จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างผู้น�ำที่ดีให้กับองค์กร
ให้เป็นผู้ที่สามารถในการน�ำองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย บมจ.อสมท ได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานที่สอดคล้องตามสมรรถนะ
ที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ ตามสายงาน โดยจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารและ
ผู้มีศักยภาพโดดเด่น (Talents) ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นน�ำ และส่งเสริม
การสร้าง “วัฒนธรรมการเรียนรู้” (Lifelong Learning)
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บมจ.อสมท ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังคง
มุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรที่ยั่งยืน” โดยยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และให้ความส�ำคัญกับการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ❖
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สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ผลงานส�ำคัญ

๑. ชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙
		 “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” เป็นเจตจ�ำนงและพันธะร่วมกันของสังคม โดยตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดให้ใช้ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นกรอบและแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ
ของประเทศ ซึ่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ประกอบกับได้รายงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว ธรรมนูญฯ ฉบับดังกล่ าวได้มีการระบุ
เป้าหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไว้ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. จึงได้
ด�ำเนินการจัดท�ำชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ส�ำหรับน�ำมาใช้อ้างอิงในการส�ำรวจ ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบ
สุขภาพไทยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีข้อจ�ำกัดอย่างไรหรือไม่ในการด�ำเนินการสู่ภาพพึงประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน
ธรรมนูญฯ ซึ่งการด�ำเนินการในเรื่องการส�ำรวจ ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบสุขภาพ
เพือ่ น�ำมาจัดท�ำเป็นรายงานนี้ เป็นไปตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ สช. ทีร่ ะบุไว้ในมาตรา ๒๗(๓) ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. สมัชชาสุขภาพ
		 “สมัชชาสุขภาพ” คือ กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน�ำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมี
สุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๑
และ ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดให้มี
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
มีหน้าที่ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา คจ.สช. ได้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”
ซึ่งกระบวนการก่อนจะถึงงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เป็นกระบวนการตลอดทั้งปี
ที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเสนอ และร่วมพัฒนาประเด็นที่เห็นควรพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพโดยผ่านทางกลไกต่าง ๆ ได้
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น
ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยภาคีภาครัฐ ภาควิชาการ - วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จากทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ๔ เรื่อง ต่อไปนี้
๑. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน : เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สังคมไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหินในที่สุด ภาครัฐควรมีมาตรการยกเลิกการน�ำเข้า
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมการใช้สารทดแทนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เผยแพร่ความรู้ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง และการวิจัย
๒. วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ ด้ ว ยการใช้ ก ระบวนการรื้ อ แนวคิ ด ที่ ท�ำให้ เ กิ ด ความไม่ เ สมอภาคและไม่ เ ป็ น ธรรมทางเพศ
สร้างแนวคิดและกระบวนการใหม่ที่ใช้พลังความเสมอภาค เป็นธรรมทางเพศ และเคารพสิทธิของทั้งผู้หญิง
ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และสังคมมีสุขภาวะ ความมั่นคง และสงบสุข
๓. รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง : เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
โดยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาระบบจัดการ การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อันจะน�ำไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง การป้องกัน การคัดกรอง และการรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน ระบบการบริหาร
จัดการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๔. การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล : โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากการใช้ยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน มีระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย การสร้างความรอบรู้
ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย
สช. ได้ เ สนอมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ทั้ ง ๔ เรื่ อ งข้า งต้ น ต่ อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่างการน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสมตามอ�ำนาจหน้าที่
ต่อไป
นอกจากประเด็นนโยบายด้านสุขภาพทั้ง ๔ ประเด็นที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนของการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบไปแล้วนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดรูปธรรมความส�ำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน ตัวอย่างของการขับเคลื่อน
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ มี ผ ลการด�ำเนิ น งานโดดเด่ น อาทิ เช่ น (๑) กลุ ่ ม มติ ผ ลกระทบสื่ อ ออนไลน์
ต่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในประเด็นอีสปอร์ต ที่ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายปกป้อง
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คุ้มครองเด็กโดยตรงและชัดเจน ภาคีเครือข่ายโดยมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ป็ น แกนหลั ก ได้ ร ่ ว มกั บ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งส�ำคั ญ จั ด ท�ำ
“แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕)” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
ขณะนี้อยู่ระหว่ างเสนอไปยังสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณาเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำ “(ร่าง) แผนการป้องกันและลดผลกระทบ
เด็กและเยาวชนจากการพนันนออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕” “(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมจากการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ....” “(ร่าง) บทบัญญัติ ว่าด้วย
การกระท�ำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์” และ “ข้อเสนอแนวทางการยกร่างกฎหมายก�ำกับดูแลการประกอบการ
เพื่ อ ปกป้ อ งคุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน” (๒) กลุ ่ ม มติ ว ่ า ด้ ว ย เกษตรและอาหารปลอดภั ย ที่ ส านพลั ง
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายพื้นที่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ การยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร การสร้างความตระหนัก และความต้องการบริโภคอาหารที่สะอาดปราศจากสารเคมีสารปรุงแต่ง
ของผู ้ บ ริ โ ภค โดยประสานการด�ำเนิ น งานร่ ว มไปกั บ โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภั ย ของกระทรวง
สาธารณสุขที่ต้องการผลิตอาหารที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ เพื่อไม่ให้ได้รับสารพิษ
หรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนซึ่งจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ป่วย หรืออาจจะกระทบต่ออาการการป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ร่วมไป
กับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการพัฒนาระบบการจัดอาหารในโรงเรียน
ที่เชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยและได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสมวัย
ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เป็นต้น
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๓. สิทธิการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
		 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ได้บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิท�ำหนังสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุ ข ที่ เ ป็ น ไปเพี ย งเพื่ อ ยื ด การตายในวาระสุ ด ท้า ยของชี วิ ต ตน
หรื อ เพื่ อ ยุ ติ ก ารทรมานจากการเจ็ บ ป่ ว ยได้ ซึ่ ง หนั ง สื อ แสดงเจตนาฯ ดั ง กล่ า วเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง
ของการวางแผนการดู แ ลล่ ว งหน้ า (Advance Care Planning) และเป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ ของเรื่ อ งการดู แ ล
แบบประคับประคอง (Palliative Care) ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สร้างการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายด้านระบบบริการสุขภาพในการด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๑. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เข้ า สู ่ แ ผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (Service Plan) สาขาการดู แ ล
แบบประคับประคอง (Palliative Care) ในเขตบริการสุขภาพ ๑๒ เขต โดยมีการสื่อสารเผยแพร่แนวทาง
การปฏิบตั งิ านตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดท�ำเอกสาร
ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการ
สาธารณสุข เรื่อง หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยื้อการตายในวาระสุดท้าย
ของชีวิต (มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในสถานพยาบาล และด�ำเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
ทุ ก สาขาวิ ชาชีพใน ๑๒ เขตบริการสุขภาพทั่ ว ประเทศ จ�ำนวนกลุ ่ ม เป้า หมายเขตละประมาณ ๓๐๐ คน
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการน�ำเอามาตรา ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติในสถานพยาบาล
		 ๒. การสื่อสารเชิงสังคมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการเตรียมตัวส�ำหรับวาระสุดท้ายและการตายดี
โดยจัดการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ ๓” ขึ้น วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนในการเตรียมตัวส�ำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตในทุกมิติสู่การตายดี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน
“สานพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมดูแลแบบประคับประคองและการตายดี”กลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย
ภาคีเครือข่ายที่ท�ำงานเรื่องการเตรียมตัวส�ำหรับวาระสุดท้ายและการตายดี และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน
๖๐๐ คน นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ และสนับสนุนเอกสารวิชาการ ให้หน่วยงานบริการ
สาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และน�ำไปสู่การปฏิบัติ
		 ๓. พัฒนาองค์ความรู้ โดยจัดท�ำนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) ของค�ำที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย เพื่อน�ำไปใช้อ้างอิงในทางวิชาการ
และการจัดสรรทรัพยากร โดยมีกระบวนการพัฒนาค�ำนิยามปฏิบัติการฯ อย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของ
ข้อมูลวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยระดมสมองจากทีมวิชาการ (Core Team) ที่ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้อง และจัดกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางเว็บไซต์
เอกสาร รวมทั้งจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่อง “นิยามปฏิบัติการ (Operational
Definition) ของค�ำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ส�ำหรับประเทศไทย”
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ว เพื่อน�ำไปประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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๔. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพื่อให้ประชาชนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ ได้เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ในการวิ เ คราะห์ แ ละคาดการณ์ ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
เหตุ แ ละปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากนโยบายสาธารณะทั้ ง ทางลบ
และทางบวก และความเป็นธรรมจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็น
ผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในช่วงปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ดังนี้
		 ๑. การสนั บ สนุ น และด�ำเนิ น การร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการประเมิ น ผลกระทบด้า นสุ ข ภาพ
เพื่อพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่มีความส�ำคัญในระดับต่าง ๆ โดยมีการพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายในประเด็นที่มีความส�ำคัญ จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ ด้านความพร้อมของอุตสาหกรรมและการเข้าถึงยา ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง สช. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP) มีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรหลักในการด�ำเนินงาน
ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ (๒) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพต่อสุขภาวะของชุมชนและการพัฒนาเมืองในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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(๓) การพั ฒ นาข้ อ เสนอและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะแบบมี ส ่ ว นร่ ว มจากการประเมิ น ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ กรณีการพัฒนาพลังงานภาคอีสานสู่ความยั่งยืน
		 ๒. การพัฒนาเครือข่ายประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ และสนับสนุนการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพโดยชุมชน
			 การด�ำเนินงานในระดับพื้นที่ สช. ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นในการ
ปฏิบัติการ HIA และจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่าย
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งมีทั้งการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน และการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพในเชิงประเด็น โดยมีกลไกสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับภาค มีการ
ขับเคลื่อนอย่างส�ำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีทีมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่เป็นแกนหลักในการด�ำเนินงาน และมีการสนับสนุนปฏิบัติการ HIA ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดังนี้
			 ๒.๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
รถไฟรางเบาสายเหนือ - ใต้ (ส�ำราญ - ท่าพระ) (๒) โครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน
กรณีแหล่งน�้ำห้วยเสือเต้นและชุมชนริมฝั่งน�้ำพอง (๓) การศึกษาประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน : กรณี
โรงงานน�้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ต�ำบลน�้ำปลีก อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของคนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (๕) การพัฒนานโยบาย
สาธารณะการผลิตและการแปรรูปยางพาราที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี (๖) โครงการ
ศึกษาประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากโรงงานน�้ำตาล โรงไฟฟ้ าชีวมวลเชิงรุก : กรณีศึกษาพื้นที่ต�ำบล
โนนสวรรค์ อ�ำเภอปทุ ม รั ต ต์ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด (๗) การสร้ า งนโยบายสาธารณะพลั ง งานยั่ ง ยื น ภาคอี ส าน
ด้วยกระบวนการ CHIA ระยะ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑)
			 ๒.๒) ภาคเหนือ ๑ โครงการ คือ โครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (CHIA) เชิงสร้างสรรค์
ต�ำบลปงยางคก และต�ำบลเวียงตาล อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
			 ๒.๓) ภาคกลาง ๑ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน
กรณีผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่หมู่ ๑ ๒ ๓ ๔ ต�ำบลน�้ำพุ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี (กรณี
ขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา ๑๑)
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			 ๒.๔) ภาคใต้ สนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ๒ โครงการ ได้แก่
(๑) กรณีเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองหินบริเวณเทือกเขาควนเหมียง (ถ�้ำแรด) ต�ำบลปากแจ่ม อ�ำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง และ (๒) กรณีทะเลน้อย - คลองปากประ ต�ำบลพนางตุง อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
		 ๓. การพัฒนาชุดความรู้ “แนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (A Practical Guide
for Health Impact Assessment)” ซึ่ง สช. ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (LDI) จัดกระบวนการถอดความรู้
เกี่ยวกับวิธีการด�ำเนินงาน (How to) ในขั้นตอนต่ าง ๆ ของกระบวนการ HIA ทั้ง ๖ ขั้นตอน จากกรณี
ตัวอย่างการท�ำ HIA ในระดับต่าง ๆ จ�ำนวน ๑๐ กรณีศึกษา ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการท�ำ HIA ส�ำหรับ
HIA Facilitator
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๕. ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง สังคมสูงวัย
		 สังคมไทยก�ำลังเผชิญภาวะการเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุเพิ่ม อัตราการเกิดน้อย และก�ำลังก้าวสู่
สังคมสูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society)
ในปี ๒๕๖๔ ซึง่ รัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาควิชาการ และภาคสังคม ต่างตืน่ ตัวในการแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ
โดยมีความพยายามในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มีการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
		 สช. เห็นความส�ำคัญและสนับสนุนกระบวนการนโยบายเรือ่ งผูส้ งู อายุมาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๒ ทัง้ ผ่านทาง
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและกลไกคณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ที่ สช. แต่งตั้งขึ้น
โดยมีการประสานการท�ำงานร่วมกันกับภาคีส�ำคัญมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล ส�ำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย สมาคม
สภาผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยในเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ จั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น
เรื่ อ ง การพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาวะเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย ขึ้ น และก�ำหนดให้ ป ระเด็ น การพั ฒ นานโยบาย
เรื่อง สังคมสูงวัย เป็นงานเด่นของ สช. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นฯ ดังกล่าว ที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนได้มีฉันทมติต่อการท�ำงานทั้ง ๔ ด้านในเรื่อง
สังคมสูงวัย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพ นั้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
		 ๑. ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การออมเพื่อสังคมสูงวัย ได้มีข้อเสนอเรื่องการออมด้วยการปลูกไม้
ยืนต้นที่มีข้อเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการรับรองสิทธิของผู้ปลูกในการตัด
แปรรูป และจ�ำหนายไม้ยืนต้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ รวมถึงข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังและองค์กรที่เกี่ยวข้องเรื่อง
การจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อการออมและการรับรองให้ใช้ไม้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ในการท�ำ
ธุรกรรม
		 ๒. ด้านสังคม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ ได้มีข้อเสนอให้มี
พื้นที่กลางที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ส�ำหรับผู้สูงอายุในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดการท�ำกิจกรรมภายใต้การบริหารงาน
ของผู้สูงอายุเอง
		 ๓. ด้านสภาพแวดล้อม เรื่อง การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ได้มีข้อเสนอให้ขยาย
“โครงการ ๑ ต�ำบล ๑ ศูนย์อยู่ดี” ซึ่งเป็นโครงการน�ำร่องของ สสส. เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมรองรับ
สังคมสูงวัย สู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
		 ๔. ด้านสุขภาพ เรื่อง ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ได้มีข้อเสนอเรื่องการมีระบบสวัสดิการต่าง ๆ ที่ควรให้ชุมชนหรือเครื่องมือในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเวลา
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		 โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง ๔ ด้าน
ข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ สช. ก�ำลังประสานการด�ำเนินงานตามมติที่เน้นการท�ำงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

๖. การขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่  
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
		 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดขึ้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด การบู ร ณาการเป้ า หมาย ทิ ศ ทาง
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น เน้ น กระบวนการท�ำงานแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของ ภาคหน่ ว ยงานรั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชา สังคม ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ได้มีการบูรณาการเชื่อมโยง
นโยบายสาธารณะ ระดับชาติ - เขต - พื้นที่ และกลไกที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) เป็นต้น ร่วมขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น ในเขตพื้นที่ ๑ - ๑๓
เกิดการขับเคลื่อนที่เห็นผลเป็นรูปธรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น โดยมีรูปธรรมการด�ำเนินงาน เช่น
กขป. เขตพื้นที่ ๗ ขับเคลื่อนประเด็น อาหารปลอดภัย การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็ง
ท่อน�้ำดี ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ในตับ บูรณาการขับเคลื่อนโดยเชื่อมโยงกับกลไก
พชอ. ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต�ำบล เพื่อจัดท�ำโครงการส่งเสริมป้องกันโรค
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท�ำหน้าที่ตรวจคัดกรอง รักษา และ
สนั บ สนุ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล ด�ำเนิ น งานพื้ น ที่ น�ำร่ อ ง อ�ำเภอโกมสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม
และอ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
กขป.เขตพื้ น ที่ ๑๒ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น สุ ข ภาวะกลุ ่ ม ชาติ พั น ธ์ แ ละกลุ ่ ม เปราะบางทางสั ง คม
ท�ำให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๒
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรมการปกครอง พชอ. วางแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
จัดเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม
เช่น ชาติพันธุ์มานิ อูรักลาโว๊ย
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ศู น ย์ ป ระสานภาคี พั ฒ นาจั ง หวั ด สงขลาได้ ส�ำรวจข้ อ มู ล จั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยแอปพลิ เ คชั น
iMed@home เกิดระบบฐานข้อมูลกลางจัดเก็บข้อมูลคนยากล�ำบากและเปราะบางทางสังคมใน ๗ จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะประเด็นบูรณาการ
ระดับพื้นที่เพื่อขยายผลไปสู่กลไกระดับเขต จังหวัด และต�ำบล ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงการท�ำงานกับภาคีเครือข่าย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ กขป.เขต ๑๒ เพื่อรับรองการออกบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ท�ำให้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ�ำนวน ๘๐๐ คน มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนแล้วกว่า
๕๐๐ คน สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและการศึกษา
นอกจากนั้น กขป.เขต ๑๒ ร่วมมือกับ พชอ.นาทวี ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบจ.สงขลา ร่วมเป็น
คณะอนุ ก รรมการประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติ พั นธุ ์ แ ละเปราะบางทางสั งคม น�ำตั ว แบบศู น ย์ ส ร้า งสุ ขชุ ม ชน
หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นทางการแพทย์ของ อบต.ทับช้าง เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ประเด็น
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คือ กรอบและแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพของประเทศ เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันก�ำหนดภาพอนาคตที่พึงประสงค์
ของระบบสุ ข ภาพทุ ก หน่ ว ยงาน องค์ ก ร รวมถึ ง ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น จึ ง สามารถน�ำใช้ อ ้ า งอิ ง ประกอบการ
จัดท�ำแผน นโยบาย รวมถึงกติการ่วมของชุมชนได้ ความส�ำเร็จของการประยุกต์ใช้ธรรมนูญว่ าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ คือ การก่อเกิดและขยายตัวของธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือประเด็น ซึ่งชุมชนท้องถิ่น
จัดท�ำขึ้น เพือ่ ใช้เป็นก�ำหนดทิศทางหรือกติการ่วมอันจะน�ำไปสูส่ ขุ ภาวะ ตามบริบทและความต้องการของชุมชน
ปัจจุบนั มีพนื้ ทีป่ ระกาศใช้ธรรมนูญต�ำบลแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง และก�ำลังขยายตัวผ่านการด�ำเนินงานร่วมกับ
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ภาคียุทธศาสตร์ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
ผลการด�ำเนิ น งานธรรมนู ญ พื้ น ที่ ใ นปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องนโยบายสาธารณะ ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งวัดจากการได้รับการบรรจุเป็นแผน/ยุทธศาสตร์/วาระของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด มีดังนี้
เกิ ด นโยบายสาธารณะแบบมี ส ่ ว นร่ ว มระดั บ พื้ น ที่ จากการประกาศใช้ ธ รรมนู ญ สุ ข ภาพ
เฉพาะพื้นที่/ประเด็น ในพื้นที่เขต ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จ�ำนวน ๔๙ ฉบับ
เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จากการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่/
ประเด็น ในพื้นที่เขต ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จ�ำนวน ๗๔ พื้นที่ ❖
●

●
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พระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬ าภรณ์ทรงมีพระปณิธ านในการจัดตั้ง ดังนี้ “ราชวิทยาลัยจุฬ าภรณ์
เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ตามพระราชปณิธาน
ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็น
ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ที่ ส ร้ า งบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่มีจิตในการท�ำประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคม
ด้วยความรู้ความช�ำนาญ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิต
ในสังคม อีกทั้ง เป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลก�ำไร
โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ”

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

ในการด�ำเนินงานเพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนตามพระปณิธานนั้น ได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจขององค์กร และยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน
ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัยความเป็นผู้น�ำ และความเป็นมนุษย์
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาโดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน
๓ หลักสูตรตามสาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ สาขาวิชาพิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาโดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ�ำนวน ๕ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี (หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง
หลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิชาสัทภาพการแพทย์
(ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จ�ำนวน ๗ หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๓ สาขา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สุขภาพ (หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (เป็น
หลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งและหลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยความร่ ว มมื อ กั บ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (รามา - จุฬาภรณ์) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรร่วมกับ University College London)
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร จ�ำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ ตามเป้าประสงค์
หลั ก ๔ ประการ คือ มีหลักสูตรการจัดการศึ ก ษาที่ ต อบสนองต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง ด้ า นการแพทย์
การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นสมรรถนะ
ของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพที่เป็นสหสาขา สร้างบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น�ำ สามารถก�ำกับ
ตนเอง ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาตนเอง และน�ำการเปลี่ยนแปลง ท�ำความดีที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวม สังคมและตนเอง สร้างบัณฑิตให้มีความส�ำนึกในการเป็นผู้ให้ มีความผูกพัน และจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้น�ำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีทักษะและความรับผิดชอบในการท�ำงานรวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
ด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ นักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับความชื่นชมจากอาจารย์ประจ�ำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัลการเรียนที่ท�ำคะแนนยอดเยี่ยมที่ ๑ และที่ ๒ โดยได้คะแนน ๙๓.๖ และ
๙๒.๖ ตามล�ำดับ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรนี้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในการศึกษาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอกด้าน Anatomy ของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จ
ระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๗๑ คน ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการดังกล่าว
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ด้านการให้บริการวิชาการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการในหัวข้อ
ส�ำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ในหั ว ข้ อ “การปฏิ รู ป กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยระบบสารสนเทศภายใน
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ในหัวข้อประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและระบบติดตามนักศึกษาแพทย์ ชั้น Pre – Clinic
ฯลฯ การจัดบรรยายการจัดการความรู้ Knowledge Management เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่เป็นเลิศ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เช่น หัวข้อ “จากสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
สู่สถานการณ์ในประเทศไทย” “การปลุก DNA แห่งนวัตกรรมทางการแพทย์” “การเตรียมตัวยื่นขอต�ำแหน่ง
ทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่”
ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานที่น่าสนใจ มีการลงเผยแพร่ใน Journal Club / EBP Evidence Based:
Repair Pathway Choices and Consequences at the Double - Strand Break งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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
นอกจากนี้ยังมีโครงการส�ำรวจความต้องการปัญหาชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
การจัดบรรยายวิชาการ ๓ ครั้ง เรื่อง “Medical Research by Imaging Mass Microscope” เรื่อง “Agilent
Cell Analysis & Genomics Solutions: From sample to data และเรื่อง “อาหารชะลอโรคและการดูแล
สุ ข ภาพ และโครงการตรวจคั ด กรองให้ ค วามรู ้ เ พื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพและเฝ้ า ระวั ง ภาวะสมองเสื่ อ มส�ำหรั บ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โครงการ CRA hematology day : Tips and
Treats in Common Hematologic Disease และโครงการส�ำรวจความต้องการบริการวิชาการและสังคมสู่การ
บูรณาการโครงการวิจัย (กิจกรรม ที่ ๑ จังหวัดร้อยเอ็ด) “Technology Trends in Radiation Therapy”
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ นอกจากนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด�ำเนินการโครงการที่ส�ำคัญ ๓ โครงการ คือ โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส�ำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงจ�ำนวน ๒ รุ่น โครงการบริการวิชาการเรื่อง
อาหารชะลอโรคและการดูแลสุขภาพ และ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์
ได้แก่ โครงการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : Learn & Share” และ “Active Learning : นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้” เป็นต้น
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ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อาหารชะลอโรค
และการดูแลสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วิทยากร ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ผลงานเด่นด้านการจัดการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TMC.WFME.BME. Standards (2017) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับดี และในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดให้มีหลักสูตรใหม่โดยร่วมมือกับ UCL (University College London) มหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำของโลก โดยมีโรงพยาบาลต�ำรวจร่วมเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก รวมทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพร ร่วมเป็นสถานที่ในการฝึกงานเพื่อร่วมกันผลิตแพทย์ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศและเสริมสร้างการคิดค้นสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ทั้งวิธีการเรียนการสอน การประเมินการติดตามผล ด้วยมาตรฐาน
การศึกษาใหม่ตามมาตรฐานสากล มีเนื้อหาความรู้ที่เป็นของไทยเพื่อเตรียมพร้อมแพทย์ส�ำหรับอนาคต Digital
Health โดยแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๗ ปี ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะได้รับ ๒ ปริญญา คือ ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (iBSc : Integrate Bachelor of Science) จาก University College London และ
แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D. : Doctor of Medicine) จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมี “หัวใจไทย ปัญญาสากล” โดยจะเปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓๒ คน
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล (Learning Resources
Center) ที่มีอุปกรณ์จ�ำนวนเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากสภาพจริงและปลอดภัย ฝึกปฏิบัติการซ�้ำได้หลายครั้ง จนเกิดความมั่นใจ โดยฉพาะการฝึกปฏิบัติ
จากหุ่นมนุษย์เสมือนจริงผู้ใหญ่ หุ่นหญิงตั้งครรภ์ และหุ่นเด็ก (SIM MAN, SIM MOM, SIM CHILD) เกิดการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่สามารถน�ำไปแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และตัดสินใจในภาวะวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยในทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาลนี้ ได้ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และมีการออกแบบระบบประกันคุณภาพ
อาจารย์ การก�ำกับและการดูแลการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ องค์ประกอบด้านอาจารย์ ประกอบด้วยการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล (Learning Resources
Center) ที่มีอุปกรณ์จ�ำนวนเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน นักศึกษาได้เรียนรู้เสมือนจริง ปลอดภัย
ฝึกปฏิบัติการซ�้ำได้หลายครั้ง จนเกิดความมั่นใจ โดยฉพาะการฝึกปฏิบัติจากหุ่นมนุษย์เสมือนจริงผู้ใหญ่ หุ่นหญิง
ตั้งครรภ์ และหุ่นเด็ก (SIM MAN, SIM MOM, SIM CHILD) เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่สามารถ
น�ำไปแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้น ก�ำหนดโจทย์วิจัยเฉพาะเพื่อความ
เป็นเลิศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มุ่งตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ ซึ่งสามารถสร้างผลงาน
วิจัยที่เป็นเลิศ สามารถน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ด�ำเนินการ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลความส�ำเร็ จ ตามเป้า ประสงค์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ มี ค ะแนนเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๗.๓๑
ซึ่งเป้าประสงค์ ๔ ประการ คือ เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ มีการสร้าง
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย มีการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลาย สร้างเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยสหสาขาในระดับชาติและนานาชาติ
เช่น มีการประสานงานและเจรจาธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำระบบมาตรฐานการจดทะเบียนและการออกข้อบังคับบริษัทตามหลักการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) การเจรจาเพื่อการสร้างความร่วมมือรวมทั้งการสร้าง
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เครือข่ายในการร่วมพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ และ
การเจรจากับหน่วยงานที่มีศักยภาพและสนใจมาร่วมลงทุน การเช่าใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ทางการแพทย์ เช่น มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการวิจัย การบริหาร
จัดการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตัวอย่างของเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในปี ๒๕๖๒ ที่ได้มีการลงนามในข้อตกลง ได้แก่
ความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันวิจัยยาธรรมชาติ ไทย - จีน ณ Shanghai Traditional Chinese Medicine
University, Shanghai, China เป็นความร่วมมือกับ Shanghai Traditional Chinese Medicine University
และ Shanghai Institute of Organic Chemistry – Chinese Academy of Sciences (CAS) และ Innovation
Cooperation Center (Bangkok) – CAS ความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานบริการด้าน
สาธารณสุข เป็นความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “To Unlock Connected Health & Wellness in the Asian Pacific Region”
นอกจากนั้น ยังมีการลงนามในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ
Medical Cloud Server System ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยและการให้การบริการทางการแพทย์ต่อโรงพยาบาล
ในเครือข่าย การพัฒนาการให้บริการสุขภาพบน Internet Platform ตลอดจนการพัฒนา Big Data and
Precision Health Center กับ บริษัท Hangzhou Lianzhong Medical Science การลงนามในความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาบุคลากรและด�ำเนินการวิจัยด้าน Artificial Intelligent ทางการแพทย์ การพัฒนาโปรแกรมฝึกงาน
นักศึกษาแพทย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ณ Real Doctor Al Research Centre, Hangzhou,
China
ส�ำหรับผลงานด้านการวิจัยที่ส�ำคัญ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศจ�ำนวน ๖๒ โครงการ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
หรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ ระดับชาติ และระดับนานาชาติจ�ำนวน ๑๖ เรื่อง มีผลงานวิจัยที่น�ำ
เสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ระดับชาติ ๔ เรื่อง และระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นการประเมินผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สิทธิบัตรและการน�ำผลงาน
วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ พบว่า การประเมินค่า TRF Index
สาขา Chemistry จาก ๑๖ หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับคะแนน ๕.๐ ซึ่งเป็นระดับค่าคะแนน
ที่สูง
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ รางวัลจากการประกวดโปสเตอร์
วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ระดับชาติ จ�ำนวน ๘ ผลงาน และระดับนานาชาติ ๒ ผลงาน มีผลงานวิจัยที่ได้
รับทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ดร.จ�ำเรียง ธรรมธร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ได้รับทุนวิจัย
ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๑๗ จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และมีผลงาน
ของคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เคมีที่ได้รับรางวัล Lectureship Awards คือ ดร.นพพร ทัศนา ดร.ชาญศักดิ์
ทองซ้อนกลีบ และ ดร.สถาปนาวัฒน์ สิทธิหาญ จากการประชุม The 13th International Conference on
Cutting - Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA - 13)
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ภาพกิจกรรมผลงานวิจัยที่ได้รับรางัล

ดร.จ�ำเรียง ธรรมธร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เคมีที่ได้รับรางวัล Lectureship Awards คือ ดร.นพพร ทัศนา ดร.ชาญศักดิ์
ทองซ้อนกลีบ และ ดร.สถาปนาวัฒน์ สิทธิหาญ จากการประชุม The 13th International Conference on Cutting – Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA - 13)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล�้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจุ ฬ าภรณ์ ได้ มี ก ารด�ำเนิ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ป ระสบผลส�ำเร็ จ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๒๘ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยมีการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
การให้บริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
การออกหน่วยให้ค�ำแนะน�ำภาวะสุขภาพเชิงรุก อาทิ การออกหน่วยเรื่อง “ประเมินความเสี่ยงโรค
มะเร็ง” และให้ค�ำปรึกษาเพื่อการตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย โดยโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ได้ร่วมโครงการออกหน่วย “ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง” ซึ่งในเครือบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)
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ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ ได้ก�ำหนดจัดงาน “Healthcare : เรียนรู้ สู้โรค
๒๐๑๙” เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ๕ อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานได้มีการตรวจประเมิน
ความเสี่ยงโรคมะเร็ง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสร้างการรับรู้ในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป โดยภายในงานมีผู้รับบริการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งและรับค�ำปรึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ ราย

นอกจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับ ๖ สถาบันการแพทย์การศึกษา
ชั้นน�ำ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด�ำเนินการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย” ดูแลให้บริก าร
ประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยมีการตรวจ
คัดกรอง และมีการวิเคราะห์การท�ำงานและประสิทธิภาพของสมอง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ได้แก่ การตรวจ เพท-ซีที สแกน และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Advance MRI) ร่วมกับการตรวจค้นหา
รหัสพันธุกรรมในคนไทย ด้วยเครื่องอ่านรหัสพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next Generation Sequencing Technology)
ซึ่งเป็นการตรวจทางชีวเคมีและทางพันธุกรรมขั้นสูงที่สัมพันธ์กับโรคสมองเสื่อม ให้กับประชาชนคนไทยอายุ
ระหว่าง ๕๕ - ๘๕ ปี ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะมีอาการ และกลุ่มที่มีอาการระยะแรกเริ่มแล้วของโรคสมองเสื่อม
โดยเฉพาะอัลไซเมอร์ และดูแลให้ได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จัดให้มีคลินิกจิตเวช ให้บริการ
ตรวจ วินิจฉัย คัดกรอง รักษา พยาบาล ประเมินผล และติดตามการให้บริการคลินิกการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วย
มะเร็งและญาติ โดยการดูแลแบบผสมผสาน (Integrative Oncology) ด้วยวิธีทางเลือกต่าง ๆ เช่น การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ ควบคู่ไปกับการรักษาหลัก โครงการอิ่มบุญอิ่มใจ
มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ โดยการด�ำเนินการโครงการร่วมมือกันระหว่าง
๔ สถาบัน คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั้น
มีการจัดกิจกรรมทุก ๒ เดือน โดยมีโครงการอบรมเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” ด้วย
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นอกจากนี้ ยังมีงานโครงการและภารกิจอื่น ๆ เช่น โครงการส่งต่อรอยยิ้ม มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการวิกผม
หมวกไหมพรม เต้านมเทียม และเสื้อชั้นใน โครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยใช้ที่บ้าน เพื่อให้ผู้มารับ
บริการสามารถยืมเครื่องมือแพทย์ไปใช้ ส�ำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเขตหลักสี่ มีการจัดการ
ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ศูนย์สาธารณสุข ๕๓ ทุ่งสองห้อง ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน มีการ
ให้บริการทางการแพทย์ บริการหัตถการ Non Invasive และบริการหัตถการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและ
หลอดเลือด งานบริการด้านพยาบาลประสานงานหัวใจ งานบริการด้านศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardiovascular
Surgery Hybrid Theater) งานบริการด้านนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคลิ้นหัวใจ
เอออร์ติกตีบขั้นรุนแรง ด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน (Transcatheter Aortic Valve
Implantation หรือ TAVI) โดยไม่ต้องผ่าตัด โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ ยังมี
ผลงานด้านวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ส�ำคัญอีก จ�ำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่ ผลของการร�ำไทเก๊กต่อสุขภาพ
และการบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วยมะเร็ง Taichi and Cardiac Health, Ejection Fraction among Cancer
Patients และ ผลงานแผ่นวางอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือดทางหลอดเลือดแดงที่แขน
(Radial Arm Bed for Transradial Cardiac Catheterization)
การให้บริการวิชาชีพ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์การให้บริการในคลินิกต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้มาใช้
บริการรวมทั้งสิ้น ๒๗๕,๙๕๕ คน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีผู้มาใช้บริการ ๒๓๔,๕๗๒ คน โดย
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์ ๒ ศูนย์ ได้แก่
• ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางช�ำนาญการด้านการรักษา
โรคมะเร็งอย่างครบวงจรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้บริการตรวจและรักษาโรคมะเร็ง ควบคู่กับการศึกษา
วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ทั้งในด้านการป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง
ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะได้รับ
การประเมินผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก�ำหนดแผนการรักษา หรือ Tumor
Board ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาต่าง ๆ จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
และดีที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
มีความพร้อมด้านศักยภาพของการให้บริการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการผ่าตัด
การฉายรังสี การให้ยาเคมีบ�ำบัด การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า การตรวจวินิจฉัย และรักษามะเร็งด้วยเวชศาสตร์
นิ ว เคลี ย ร์ หั ต ถการรั ก ษามะเร็ ง การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยโดยที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ที่ เ น้ น ผู ้ ป ่ ว ย
เป็นศูนย์กลาง
• ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง
ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น และให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก
สบายในการเข้ารับรักษาพยาบาลที่ครบวงจรในที่เดียว โดยประกอบด้วยหน่วยย่อยต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยผู้ป่วยนอก ได้ให้บริการผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจรักษา โรคผิวหนังและเลเซอร์ โรคกระดูก
และข้อ เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรคทางศัลยกรรมหลอดเลือด โรคอายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทรวงอก และให้บริการ
ทุกช่วงอายุในกลุ่มทางด้านโรคทางจักษุและโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีการให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการ ของโรคหัวใจและหลอดเลือด
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หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท�ำการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้
ทราบระดับความรุนแรงของอาการ และให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ด้วยบริบทที่ผู้ป่วยกลุ่มใหญ่เป็นผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉินมีระบบการประเมินอาการผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดย
ท�ำแบบประเมินการคัดกรองผู้ป่วย STEMI ร่วมกับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยมีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจแปลผล
ให้ทันที จึงสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ภายใน ๑๐ นาที ตั้งแต่แรกรับ ท�ำให้ผู้ป่วย
รับการรักษาให้พ้นจากอันตรายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบการจัดการฐานข้อมูล (ICCA) เป็นการบริหาร
จัดการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
หอผู้ป่วยวิกฤต พัฒนาและขยายบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ระบบหัวใจและทรวงอก
รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องพยุงการท�ำงานของหัวใจและปอด เช่น Extracorporeal Membrane
Oxygenation (ECMO) และ Intra-aortic balloon pump (IABP) ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
รองรับการดูแลผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หอผู้ป่วยวิกฤตมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการ
เฝ้าระวังและติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยระบบเทคโนโลยี ICCA (Intellispacecriticalcare &
anesthesia) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจพิเศษทางด้านโรคหัวใจและทางห้องปฏิบัติการ โดยมีระบบ
การบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็วทันต่อ อาการเปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนทั้งจากโรคและการรักษา และพึงพอใจในบริการ
หอผู้ป่วยใน ได้พัฒนาระบบการบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
มีการน�ำเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการน�ำเครื่องติดตามการท�ำงานของหัวใจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
และมีเครื่องมือช่วยในการประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เรียกว่า IGS (Intellivue Guardian Software)
ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองต่ออาการ เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างรวดเร็ว โดยสามารถค�ำนวณ
คะแนน Early warning signs ได้ทันที และส่งข้อมูลไปที่ Center พร้อมทั้ง Show ที่จอ Dashboard ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการบริการที่รวดเร็วทันต่อ อาการเปลี่ยนแปลง ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทั้งจากโรค
และการรักษา และพึงพอใจในบริการ
ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ กลุ ่ ม เป้ า หมายเฉพาะเพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ค วามช�ำนาญด้ า นสุ ข ภาพ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมและประชาชน
ทั่วไป และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาชีพในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลแก่ ประชาชน
ทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล�้ำ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สามารถพัฒนาผลิตสารเภสัชรังสี
เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งรองรับงานวิจัย จ�ำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ - 18F-Florbetaben
(Neuraceq) ส�ำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม - 18F-PI2620 ส�ำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัย
Tauopathies - 18F-NaF ส�ำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยการกระจายของเซลล์มะเร็งไปที่กระดูก - 15O-H2 O
[Radiowater] ส�ำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ (Blood flow)
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นอกจากนี้ งานบริการยังมีการผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อส�ำหรับใช้ในการตรวจผู้ป่วยร่วมกับเครื่องเพท - ซีที
ของศูนย์ไซโคลตรอนเอง และส�ำหรับจ�ำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน
แห่งชาติ มีบุคลากรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมกันคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการผลิตสาร
เภสัชรังสีชนิดใหม่ ๆ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจ�ำนวนการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายสารเภสัชรังสีให้กับ
โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๑ ยูนิต งานบริการตรวจและรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดย
ให้บริการตรวจด้วยเครื่องเพท - ซีทีร่วมกับการใช้สารเภสัชรังสี - บริการตรวจวินิจฉัยการท�ำงานของอวัยวะต่าง ๆ
ด้วยเครื่อง SPECT/CT ๑๖ สไลด์ - บริการตรวจต่อมไทรอยด์ (Thyroid uptake and scan) - บริการการตรวจ
วัดค่าความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง Bone densitometer แผนงานที่จะด�ำเนินการในปี ๒๕๖๓ คือ
การขยายงานเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต และพัฒนาสารเภสัชรังสีชนิดใหม่ เพื่อรองรับการวินิจฉัยได้ ครอบคลุม
ทุกโรคมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน และ Hot cell ใหม่ จ�ำนวน ๑ ชุด และ
การขยายงานการให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET/MRI

ส�ำหรับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติได้จัดการ
บริการวิชาการเพื่อมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือ
แบบเครือข่ายกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ศึกษา “Science Education”
โครงการ “ความรู้ดี ๆ จากพี่สู่น้อง” โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ศึกษา “Science Education”- STEM ในหัวข้อ
Creative AI and Go 2) ประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “The 1st Symposium for the Distinguished
Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia” เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๓ โดยมี
ส�ำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยประสานงานกลาง และมีหน่วยงานสนับสนุนของส่วนงานต่าง ๆ ร่วมกัน
ขับเคลื่อน แต่เนื่องจากเป็นระยะเริ่มแรกได้มีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างรองรับภารกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การด�ำเนินการมีผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับร้อยละ ๖๔.๘๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย
เป้าประสงค์หลัก ๗ ประการ ได้แก่ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล เพื่อให้มี
งบประมาณเพียงพอในการด�ำเนินงานอย่างครอบคลุม คุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพสูง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่านิยมขององค์กรร่วมกันและมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อให้มีระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานและครอบคลุมระบบงานทุกด้าน เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น
ปลอดภัย สวยงาม และรักธรรมชาติ เพื่อให้มีการสืบสาน และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้ราชวิทยาลัยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลและองค์กรภายนอกอย่างแพร่หลาย
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างองค์กร ซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย
ฝ่ายโครงการตามพระราชด�ำริ ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารกลางและสารบรรณ ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายบริหาร
การเงินการคลัง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายนิติการ ส�ำนักประธานราชวิทยาลัย และเนื่องจาก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการขยายอัตราก�ำลังเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและระบบบริการหลาย ๆ ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ ผ่านช่องทางอินทราเน็ต เพื่อเป็นช่องทางเบื้องต้นที่ส�ำคัญในการมอบ
นโยบาย รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวความเป็นไปที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้อง
กับองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบเรื่องราวต่าง ๆ ภายในองค์กรเท่าเทียมกัน
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญยิ่งต่อสุขภาพประชาชนตามพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์จ�ำนวน ๔๓๕ ราย มีการจัดหน่วย
แพทย์พระราชทาน โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ จ�ำนวน ๒,๕๙๖ ราย ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๗,๖๘๕ ราย โครงการครบรอบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร
เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี และจันทบุรี ราษฎรที่ได้รับกระเป๋า
ยาสามัญประจ�ำบ้านพระราชทาน จ�ำนวน ๒,๗๘๑ ราย มีราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือโดยการพระราชทาน
ผ้าห่มกันหนาว จ�ำนวน ๕,๕๙๕ ราย และเสื้อกันหนาวพระราชทาน จ�ำนวน ๙๐ ราย

ในปี ๒๕๖๒ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง บริษัท จุฬาวัฒน จ�ำกัด เพื่อเป็นกลไก
ในการบริ ห ารจั ด การและก�ำกั บ ดู แ ลการลงทุ น ร่ ว มทุ น และร่ ว มกั บ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ในกิ จ การด้ า นการพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ภาคธุรกิจ ชุมชน และประเทศชาติ และเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก
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ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานชื่อและบริษัทได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๒ มีทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise) ในการด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ�ำหน่ายสินค้า หรือการบริการ ซึ่งปัจจุบัน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท จุฬาวัฒน จ�ำกัด คือ ร้อยละ ๔๙ โดยมีส�ำนักพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการก�ำกับดูแลบริษัท
จุฬาวัฒน จ�ำกัด หรือนิติบุคคลในการก�ำกับให้ด�ำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ตลอดจนดูแลผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งประสานงานการติดตามผลประกอบการ
ของบริษัท หรือนิติบุคคลในก�ำกับ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้มีระบบการรายงานให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ เพื่อการติดตามและก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด�ำริ ส�ำนักประธานราชวิทยาลัย อันเนื่องมาจากทรงมี
พระด�ำริให้ด�ำเนินการ “โครงการผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด�ำริ” เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตเภสัชภัณฑ์
ที่เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยพัฒนาเภสัชภัณฑ์ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน�้ ำ
ถึงปลายน�้ำ เชื่อมโยงความรู้และประสานความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงส�ำหรับรักษาโรคมะเร็งใช้ได้ด้วยตัวเอง
ศาสตราจาย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ที่อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
ต้นแบบ ที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดูแลควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า และโรคจากสัตว์สู่คน สามารถรองรับสุนัขได้ถึง ๕,๐๐๐ ตัว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน มีจ�ำนวนสุนัขประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว และมีแนวโน้มจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้น ในการนี้
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขจรจัดในระยะแรก
จึงได้พระราชทานอาหารสุนัขชนิดเม็ด จ�ำนวน ๕๐๐ กระสอบต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน
๒๕๖๒ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตอาหารสุนัขเป็นผู้ด�ำเนินการน�ำส่งตรงถึงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชประสงค์ต่อไป ❖
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ “ที่นี่ มืออาชีพ”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) “เป็นสถาบันที่พัฒนาก�ำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่ อ ยกระดับสมรรถนะก�ำลังคนให้สอดคล้ อ ง ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดแรงงาน” วั ต ถุ ป ระสงค์
การด�ำเนินงานหลักที่ท�ำให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยังคงเดินหน้าพัฒนาก�ำลังคน ส่งเสริมให้
กลุ่มคนในอาชีพมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ

ก�ำลังคนที่มี “สมรรถนะ” ความสามารถ นับเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อน ยกระดับการผลิต
และการบริการ ตลอดจนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
หากพื้นฐานความมั่นคงของชาติแข็งแรง รากฐานทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแข็งแกร่ง
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาค ไปจนถึง
ประชาคมโลกก็ไม่ไกลเกินเอื้อมที่ประเทศไทยจะก้าวไปถึง

รากฐานความแข็งแกร่งในชาติ นับเป็นสิ่งที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด�ำเนินการมาตลอด
นับแต่จัดตั้งสถาบันฯ ในปี ๒๕๕๔ ด้วยการร่วมกับผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
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อาชีพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล แล้วเสร็จกว่า ๗๗๕ อาชีพ น�ำมาประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ก่อนออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมหนังสือรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ให้กับผู้ที่เข้ารับการประเมินที่มีทั้งผู้ที่มีวุฒิการศึกษา และไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งใบรับรองฯ นี้จะเป็นเครื่องการันตี
ให้กับบุคคลที่ผ่านการประเมินฯ ว่า “เขาคนนั้นเป็นคนมืออาชีพตัวจริง ที่มีศักยภาพมาตรฐานตามแนวทาง
ที่เป็นสากล” เพราะศักยภาพของคน มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ าใบปริญญา ตอกย�้ำว่าไทยเป็นที่ยอมรับ
กับการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ครั้งที่ ๗ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(The Seventh AQRF Committee Meeting and Workshop) ระหว่าง วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมีมติเอกฉันท์
๙:๐ ประเทศไทยงดออกเสียง ได้รับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทย สู่กรอบคุณวุฒิ

อ้ า งอิ ง อาเซี ย น ซึ่ ง การเที ย บเคี ย งกรอบคุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาติ สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจะส่งผลต่อ
การหมุนเวียนก�ำลังคนทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมทั้ง
ก�ำลังคนในอาชีพ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประเทศสมาชิก และ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด�ำเนิ น งานของส�ำนั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เตรียมพร้อมน�ำ
กรอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ ด�ำเนิ น การเที ย บเคี ย งสู ่
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาใช้ด�ำเนินการเพื่อให้ทุกประเทศเชื่อมั่นในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพจาก สคช. ว่าสามารถเทียบเคียงและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน และ สคช. ยังพร้อมส่งเสริม
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและการเรี ย นรู ้ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและยกระดั บ สมรรถนะก�ำลั ง คนอย่ า งเป็ น ระบบและ
มีมาตรฐาน
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ในปี ๒๕๖๒ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ยั ง ได้ ใช้ เ ทคโนโลยี น�ำมาพั ฒ นาโปรแกรม
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
คนในอาชี พ ผู ้ ป ระกอบการ และผู ้ บ ริ โ ภค กั บ
แอปพลิ เ คชั น “ปั ก หมุ ด มื อ อาชี พ ” เพราะระบบนี้
จะช่ ว ยต่ อ ยอดให้ ค นในอาชี พ ที่ ผ ่ า นการประเมิ น ฯ
กั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เข้ า มามี ชื่ อ บั น ทึ ก อยู ่ ใ น
ระบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหา และใช้บริการจากคนมืออาชีพตัวจริง
ไม่ว่าจะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันตก หรือภาคใต้ ที่จะทยอยมี
รายชื่อคนมืออาชีพที่ผ่ านการประเมินฯ แล้วลงใน
แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” เรียกว่าการค้นหามืออาชีพที่กระจายตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคสามารถท�ำได้
อย่างง่ายดายเพียงใช้แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” และเป็นคนในอาชีพที่ได้รับการการันตีจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึง นับเป็นการพลิกหน้าการค้นหาบุคลากรมืออาชีพเข้าท�ำงานครั้งใหญ่ของ
ประเทศ เรียกว่าแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” ไม่เพียงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะน�ำเทคโนโลยีมาใช้

เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนคุณภาพได้แล้ว ยังพัฒนาคนในอาชีพให้มีมาตรฐานตามหลักสากล ที่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้จริงอย่างมั่นใจ ซึ่งหมายถึงประเทศก็จะมีคนคุณภาพร่วมพัฒนารากฐาน
ประเทศให้แข็งแกร่ง และเมื่อผู้ประกอบการ ผู้บริโภค กล้าใช้บริการคนในอาชีพจากแอปพลิเคชัน “ปักหมุด
มืออาชีพ” ก็หมายถึงเงินหมุนเวียนภายในประเทศก็จะเติบโตขึ้นตามไปด้วย
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การต่อยอดในอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พยายามผลักดันให้การส่งเสริม
พัฒนาก�ำลังคนในอาชีพ ก็คือความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่ าง ๆ ซึ่งปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ได้ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน และ SME D Bank ภายใต้โครงการ “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ”
ด้ ว ยการเสริ ม ทั ก ษะ ต่ อ ยอด เติ ม ทุ น ให้ กั บ คนในอาชี พ ที่ ผ ่ า นการประเมิ น กั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
แล้วคิดอยากมีธุรกิจ หรือขยายธุรกิจของตัวเอง แต่ขาดเงินทุน ซึ่งความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่มีกับ ธนาคารออมสิน และ SME D Bank จะช่วยเติมเต็มให้กับคนในอาชีพ ด้วยการเสริมทักษะอาชีพในชีวิต
และคะแนนพิเศษส�ำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ เพราะใบรับรองที่ได้จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นั บ เป็ น สิ่ ง มี คุ ณ ค่ า และเป็ น หลั ก ฐานการั น ตี ใ นการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลของธนาคารด้ ว ยว่ า
“เป็นผู้มีความสามารถในการประกอบกิจการจริง”
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แต่ขณะที่หลายคนมีความพร้อมแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินหน้าขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจได้อย่างไร
ให้ประสบความส�ำเร็จ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ก็มีความร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ที่พร้อมให้การสนับสนุนคนในอาชีพที่ผ่านการประเมิน มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพราะทาง บสย. พร้อมรับบุคคลเหล่านั้นไว้พิจารณาช่วยค�้ำประกันการขอ
สินเชื่อกับธนาคารให้ ฉะนั้นไม่เพียงจะมีธนาคารออมสิน และ SME D Bank ที่พร้อมพิจารณาสินเชื่อให้กับบุคคล
มืออาชีพแล้ว บุคคลมืออาชีพยังมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ได้ด้วย เพราะมี บสย. เป็น
เพื่อนคู่คิดและพร้อมพิจารณาค�้ำประกันการขอสินเชื่อกับธนาคารให้คนมืออาชีพ เพื่อเป็นการช่วยสานฝันต่อยอด
เติม เสริมทุน หนุน SMEs สร้างไทย ไม่เพียงเท่านั้นคนในอาชีพยังได้ทักษะความรู้ในการจัดการด้านการเงิน
การวางแผนธุรกิจ โดยมีโค้ชมืออาชีพจากความร่วมมือที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน
และพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนของประเทศในทุก ๆ สาขาวิชาชีพ
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การพั ฒ นาก�ำลั ง คนที่ ด�ำเนิ น งานโดยสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ (องค์ การมหาชน) ยั ง เน้ น ด�ำเนิ น การ
ด้วยความโปร่งใสตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มงวด และเป็นที่มาของการประเมินจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) ที่ ป ระกาศผลประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก ารมหาชน เข้ า ร่ ว มการประเมิ น
๘,๒๙๙ หน่วยงาน ผลการประเมินปรากฎว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับ
๙๐.๓๓ คะแนน ผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ A นับเป็นล�ำดับที่ ๓ จาก ๒๔ หน่วยงานในสังกัด
ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี และอยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ ๙ จากองค์ ก ารมหาชน ๓๙ หน่ ว ยงาน โดยเฉพาะตั ว ชี้ วั ด
ในด้านการเปิดเผยข้อมูล และป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็น ๒ ใน ๑๐ ตัวชี้วัดส�ำคัญในการแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กร
ที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส ซึ่ง สคช. ได้รับการประเมินมากถึง ๑๐๐ คะแนนเต็ม

ส�ำหรับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นนโยบาย
ส�ำคั ญ ที่ น ายนคร ศิ ล ปอาชา ประธานกรรมการสถาบั น
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ย�้ ำ ชั ด เสมอว่ า สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ให้ ค วามส�ำคั ญ และประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี
คุ ณ ธรรม โปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ รั ฐ บาล
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็ได้ตระหนัก
ถึ ง ปั ญ หา และผลกระทบของการทุ จ ริ ต ที่ ส ่ ง ผลกระทบ
ต่อประเทศชาติ รวมทั้งการบริหารงานอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน
โดยทุ ก ฝ่ า ยพร้ อ มเป็ น หน่ ว ยงานที่ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อต้านการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบ นั บ เป็ น การตอกย�้ ำ ว่ า สคช. ในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานก�ำหนดคุ ณ ภาพมาตรฐานอาชี พ
สร้างคนให้เป็นมืออาชีพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ด้วยการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความโปร่งใส เพราะสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพที่นี่มืออาชีพ ❖

๘๘ ปี 301

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

การบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีภารกิจหลัก คือ ด�ำเนินการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันกับธนาคารที่ดิน บริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการกระจายการถือครองที่ดินทั้งของภาครัฐและเอกชน การสร้างประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาที่ดิน และพัฒนาอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการประกอบ
อาชี พ และความเป็ น อยู ่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน
เกษตรกร ตลอดจนผู้ยากจนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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จากภารกิจดังกล่าว บจธ. มีแนวทางในการด�ำเนินการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิดการกระจาย
การถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่มีความเดือดร้อนจากการไร้ที่ดินท�ำกิน ให้สามารถมีที่ดินท�ำกิน และช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาจะสูญเสีย
หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้วจากการจ�ำนอง การขายฝาก การถูกบังคับคดี เพื่อคงสิทธิในที่ดิน และสร้างรายได้
ช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้การด�ำเนินการประกอบด้วย ๓ ส่วนงาน คือ
๑. การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน
		 บจธ. ด�ำเนิ น การในลั ก ษณะให้ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการบ่ ง ชี้ พื้ น ที่ เ ป้ า หมายและตรงตาม
ความต้องการของผู้เดือดร้อนด้านที่ดิน โดยการด�ำเนินการเข้าเจรจากับเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ที่ไม่ใช้ประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เพื่อ ซื้อที่ดินมาให้เกษตรกรที่มีความประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวเช่า/เช่าซื้อ
๒. การแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
		 บจธ. ด�ำเนิ น การจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการใช้ ป ระโยชน์ และเหมาะสมส�ำหรั บ การท�ำ
การเกษตร จากกรณีที่เกษตรกรและผู้ยากจนสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการถูกบังคับคดีและการขายฝาก
เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินท�ำกิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
๓. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟู
		 บจธ. จะเข้าด�ำเนินการหลังจากกระบวนการของการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน และการแก้ไข
ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจะเข้าไปช่วยในส่วนของการส่งเสริม พัฒนา
สนับสนุนทั้งศักยภาพของเกษตรกร เช่น การประกอบอาชีพ การผลิต การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ทั้งนี้
บจธ. ได้น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ดินและป่า ตามศาสตร์
พระราชา มาปรั บ ใช้ ใ นการท�ำการเกษตร พร้ อ มทั้ ง ถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ เ กษตรกรผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ
และสนับสนุนจาก บจธ.
โดย บจธ. ด�ำเนินการภายใต้โครงการดังต่อไปนี้
๑. การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน
		 โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
		 โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ในการด�ำเนินการจัดซื้อที่ เพื่อน�ำมาจัดสรรให้เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มองค์กร
ชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ซึ่งเป็นการด�ำเนินการให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ บจธ. มีแผนด�ำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้ยากจนที่มีความเดือดร้อนด้านที่ดินท�ำกินใน ๘ พื้นที่
และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ล�ำพูน เชียงราย และจังหวัดอื่น ๆ ที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีที่ดินท�ำกินโดยมีผลการด�ำเนินการดังนี้
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ล�ำดับ
พื้นที่ด�ำเนินการ
ที่
๑ ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมืองฯ
จังหวัดเชียงราย

จ�ำนวนเกษตรกร
เนื้อที่
(ครัวเรือน)
(ไร่)
๖๕
๖๘-๒-๕๔.๕

๒

ต�ำบลคลองน้อย
อ�ำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๗

๓

ต�ำบลดอยฮาง
อ�ำเภอเมืองฯ
จังหวัดเชียงราย

๒๘

๔

สบเตี๊ยะ
อ�ำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

๑๓

๕

ต�ำบลรังกาใหญ่
อ�ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

๔๘

๖

ต�ำบลกลัดหลวง
อ�ำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

๓๐

๗

ต�ำบลตะขบ
อ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

๖๗

๘

พื้นที่ต�ำบลบ้านโป่ง
อ�ำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

๓๐

รวม

๓๑๘

งบประมาณ
ผลการด�ำเนินการ
(บาท)
๓๔,๕๐๐,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ด�ำเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของ บจธ.
และด�ำเนินการ ท�ำสัญญาเช่ากับเกษตรกร
เรียบร้อยแล้ว
๗๕-๑-๔๓
๔,๕๐๐,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง บจธ.
และเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า
จะด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๓๘-๑-๔๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง บจธ.
และเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า
จะด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๕๔-๐-๔๔
๙,๓๐๖,๙๒๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง บจธ.
และเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า
จะด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๑๔๙-๐-๖
๑๙,๕๓๖,๗๐๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง บจธ.
และเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า
จะด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เป็นของ บจธ. ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๑๒๒
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ การตรวจสอบและรับรองราคาตามรายงาน
การประเมินของบริษัทผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะท�ำงาน
พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและ
ราคาที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญา
จะซื้อจะขายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๒๓๐
๕๐,๖๐๐,๐๐๐ การตรวจสอบและรับรองราคาตามรายงาน
การประเมินของบริษัทผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะท�ำงาน
พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและราคาที่ดิน
๕๓-๓-๗๖ ๑๑,๘๖๖,๘๐๐๐ การตรวจสอบและรับรองราคาตามรายงาน
การประเมินของบริษัทผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะท�ำงาน
พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและราคา
ที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาจะซื้อจะขาย
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
๗๙๑-๑-๖๓.๕ ๑๖๕,๓๑๐,๔๒๐
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		 โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�ำร่อง ๕ ชุมชน
		 โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�ำร่อง ๕ ชุมชน เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินท�ำกินหรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ในพื้นที่น�ำร่อง ๕ ชุมชน แบ่งเป็น
จังหวัดล�ำพูน ๔ ชุมชน ได้แก่ บ้านไร่ดง บ้านแม่อาว บ้านแพะใต้ และบ้านท่ากอม่วง และจังหวัดเชียงใหม่
๑ ชุมชน ได้แก่ บ้านโป่ง เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย
และมีสิทธิในการครอบครองที่ดินร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บจธ. ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ�ำนวน ๕๒ แปลง รวมเนื้อที่ ๘๑-๑-๗๖.๔ ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 ๑. ชุมชนบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ ๓ ต�ำบลหนองปลาสะวาย อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน
๔๔ แปลง รวมเนื้อที่ ๕๘-๐-๑๙.๗ ไร่ เป็นเงิน ๑๐,๓๓๒,๗๖๖.๕๐.๕๐ บาท (จัดซื้อที่ดินครบแล้วทั้งชุมชน)
โดยคาดว่าจะมีจ�ำนวนเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือประมาณ ๑๒ ครัวเรือน
		 ๒. ชุมชนบ้านโป่ง จ�ำนวน ๘ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๓-๑-๕๖.๗ ไร่ เป็นเงิน ๕,๔๕๔,๘๒๗.๕๐ บาท
ทั้งนี้ บจธ. ด�ำเนินการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๙๑ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๐๒-๒-๐๕.๙ ไร่
เป็นเงินจ�ำนวน ๖๔,๗๓๖,๙๕๙ บาท โดยคาดว่าจะมีจ�ำนวนเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือประมาณ ๕ ครัวเรือน
		 ในส่วนที่ดินที่ยังไม่ได้จัดซื้อ เป็นที่ดินที่ประสบปัญหาในการจัดซื้อที่ดินของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ที่ดินที่เจ้าของเดิมไม่ยินยอมขายให้ประมาณ
๖๐-๓-๔๐.๔ ไร่ ที่ดินซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด/ คาบเกี่ยวพื้นที่ป่าประมาณ ๒๗-๑-๓๘ ไร่ และที่ดินของโรงเรียน
ที่มีผู้บริจาคให้ ประมาณ ๑๓-๐-๕๓ ไร่ ซึ่ง บจธ. ได้เป็นตัวกลางในการประสานงานจัดซื้อที่ดินกับเจ้าของที่ดิน
ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อได้ ได้ประสานงานกับสหกรณ์ให้หาที่ดินแปลงใหม่มาทดแทน ขณะนี้
อยู่ระหว่างด�ำเนินการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อจัดซื้อที่ดินทดแทนแปลงที่ บจธ. ไม่สามารถจัดซื้อได้ในพื้นที่
บ้านโป่ง จ�ำนวน ๑๙ แปลง เนื้อที่ ๓๘-๒-๘๒ ไร่ พร้อมกับจัดท�ำหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
และรั บ รองแนวเขตที่ ดิ น ตามค�ำขอเสนอขายที่ ดิ น จ�ำนวน ๑ แปลง เนื้ อ ที่ ๒-๑-๒๘.๙ ไร่ รวมเนื้ อ ที่
๔๑-๐-๑๐.๙ ไร่ โดยมี ร าคาจั ด ซื้ อ ประมาณไร่ ล ะ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ทั้งนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการตรวจสอบที่ดินเพื่อจัดซื้อที่ดินอีกประมาณ ๑๐ ไร่)
		 ทั้งนี้ บจธ. สามารถจัดซื้อ/จัดสรรที่ดินได้แล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน ๗๐๔-๐-๑๔.๑ ไร่ (เป้าหมาย
๘๑๐-๑-๔๒.๖ ไร่) มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น ๔๘๘ ครัวเรือน (เป้าหมาย ๔๙๙ ครัวเรือน)
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๒. การแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
		 โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน
		 เพื่ อ การสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ท�ำกิ น ของเกษตรกร ที่ มี ป ั ญ หาจะสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ไปแล้ ว
จากการจ�ำนอง การขายฝาก การถูกบังคับคดี รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรและผู้ยากจนในระยะยาว โดยมีการด�ำเนินการ ๒ ประเภท ได้แก่
		 ๑. การจัดซื้อที่ดิน ด�ำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสีย
สิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจ�ำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี โดยจัดซื้อที่ดิน
ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเหมาะสมกับการท�ำการเกษตรหรืออยู่อาศัย และให้เกษตรกรเช่าซื้อที่ดิน
วงเงินรายละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (บจธ. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และด�ำเนินการให้เช่าซื้อที่ดิน)
		 ๒. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาการลงทุน
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกรและผู้ยากจนที่เคยได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุน
สินเชื่อจาก บจธ. แล้ว รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
		 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บจธ. ได้ด�ำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในโครงการ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนองและขายฝาก จ�ำนวน ๒๑ ราย
งบประมาณ ๔,๐๐๒,๘๙๙ บาท แบ่งเป็น
		 ๑) กรณีการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ำกิน หรือที่อยู่
อาศัย โดยการให้เช่าซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑ ราย
		 ๒) กรณี ใ ห้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม โดยสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ให้ กู ้ ยื ม เงิ น
แก่เกษตรกร จ�ำนวน ๒๐ ราย
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๓. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟู
		 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
		 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งเป็นการด�ำเนินการทีอ่ ยูภ่ ายใต้ ๓ โครงการของ บจธ.
ได้แก่ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรและผู้ย ากจน และโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�ำร่อง ๕ ชุมชน โดยด�ำเนินการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ กษตรกรสามารถประกอบอาชี พ และด�ำรงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ
การช่วยเหลือจากทั้ง ๓ โครงการข้างต้น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งจะมีการสนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอาชีพให้กับเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการ
และประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษา และภาคี เ ครื อ ข่ า ยในท้ อ งถิ่ น
เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
บจธ. ได้ด�ำเนินการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเสริมองค์ความรู้ ดังนี้
		 ๑. วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้จัดอบรมในหัวข้อ“รู้ชีวิต รู้การออม” ณ หอประชุมโรงเรียน
มัธยมด่านขุนทด ต�ำบลด่านขุนทด อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมความรู้เกษตรกร
และผู้ยากจนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. ในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ด้านที่ดินและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย และความรู้ในเรื่องการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
		 ๒. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ พื้นที่น�ำร่อง
๕ ชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จ�ำกัด ต�ำบลน�้ำดิบ อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน เพื่อส่งเสริม
ให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง เลี้ยงผึ้งโพรงเป็นรายได้เสริม โดยให้เกษตรกรมีความรู้
และทักษะก่อนเลี้ยงจริง และเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและเทคนิคของการเลี้ยงผึ้ง รวมทั้งมีการวางแผน
ด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกเลี้ยงผึ้งโพรง
		 ๓. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การปรับปรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนสารเคมี” ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ใ นด้ า นการปรั บ ปรุ ง ดิ น และการใช้ ส ารชี ว ภั ณ ฑ์ ท ดแทนสารเคมี การตรวจสอบคุ ณ ภาพดิ น
สาธิตการท�ำ/การใช้สารชีวภัณฑ์ฯ สารเคมีให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุน
สินเชื่อจาก บจธ.

ปี
308 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

		 ๔) วันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมให้ความรู้การเกษตรอินทรีย์ และช่องทาง
การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน พื้นที่น�ำร่อง ๕ ชุมชน ณ สถาบัน
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน สวนฮ่มสะหลี อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และสวนข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่
ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
การผลิต และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสามารถน�ำเทคนิควิธีการในการผลิตพืชผัก
เกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์จัดท�ำโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเกษตรแบบยั่งยืนในชุมชนปฏิรูปที่ดิน ต่อไป			
		 ๕) วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้จัดการศึกษาดูงานการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง ๕ ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนบ้านโนรัง ต�ำบลสาวะถี อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกร
ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการได้ มี ค วามรู ้ ก ารปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย ์ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต การแปรรู ป สิ น ค้ า การเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถน�ำเทคนิควิธีการแปรรูปสินค้าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้
		 ๖) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ได้จัดการศึกษาดูงานการท�ำระบบเกษตรผสมผสาน และการสร้าง
อาชีพ ภายใต้โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน พื้นที่น�ำร่อง ๕ ชุมชน ณ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ต�ำบลหน่องจ๊อม อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, สวนคุณลาวัล เบี้ยไธสง ต�ำบลสันป่าเปา อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ และสวนข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการท�ำการเกษตรผสมผสาน และสร้างอาชีพจากการท�ำเกษตร
ผสมผสาน พร้อมทั้งสามารถน�ำเทคนิควิธีในการท�ำเกษตรผสมผสานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จ�ำกัด ในการจัดท�ำโครงการเสริมสร้างอาชีพเกษตร
ผสมผสาน
		 ๗) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ“การบริหารจัดการป่าระดับครัวเรือน”
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๖ อาคารเบญจสิ ริ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บก ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการที่ดินให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งศึกษารูปแบบ
และวิ ธี การบริ ก ารจั ด การป่ า ระดั บ ครั ว เรื อ น รวมถึ ง หาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น อย่ า งเหมาะสม
และเสริมรายได้แก่ผู้ใช้ที่ดิน
		 ๘) วันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บจธ. จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ศาสตร์พระราชา”
ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจข้าวเกษตรอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย
ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ดินและป่า ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการ
ท�ำการเกษตรของกลุ่มในอนาคต โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๖๕ ราย
		 ๙) วันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บจธ. จัดกิจกรรมอบรม “ศาสตร์พระราชา” ให้กับเกษตรกร
กลุ ่ ม ชุ ม ชนไร่ น าสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่ อ งโคพั ฒ นา อ.พิ ม าย ณ ศู น ย์ เรี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
บ้านโนนรัง - บูรพา (ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอ�ำเภอชุมพวง) ต�ำบลตลาดไทร
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ดินและป่า ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการท�ำการเกษตรของกลุ่ม
ในอนาคต โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๗๙ ราย
		 ๑๐) วันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ บจธ. จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ศาสตร์พระราชา”
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ กั บ เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ภายใต้ โ ครงการของ บจธ. ได้ รั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ดินและป่า ส�ำหรับน�ำไปปรับใช้
ในการท�ำการเกษตร สามารถประกอบอาชี พ เกษตรกรรมได้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น สถานที่ จั ด งาน
ส�ำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๐๐ ราย พร้อมนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๒ บจธ. ได้จัดงาน “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินท�ำกิน”โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ จ�ำนวน ๓๒๔ ครัวเรือน
พื้นที่ ๒,๓๗๕ ไร่ ❖
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ส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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แนวคิดการด�ำเนินงานของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่คนวัยแรงงานมีจ�ำนวนลดลง การแข่งขันของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเชื่อมโยงของโลกในปัจจุบัน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่มนุษย์ โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์
ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีพื้นที่เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถให้บริการความรู้ที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก ในการบ่มเพาะ พัฒนาความรู้และทักษะชั้นสูง เพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยให้สามารถท�ำงานที่มี
คุณค่าสูงและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
เป็นเวลา ๑๕ ปี นับตั้งแต่การก่อตั้ง ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ สบร. ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทย ผ่านต้นแบบแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ การเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาชนในวงกว้าง และการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งเรียนรู้
ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ของแหล่ง
เรียนรู้เครือข่าย ให้สามารถบริหารจัดการและให้บริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และสอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการเรี ย นรู ้ ข องประชาชน ซึ่ ง จะน�ำไปสู ่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในที่สุดทั้งเป้าหมายข้อที่ ๔
คือการยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายข้อที่ ๑๐ คือการลดความเหลื่อมล�้ำของประชาชน โดยเฉพาะ
ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ ซึ่งส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงโอกาส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง โดยมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนที่ ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งต้องอาศัยการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารความรู ้ ใ นวงกว้ า งและส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และแผนที่ ๑๒
การพัฒนาการเรียนรู้ ที่ต้องอาศัยนวัตกรรมในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
และการเรียนรู้ที่ค�ำนึงถึงพหุปัญญาหรือความถนัดของคนแต่ละคนเป็นส�ำคัญ
ในปี ๒๕๖๒ สบร. ได้ด�ำเนินงานใน ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของ
คนไทยอย่ า งยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย (๑) ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมการเรี ย นรู ้
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและให้บริการ
ความรู้ และ (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
โดยมีผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
		 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สบร. ได้ด�ำเนินงานในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
ในโครงการหลักๆ ดังนี้
		 ๑.๑ โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาแนวทางการเพิ่ ม ศั ก ยภาพคนรองรั บ การพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
			 ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาและขยายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานภาคการผลิตในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
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ภาคตะวันออกตามหลักการพัฒนาสมอง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข
ตามหลัก Brain-based Learning” ทั้งหมด ๑๐ รุ่น ตั้งแต่ มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มีแนวทางการสอนงานที่มีประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนหัวหน้างานสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการสอนงานและสื่อการสอน
กับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้จริง โดยการสอนงานตามหลักการพัฒนา
สมองหรือ Brain-based Learning (BBL) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการท�ำงาน
ของสมอง เรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำแทนการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว มีผู้ฝึกสอนงานที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น
๒๖๗ คน พนักงานที่ได้รับการสอนงานตามหลักการพัฒนาสมองจ�ำนวน ๑,๖๒๐ คน จาก ๕๐ องค์กร
		 ๑.๒ การจัดนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๖๒
			 ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๖๒” ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยน�ำนิทรรศการ
“ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน (TK Miracle Park)” น�ำเสนอให้เห็นความส�ำคัญของการอ่านเพื่อกลับไป
หาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนาน แล้วน�ำไปต่อยอดสู่ความรู้ใหม่ ๆ พบกับกิจกรรมสนุก ๆ
กับการส�ำรวจความรู้ตั้งแต่นอกโลกจนถึงตัวเรา กับความรู้ ๔ ด้าน คือ โลกและอวกาศ ร่างกาย อาหาร
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป แล้วเชื่อมแรงบันดาลใจจากบุคคลส�ำคัญ ต่อยอดกล่องความรู้ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ ผ่าน
หลากหลายรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
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			 • Discover Knowledge การค้นหาความรู้รอบตัวเรา ผ่านก�ำแพงแห่งโลกกว้าง เพราะยังมี
ความรู้แสนสนุกอีกมากมายที่เราอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน เช่น เสียงหึ่ง ๆ ของแมลงวัน เป็นเสียงโน๊ตตัวฟาเสมอ
หรือ อ้อมดอกของเครื่องจักรช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะออทิซึมได้
			 • Connection Idea เชื่อมต่อไอเดียสู่สิ่งใหม่ เพราะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ล้วนมาจาก
ความเชื่อมโยงของความรู้เก่านั่นเอง ตามแนวคิดของสตีฟ จ็อบส์ที่ว่า “Creativity is just connecting things.”
			 • Ignite Inspiration สร้างเสริมแรงบันดาลใจ ปลุกความคิดจากค�ำพูดบุคคลส�ำคัญต่อยอด
ความรู้จากการอ่าน
		 ๑.๓ การเปิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ “TK Alive” บริเวณ Genius Planet ชั้น ๖
ศูนย์การค้า Central World

			 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เปิดตัว TK Alive ณ บริเวณด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ท
ชั้น ๖ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นจุดบริการแห่งใหม่ที่ตอบสนองการเรียนรู้
ทั้ง Online & Offline ในรูปแบบ Co-Learning Space ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้บริการทั้งหนังสือ
สื่ อ ออนไลน์ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ส าธารณะแห่ ง การอ่ า น ท�ำงาน
และการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นจุดบริการสมาชิกในระหว่างที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ปิดปรับปรุง
โดยผู ้ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า มาอ่ า นหนั ง สื อ และสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ห มุ น เวี ย นให้ บ ริ การกว่ า ๑,๐๐๐ เล่ ม
รวมทั้ง สามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ทั้งอ่าน ฟัง ชม อีบุ๊ค หนังสือเสียง วิดีโอและคอร์สออนไลน์
จาก TK Public Online Library นอกเหนือจากบริการพื้นที่การอ่าน ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายส�ำหรับคนในทุกวัยได้อย่างต่อเนื่อง
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		 ๑.๔ งานบรรยายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum in Focus ๒๐๑๙
			 สถาบั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ชาติ (สพร.) ได้ จั ด โครงการบรรยายด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
(Museum in Focus) เพื่อท�ำให้เกิดความตื่นตัวของการท�ำงานด้านพิพิธภัณฑ์ และเกิดพื้นที่สนทนาที่บุคลากร
ด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ เข้ า มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั น ทั้ ง จากการเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ด ้ ว ยการบรรยายจากวิ ท ยากร
และการแลกเปลี่ยนในวงสนทนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์
ในด้านต่าง ๆ โดยคาดหวังให้เกิดการประยุกต์ใช้กับงานของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างองค์ความรู้
ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ ในมุมมองที่เป็นสหวิทยาการ และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแนวคิดการท�ำงานพิพิธภัณฑ์

			 ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ งานบรรยายทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum in Focus ได้ด�ำเนินการ
ไปแล้วจ�ำนวน ๑๐ ครั้ง ซึ่งในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ ได้มีการบรรยายครั้งพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีที่ยั่งยืน มาฟังผู้สูงวัยไอดอลมาบอกเล่าถึงการใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัยเกษียณ พร้อมสร้าง
แรงบันดาลใจในแง่มุมต่าง ๆ และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในสังคมอายุยืน รวมถึงการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ได้รู้จัก
กับกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จุดแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ในหัวข้อ “แก่” อยู่ได้ ปฏิบัติการ
ก่อนวันแก่
		 ๑.๕ การจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พระนคร On the Move”
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			 สพร. ได้มีการเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พระนคร On The Move” นิทรรศการ
ที่จะแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ความหลากหลายของชุมชนเก่าแห่งหนึ่งในพระนคร ที่ปัจจุบันอาจจะโรยรา
ไปด้วยความเจริญและย้ายออกไปยังถิ่นอื่น และเมื่อสถานีรถไฟฟ้ามาเยือน ความเปลี่ยนแปลงในย่านนี้จะเกิดขึ้น
ใหม่ อี ก ครั้ ง โดยได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสวนาประกอบการเปิ ด นิ ท รรศการ “พระนคร On The Move”
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ๑ อาคารมิวเซียมสยาม ทั้งนี้นิทรรศการฯ
จะเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์
มิวเซียมสยาม
		 ๑.๖ การเปิดตัวแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้

			 สอร. เปิดตัวเแอปพลิเคชันเกมใหม่ล่าสุด Brain Games by TK Park เกมสร้างสรรค์ที่ควรมี
ติดเครื่องไว้ลับสมองในยามว่าง สร้างความสนุกเพลิดเพลินด้วยชุดค�ำถามความรู้ที่มาจากเรื่องราวของทุกภาค
ในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง ๔ ด้าน โดยใช้เครื่องมือ
Herrmann Brain Dominance Instrument หรือ HBDI® มาเป็นแนวทางในการตั้งค�ำถามที่สนุกและมีสาระ
ทั้งฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการคิดค�ำนวณแผน ฝึกความจ�ำ และฝึกการคิดแบบจินตนาการ ตลอดจนได้บริหาร
สมองในรูปแบบต่าง ๆ ส่งต่อความรู้ท้องถิ่นของแต่ละภาคที่รวบรวมมาจากสื่อสาระความรู้ของสถาบันอุทยาน
การเรียนรู้ ทั้งนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store หรือ
Play Store ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงค้นหาค�ำว่า “Brain Games by TK Park”
๒. ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายต้นแบบแหล่งเรียนรู้
		 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สบร. ได้ด�ำเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ในโครงการ
หลักๆ ดังนี้
		 ๒.๑ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายใน ๔ ภูมิภาค
			 สอร. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายใน ๔ ภูมิภาค
เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ให้บริการ บรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุด และผู้บริการห้องสมุด
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ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สอร.จึงจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเครือข่ายภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรม ลี การ์เด้น อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ จังหวัดพิษณุโลก ภาคกลางและภาคตะวันออกในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
		 ๒.๒ โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง
			 ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน องคมนตรี และคณะ พร้อมด้วย
คุณชุตินาฏ วงศ์สุวรรณ กรรมการ สบร. ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามหลัก
การพัฒนาสมอง ที่โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ซึ่ง สบร. เป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานในครั้งนี้ โดยในวันดังกล่าว นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน
องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการน�ำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
ซึ่งเป็น “โรงเรียนน�ำร่อง แหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” มีการน�ำเสนอแผนพัฒนากระบวนการ
สร้างการเรียนรู้ และบทเรียนจากการปฏิบัติให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน�ำไปปรับปรุงแผนงานของแต่ละโรงเรียน สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการสืบสาน รักษาต่อยอดงานด้านการศึกษา
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		 ๒.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หนังสือกับการสร้างกิจกรรม” ให้กับครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้

			 สอร. โดยฝ่ายกิจกรรมได้ปรับแผนการปฏิบัติงานเนื่องจากผลกระทบที่อุทยานการเรียนรู้
TK park ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “หนังสือกับการสร้างกิจกรรม” ให้กับครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ของเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้ ใน ๒ พื้นที่ ดังนี้
			 (๑) อุทยานการเรียนรู้ตราด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
			 (๒) อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครพิษณุโลกและศูนย์ไอซีทีเทศบาลนครพิษณุโลก จัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
		 ๒.๔ งาน Museum Thailand Awards 2019

			 สพร. ได้จัดงาน Museum Thailand Awards ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทยและสร้างความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการการปฏิบัติ อีกทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน
การจัดตั้งและมาตรฐานการจัดการพิพิธภัณฑ์ของประเทศเพื่อก้าวสู่ความร่วมมือระดับสากล
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โดยในปี ๒๕๖๒ สพร. ได้ด�ำเนินการจัดงาน Museum Thailand Awards 2019 ภายใต้แนวคิด
‘Perspective’ คือการมองภาพผ่านมุมมองจากจุดเล็ก ๆ ขยายไปสู่มุมมองที่กว้างขึ้น สื่อถึงการเชื่อมโยง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น เข้ า กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ ง ด้ ว ยการบู ร ณาการร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
กระบวนการทางความคิด เพื่อก้าวสู่จุดหมายในภาพกว้าง คือการยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล ซึ่งพิธี
มอบรางวัลได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน
ในพิธีและมอบรางวัล Museum Thailand Awards 2019
รางวัล Museum Thailand Awards 2019 จะแบ่งรางวัลเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
รางวัล Museum Thailand Awards 2019 จ�ำนวน ๑๕ รางวัล (จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก ๖๔ แห่ง) แบ่งเป็น
• พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม		
จ�ำนวน ๔ รางวัล
• พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์			
จ�ำนวน ๔ รางวัล
• พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม		
จ�ำนวน ๔ รางวัล
• พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น				
จ�ำนวน ๓ รางวัล
รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 จ�ำนวน ๑๐ รางวัล จากคะแนนโหวตสูงสุดจาก
ประชาชนผู้เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ www.museumthailand.com
		 ๒.๕ โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ

			 สบร. ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด�ำเนินโครงการ “พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ รุ่นที่ ๒” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๙ เส้นทาง
๘๑ แหล่งเรียนรู้ ให้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ “ศาสตร์พระราชา” ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก
เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สบร. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร
กระบวนการจัดการความรู้ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้
ที่น�ำโปรแกรมการเรียนรู้ที่ออกแบบตามแนวคิด BBL ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
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ในครั้งนี้ท�ำให้เจ้าหน้าที่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๙ เส้นทาง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และ
ออกแบบเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้ในศาสตร์พระราชา ทั้งยังเป็นการยกระดับเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ของตน น�ำไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารตาม “ศาสตร์พระราชา”
		 ๒.๖ การเปิดตัว Thailand Museum Pass เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ปี ๒๕๖๓
			 สพร. ได้ด�ำเนินการพัฒนาความร่วมมือด้านธุรกิจพิพิธภัณฑ์ร่วมกันกับพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมบัตร Muse Pass มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดท�ำบัตรส่งเสริม
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “บัตรเดียวเที่ยวได้หลายพิพิธภัณฑ์” มีเป้าหมายหลัก
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน (Museum Culture) นอกจากนี้ยังได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบูรณาการงานส�ำคัญที่มี
เป้าหมายในการสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ
			 ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ สพร. มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินงานในโครงการ
เสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ (Museum
Culture) ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น ดังนี้
			 ๑) เปลี่ยนชื่อบัตร Muse Pass เป็น บัตร Thailand Museum Pass เพื่อให้การสื่อสาร
เกี่ยวกับบัตรมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ชัดเจนและเป็นที่รู้จักได้ดียิ่งขึ้น
			 ๒) เปิดโอกาสให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นพันธมิตร และ
หน่วยงาน ห้าง ร้าน ร่วมเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับโครงการฯ โดยไม่ก�ำหนดตามรอบปี
			 ๓) ระยะเวลาการจ�ำหน่ายและการให้บริการจากเดิมมีก�ำหนดระยะเวลาการจ�ำหน่ายภายใน
รอบปีงบประมาณ (สิ้นสุดเดือนกันยายน) ปรับเป็นการจ�ำหน่ายบัตรโดยไม่ก�ำหนดระยะเวลา โดยระยะเวลา
การใช้บัตรยังคงเป็น ๑ ปี โดยก�ำหนดนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก
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				 โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
จ�ำนวน ๖๔ แห่ง และยังได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์ในโครงการฯ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Nation KTC และร้านค้าต่างๆ รวมจ�ำนวน ๔๓ แห่ง
๓. ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
		 ในส่วนของยุทธศาสตร์การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ สบร. ได้ด�ำเนินโครงการส�ำคัญ ดังนี้
		 ๓.๑ การจัดอบรม TK แจ้งเกิด
			 สอร. ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA)
สานต่อความฝันของเยาวชนและนักศึกษาสู่การเป็นนักสร้างแอนิเมชัน ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content Creator ประจ�ำปี ๒๕๖๒ โดยมีนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วม
โครงการเป็นจ�ำนวนมากและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกว่า ๖๐ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการจะได้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ เ ฉพาะทางจาก
นักสร้างสรรค์แอนิเมชัน แถวหน้าของเมืองไทยใน ๓ สาขา แบ่งเป็นสาขา Animation สาขา Model /Texture
และสาขา SLR & Composite และเข้าอบรมในสตูดิโอชั้นน�ำ อาทิ บริษัท กันตนา แอนนิเมชัน สตูดิโอ,
The Monk Studio เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Animation และ Visual Effects ต่อยอดเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็น
ที่ต้องการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

		 ๓.๒ งานฝึกอบรมด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy 2019)
			 สพร. จัดโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy
ซึ่งเป็นโครงการตามวัตถุประสงค์ของ สบร. คือ การเป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่สมบูรณ์ หลากหลายและ
เป็นองค์กรน�ำทางด้านฐานความรู้ โดยสอดคล้องกับพันธกิจของ สพร. ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ต้นแบบและ
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เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และเนื่องจากการท�ำงานพิพิธภัณฑ์เป็นสหวิทยาการ
ดังนั้น การท�ำงานพิพิธภัณฑ์ให้ประสบความส�ำเร็จจ�ำเป็นที่จะต้องบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ากับ
การแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์ งานฝึกอบรมด้านพิพิธภัณฑ์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นตามโครงสร้าง
ที่รอบด้านของงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย บทบาทและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ การจัดการและการอนุรักษ์
วัตถุพิพิธภัณฑ์ การวางแผนและออกแบบนิทรรศการ การศึกษา และกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กับชุมชน
การตลาด การสื่อสาร ฯลฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในมุมมองที่เป็นสหวิทยาการ

		 ๓.๓ งานเทศกาลหนังสือ LIT Fest ครั้งที่ ๒
			 สพร. ร่วมกับ ส�ำนักพิมพ์ ร้านหนังสือ และเครือข่าย จัดงานกิจกรรมเทศกาลหนังสือสนุก
LIT Fest #2 เพื่อเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านของวงการหนังสือในประเทศไทย สร้างสังคม
แห่งปัญญา เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนในวงการหนังสือทั้งนักเขียน ส�ำนักพิมพ์ ร้านหนังสือ นักอ่าน ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์ความรู้ ผ่ านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและคนในแวดวงหนังสือ นอกจากนี้
ยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่สนุก มีสีสัน และผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในวงการหนังสือต่อไป
ซึ่งการจัดงานเทศกาลหนังสือ LIT Fest #1 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี งานเทศกาลฯ ดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มิวเซียมสยาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๘,๐๐๐ คน

ปี
322 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

		 ๓.๔ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา
			 สืบเนื่องจากโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลากรในพื้นที่ EEC ในส่วนของเด็กและ
เยาวชน (EEC Innovation Youth Camp) ที่ สบร. ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ที่อยู่นอกพื้นที่ EEC ให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก และต้องการให้ สบร. ด�ำเนินการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้ความ
รู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ให้แก่
เด็กนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่ EEC ด้วย สบร. จึงจะจัดกิจกรรม EEC Innovation Youth Camp ขึ้น ในหลักสูตร
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) ส�ำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะจัดขึ้นจ�ำนวน ๓ ครั้ง
			 • ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน ๖๐ คน
			 • ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดท่ าพูด จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน ๑๒๗ คน
			 • ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน ๘๐ คน

		 ๓.๕ โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๔ “เล่านิทาน
อ่านความคิด รู้ทันชีวิต”
			 สอร. ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สถานี Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุ
เพื่อครอบครัว และหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๔
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เล่านิทาน อ่านความคิด รู้ทันชีวิต” เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
คุณครู เห็นความส�ำคัญของการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟัง และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ผ่านการเล่านิทานที่เป็นธรรมชาติและเหมาะกับวัย โดยจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ มีผลการประกวดดังนี้
			 ผลการประกวดรุ่นอายุ ๔ - ๖ ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พอ ยมาภัย “น้องพอ” จังหวัด
กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ด.ญ.ปวรณรัตน์ เฑียรทอง “น้องคัพเค้ก” จังหวัดกรุงเทพฯ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด.ญ.รติชา มิกทา “น้องของขวัญ” จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
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			 ผลการประกวดรุ่นอายุ ๖ - ๙ ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธมกร ธรส พชรนนท์ เมอไกวร์
“น้องเธอรีส” จังหวัดกรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ด.ญ.แก้วเกล้า พิพัฒน์โรจนกมล “น้องมินิ” จังหวัด
อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด.ญ.จารุภา สกุลจันทร์ “น้องมายด์” จังหวัดกรุงเทพ
		 ๓.๖ กิจกรรมห้องคลังความรู้
			 สพร. ได้เปิดให้บริการห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทาง) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้
ความรู้ผ่านการค้นคว้าฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ จากการจัดหาจัดซื้อสิ่งพิมพ์ การต่ออายุสมาชิกวารสาร
การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดหาฐานข้อมูลต่างประเทศ เป็นต้น โดยให้บริการแก่ นักวิชาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์ นักการศึกษา นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คนในสังคม ผ่านการ
เข้าใช้งานองค์ความรู้ที่มีทั้งบนห้องสมุดออนไลน์ E-library รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ

			 ในปี ๒๕๖๓ สพร. มีแผนการจัดกิจกรรมห้องคลังความรู้ ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของมนุษย์ Fulfill Development โดยการเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่ในวงการ
สารสนเทศ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในเรื่อง การถอดรหัสอัพสกิลผู้ปฏิบัติง านด้านข้อมูลและสารสนเทศ
(Decoding upskilling tips for data & information related practitioners) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ความสามารถแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่มิวเซียมสยาม ❖
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สพร. มุ่งสร้าง เชื่อม เปิด ผสานทุกภาคส่วน
รุดหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน
สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) สพร. หรือ Digital Government Development
Agency (Public Organization) DGA หน่วยงานในการก�ำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ก�ำกับดูแล
สพร. หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีความรุดหน้า โดยผสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกส�ำคัญเพื่อต่อยอด
การพัฒนาบริการของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ในการก้าวสู่ปีที่ ๑๐ นี้ สพร. ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล
(Transform Government to The Digital Age)” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภารกิจหลักในการให้บริการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น การหน่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานอื่ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
โดยมุ่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการที่สร้างสรรค์ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสร้างความโปร่งใส ให้ประชาชน
มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ด้วย จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา สพร. ได้เดินหน้าโครงการส�ำคัญหลาย
โครงการ ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น และอ� ำ นวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
แก่ ภ าคประชาชนและภาคธุ ร กิ จ โดยมี ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย นทะเบี ย นข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ
(Government Data Exchange: GDX) ให้บริการที่เว็บไซต์ gdx.dga.or.th ส�ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล
และเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องขอส�ำเนาเอกสาร
จากผู้รับบริการอีกต่อไป ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน GDX จ�ำนวน ๒ ชุดข้อมูล ข้อมูลละ ๕ หน่วยงาน ได้แก่
ชุดข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ให้บริก ารแก่กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ การประปานครหลวง และส�ำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และชุดข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการแก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
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ส่ ง เสริ ม การลงทุ น กรมที่ ดิ น ส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการจั ด หางาน และส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปัจจุบันมีหน่วยงาน
ของรัฐที่พร้อมไม่ขอส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านแล้วถึง ๖๐ หน่วยงาน (สามารถดูรายชื่อ
ได้ที่ www.dga.or.th)
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในรูปแบบ “แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ” ให้กับหน่วยงาน
ภาครั ฐ พร้ อ มรองรั บ การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นระหว่ า งกั น เพื่ อ ยกระดั บ การบริ ก ารสู ่ ร ะบบดิ จิ ทั ล
อย่างเต็มรูปแบบ และด�ำเนินการพัฒนา ศูนย์กลางการเข้าถึงบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service Portal: OSS) เพื่อบูรณาการบริการภาครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบ GDX ให้เกิดบริการ
ดิจิทัลสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แบบครบวงจร โดยมีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government
Smart Kiosk) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลได้ด้วยบัตรประชาชน ในระบบ
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยผ่านการยืนยันตัวตนประสิทธิภาพสูงแบบ Two-Factor Authentication มีการติดตั้ง
แล้วทั่วประเทศ ๑๑๙ จุด ใน ๗๔ จังหวัด ซึ่งมีบริการจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้นำ�้
ของการประปานครหลวง การตรวจสอบสุขภาพบุคคลของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การตรวจสอบ
นัดหมายของโรงพยาบาลรามาธิบดี การตรวจสอบข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ของส�ำนักงานประกันสังคม ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล
แบบสรุปของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด การตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืม กยศ. ของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา และการตรวจสอบและพิมพ์ใบสั่งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ฯลฯ
และจัดท�ำโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ คือ บริการซอฟต์แวร์ติดต่อ
สื่อสารภาครัฐ (Government Unified Communication: UC) เพื่อให้สามารถสื่อสารและท�ำงานร่วมกัน
ผ่า นระบบเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล หน่ ว ยงานภาครั ฐ (GIN) บนมาตรฐานความมั่ น คงปลอดภั ย สู ง
โดยให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)
ซึ่งมีหน่วยงานส�ำคัญให้ความไว้วางใจใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่ างกันถึง ๔๓๒ หน่วยงาน
หรือ ๒๓๓,๓๙๐ บัญชีรายชื่อ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม กรมสรรพากร เป็นต้น
และบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (G-Chat) ที่มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการจ�ำนวน ๒๖๘ หน่วยงาน
หรือคิดเป็น ๓๑,๑๕๒ บัญชีรายชื่อ เช่น บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมประมง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นต้น
และส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเอง สพร. ได้ให้บริการ
ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) เพื่อเชื่อมโยงงาน
สารบรรณกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานได้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานจ�ำนวน ๔,๐๑๕ บัญชีรายชื่อ
นอกจากนี้ได้ด�ำเนินโครงการ Government Data and Analytics Service Center โดยมีบริการ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ซึ่งเป็นข้อมูลภาครัฐที่สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างเสรี สามารถ
แจกจ่ ายต่อได้ และระบุแหล่งที่ม าได้ โดยน�ำร่องเปิดเผยข้อมูลด้ านงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้ าง
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ของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมบัญชีกลาง
และด้า นคมนาคมในเรื่องการบริการและอั ต ราค่า โดยสาร ข้ อ มู ล สายและป้า ยหยุ ด รถโดยสารประจ�ำทาง
ในเขตการเดินรถที่ ๑ - ๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยถือเป็น High Value Datasets
และมีการพัฒนาต้นแบบ Open Data Platform ข้อมูลด้านงบประมาณ และด้านคมนาคม ให้รองรับบริการ
ในการเข้าถึงข้อมูลแบบ API (Application Programming Interface) ด้วย และจัดให้มี ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Government Big Data and Analytics Center) ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐสามารถ
น�ำข้อมูลเปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาบูรณาการร่วมกัน โดย สพร. ได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูล Big Data ส�ำหรับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization Engine) ให้แก่หน่วยงาน
ภาครั ฐ ในลั ก ษณะระบบน�ำเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
ในเชิงนโยบาย (Evidence-Based Policy) และพัฒนาการท�ำงานของภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รวมทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ เ ทคโนโลยี ร ่ ว มกั น (Share Services) เพื่ อ อ�ำนวยความสะดวกต่ อ
ผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับโครงการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สพร. ได้จดั ท�ำ โครงการ Digital Government Infrastructure
Ecosystem โดยพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งเป็นเครือข่ายหลัก
ความเร็วสูงของภาครัฐที่ให้บริการครอบคลุมไปยังหน่วยงานระดับกรมทุกจังหวัด โดยมีจุดติดตั้งทั่วประเทศ
จ�ำนวน ๓,๓๐๕ หน่วยงาน/จุดติดตั้ง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์สระบุรีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของส�ำนักงาน
ธนานุ เ คราะห์ นิ ค มสร้ า งตนเองทุ ่ ง โพธิ์ ท ะเลของกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร และศู น ย์ เ ทคโนโลยี
ตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินสุวรรณภูมิ) ของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น และให้บริการระบบประชุม
ทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service) ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดทรัพยากร
และระยะเวลาในการจัดประชุมได้ มีหน่วยงานภาครัฐสนใจน�ำไปใช้มากถึง ๓,๕๔๓ สิทธิการใช้งาน (License)
หรือคิดเป็น จ�ำนวน ๑๐๒ หน่วยงาน
ด้ า นการพั ฒ นาระบบคลาวด์ ภ าครั ฐ (Government Cloud: G-Cloud) เป็ น การให้ บ ริ ก าร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ผ่านเครือข่ายภาครัฐ
ที่ มี ค วามมั่ นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล G-Cloud ถื อ เป็ น โครงสร้า งพื้ น ฐานกลางภาครั ฐ
ที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐให้ความไว้วางใจ
น�ำระบบงานส�ำคัญมาไว้บน G-Cloud จ�ำนวน ๑,๓๓๙ ระบบ เช่น ระบบติดตามงานของหน่วยงานในก�ำกับ
รองนายกรัฐมนตรีของส�ำนักนายกรัฐมนตรี ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ของส�ำนักงานทรัพยากรน�้ ำแห่งชาติ
ระบบส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าภาคราชการและภาคเอกชนของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ทั้งนี้ มีแผนโอนย้าย (Migration Plan) ไปยังบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ Government Data Center
and Cloud service : GDCC ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำ Government Secure Intranet (GSI) เครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อ
ทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ า ด้ ว ยกั น ภายใต้ ม าตรฐานความมั่ น คงปลอดภั ย สู ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ย
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อย่างเป็นระบบ สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย สพร. ได้จัดท�ำมาตรฐานส�ำหรับ
ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย จ�ำนวน ๒ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยน�ำร่องทดสอบการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
ตามมาตรฐานดังกล่าวกับ ๑๐ หน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น
และเพื่ อ ให้ ส ามารถเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น ก�ำลั ง ส�ำคั ญ ในการก้ า วสู ่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
อย่างเท่าทันและยั่งยืน สพร. ได้จัดท�ำ โครงการ Digital Government Transformation ภายใต้
การด�ำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy:
TDGA) รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดิจิทัลเพื่อการบูรณาการเรื่องการอบรม (Training) หรือการพัฒนาคนในภาครัฐอย่างเป็นระบบ
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา TDGA สามารถจัดท�ำมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานศูนย์อบรมทักษะดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และจัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรภาครัฐและหลักสูตรในระบบ
e-Learning ให้มีความสามารถในการน�ำองค์กรไปเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ�ำนวน ๙,๖๔๔ คน ในหลักสูตรต่าง ๆ
ได้แก่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานกรอบการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ให้กับ
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รด้ ว ย Enterprise
Architecture (EA) ให้แก่วิทยาลัยการต�ำรวจภายใต้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรม
จากสถาบัน TDGA จัดท�ำ Digital Transformation Program โดยจัดท�ำเป็นโครงการ (Project) ส�ำหรับ
เป็นกรอบการเปลี่ยนผ่าน (Transform) หน่วยงานภาครัฐที่แตกต่างกันไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ�ำนวน
๘ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถใช้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงปฐมวัย
ของกรมสุขภาพจิต โครงการ SMART LIFE THAILAND ของการประปานครหลวง โครงการประยุกต์ใช้งาน
บริการทางการแพทย์ผ่านระบบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth Project) ของกระทรวง
สาธารณสุ ข และส�ำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้ จั ด ท�ำแนวทาง มาตรฐาน และข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (Policy
Standards and Regulations) จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสถิติที่สะท้อนภาพรวมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ทั้งในด้านความพร้อมของสังคมไทยในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล เส้นทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย สถานะการพัฒนาบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทยในเวทีสากล และประโยชน์ที่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ๒. การส�ำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ� ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของประเทศไทย รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การประเมิ น ด้ า นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ในระดั บ สากล
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เพื่อให้ผลการส�ำรวจสามารถสะท้อนภาพความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง
และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ๓. รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนงานและแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท�ำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ในระยะถั ด ไป และก�ำหนดกรอบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ในระยะถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สพร. ได้ด�ำเนินการผ่านโครงการ
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมดิจิทัลได้หลากหลายมิติ ผ่านโครงการ
ส�ำคัญ ๆ อาทิ ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริการดิจิทัลกลาง
ภาครัฐที่ประชาชนสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่ านออนไลน์ ยื่นที่เดียว เอกสารชุดเดียว กรอกแบบฟอร์มเดียว
ติดตามได้ทุกใบอนุญาต ที่ Biz Portal ผ่านเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th ซึ่งจะสามารถยื่นขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจออนไลน์ได้ ๗๘ ใบอนุญาต ใน ๒๕ ประเภทธุรกิจ ภายในกลางปี ๒๕๖๓ นี้ และเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้นจึงได้เปิดให้บริการ

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการปักหมุด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
สามารถค้นหาพิกัดสถานที่และน�ำทางไปที่ตั้งหน่วยงานภาครัฐได้ รวมถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ณ จุดบริการ โดยท�ำการเชื่อมโยงกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส�ำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะ
ส�ำเนาเอกสารที่ ต ้ อ งเรี ย กจากประชาชนและสถานะการยกเลิ ก ส�ำเนาเอกสารในแต่ ล ะจุ ด บริ ก าร รวมถึ ง
การประเมินผลความพึงพอใจภายหลังเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที
ด้วยความมุ่งมั่นของ สพร. ที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ส่งผลให้ปี ๒๕๖๒
สพร. ได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ

Biz Portal ได้รับรางวัล Digital Transformation Award 2019 สาขา Service Excellence
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลการด�ำเนินการ
ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
●
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บริ ก ารตู ้ อ เนกประสงค์ ภ าครั ฐ (Smart Government Kiosk) ได้ รั บ รางวั ล Recognition
of Excellence Awards ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019 และรางวัลเลิศรัฐ
จาก ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
ทั้งยังได้ใบรับรองมาตรฐานจาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd. ๔ มาตรฐานส�ำหรับ ๔ บริการ
ดิจิทัลเด่นของ สพร. คือ บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud), เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส�ำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (Government Secure Chat: G-Chat) ได้แก่
มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบริก ารคลาวด์ Cloud Security Alliance
(CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) ส�ำหรับบริการ G-Cloud
มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management
Systems – SMS) ส�ำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management Systems – ISMS) ส�ำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat
มาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management Systems – BCMS) ส�ำหรับบริการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai ซึ่ง DGA เป็นองค์การ
มหาชนแห่งแรกที่ได้รับ
●

●

●

●

●
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และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล สพร. ได้จัด “งานประกาศ
ผลส�ำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๒” ขึ้น โดยได้รับ
เกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government
Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจ�ำปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรก ณ ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๒ โดยมี ก ารมอบโล่ ร างวั ล รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ระดั บ กรม ๑๐ รางวั ล และระดั บ จั ง หวั ด ๕ รางวั ล ดั ง นี้
รางวัลส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จ�ำนวน ๑๐ รางวัล ได้แก่ ๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๒. ส�ำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ๓. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ๔. การไฟฟ้านครหลวง ๕. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ๖. กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ๗. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๘. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๙. การประปาส่วนภูมิภาค ๑๐. ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และรางวัลหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค ที่มีความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของจังหวัด จ�ำนวน ๕ รางวัล
ได้แก่ ๑. ร้อยเอ็ด ๒. ล�ำพูน ๓. ระนอง ๔. เพชรบูรณ์ ๕. อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ผลจากการสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒
ได้ทําการสํารวจหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด ๓๒๓ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน ๓๐๑ หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒ และทําการสํารวจหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด ๑,๕๓๓ หน่วยงาน โดยมี
หน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน ๑,๓๕๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕ ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีหน่วยงานตอบกลับ
ไม่ต�่ำกว่า ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจํานวนหน่วยงานที่สํารวจในแต่ละจังหวัด จะเห็นได้ว่า
หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบส�ำรวจอย่างดียิ่งและคาดว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมี
หน่วยงานเข้าร่วมส�ำรวจเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งสนองนโยบายภาครัฐในการร่วมกันขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้ตาม
เป้าหมายใหญ่ของประเทศ
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ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ สพร. จะจัดท�ำแนวทาง และมาตรฐานเพื่อการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล จ�ำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ (Open Data) ๒. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดท�ำกระบวนการหรือการด�ำเนินงาน
ระบบดิ จิ ทั ล (Digitalization) ๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Data Exchange) ๔. มาตรฐานด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (Government Secure
Intranet: GSI)
นอกจากนี้ สพร. จะจั ด ท�ำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ ยกระดั บ ความพร้ อ มของรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
และรายงานเกี่ยวกับสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และจะด�ำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Common Platform) ที่ส�ำคัญอันจะเป็นพื้นฐานให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาบริการดิจิทัล
ภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนา One Stop Service Portal เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐ ได้แก่ ระบบกลาง
ด้านกฎหมาย (Law Portal), Foreigner Portal โดยจะมีการจัดท�ำระบบต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน อาทิ ระบบ Digital ID & Signature, ระบบ Service Request and Tracking Platform,
ระบบ e-Payment Platform ที่รองรับการช�ำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ, ระบบ GDX Platform
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ และการน�ำร่องพัฒนาระบบ e-License/e-Document
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และความคื บ หน้ า เพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดโครงการพั ฒ นาศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เปิ ด และ
การวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data and Data Analytics Center) สพร. จะพัฒนาระบบ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน,
ระบบ Open Data Platform เวอร์ชัน ๒ พร้อมชุดข้อมูลเปิดและ High-Value Dataset, ระบบ Data Catalog/
Metadata และการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งนวั ต กรรมการใช้ ข ้ อ มู ล
อันจะน�ำไปสู่การนวัตกรรมบริการดิจิทัลและการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ซึ่งทั้งหมดนี้ สพร. จะไม่สามารถด�ำเนินการได้เองต้องได้รับการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดบริการที่ตรงใจประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลได้อย่างแท้จริง
เพื่ อ ร่ ว มกั น เปลี่ ย นผ่ า นภาครั ฐ สู ่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ที่ เ ปิ ด เผย เชื่ อ มโยง และสร้ า งบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค่ า
ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ❖
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ส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน
ผนึกพันธมิตร ลดการใช้พลาสติก
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ โดยพันธกิจหลักในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สสปน. ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศและความพร้อมของเมืองในการเป็นเจ้ าภาพจัดงานนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบนิเวศน์
ของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (MICE Ecosystem) ให้มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมือง
แห่งไมซ์ที่ยั่งยืน เมืองไมซ์หลักทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น สสปน. ประกาศ
ความร่วมมือพัฒนา ๕ เมืองไมซ์ใน ๔ มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ จัดอบรม ส่งเสริมข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สถานที่หรือผู้จัดงาน การสนับสนุนงาน ผลักดันการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) และผลักดันสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานความยั่งยืน ตลอดจนการติดตามประเมินผล ส่งเสริม
การวัดผลการแสดงความยั่งยืนจากธุรกิจไมซ์ที่จับต้องได้
ส�ำหรับแคมเปญแรกที่ ๕ เมืองไมซ์ซิตี้ ที่ผลักดันร่วมกัน คือ “Zero Plastic Events” ก�ำหนดเป้าหมาย
จ�ำนวนขวดพลาสติกที่ใช้ในห้องประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งมีปริมาณสูงถึง ๑๗,๓๔๕,๖๗๔ ขวด ให้ลดลงร้อยละ ๕๐
เหลือ ๘,๖๗๒,๘๓๗ ขวด ภายใน ๑ ปี

ด้วยเหตุนี้ สสปน. จึงร่วมกับ ๕ เมืองไมซ์ซิตี้ เร่งกระตุ้นการลดใช้ขวดน�้ำพลาสติกในการจัดประชุม
สัมมนา และนิทรรศการในเมืองไมซ์ซิตี้ ผ่านการรณรงค์ ๓ แนวทาง คือ ๑) การใช้ขวดแก้ว ซึ่งเหมาะกับ
การประชุมระยะสั้น ๑ - ๒ วัน โดยแนวโน้มการบริโภคในปัจจุบันคือ น�้ำ ๑ ขวดต่อผู้ร่วมประชุม ๒ ท่าน
๒) การใช้ขวดน�้ำพกพา เหมาะกับการประชุมที่มีระยะเวลามากกว่า ๑ วัน สามารถแจกแทนของที่ระลึก
และให้น�ำมาใช้ในการประชุมทุกวัน ๓) การใช้ตู้กดน�้ำ เหมาะกับการประชุมทุกประเภท แนะน�ำการน�ำภาชนะ
มาใช้เองของผู้เข้าประชุมหรือแก้วน�้ำของสถานที่ โดยงดใช้แก้วพลาสติกหรือกระดาษ หากการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย จะสามารถลดการใช้ขวดพลาสติกในปริมาณดังกล่าว โดยค�ำนวณเป็นปริมาณคาร์บอน

๘๘ ปี 335

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ได้ถึง ๖๓๘ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (TonCo2) เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จ�ำนวน ๗๐,๒๒๖ ต้น และลดค่าใช้จ่าย
ได้กว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สสปน. มั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะเป็นก้าวส�ำคัญของความร่วมมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยไปสู่ความยั่งยืน และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์ชั้นน�ำ
แห่งเอเชีย
นอกจากนี้ สสปน. ได้ต่อยอดส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยร่วมผลักดันการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการสร้างความร่วมมือกับประชาชน
นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการจัดงานอย่างยั่งยืน พร้อมจับมือโครงการ แยก แลก ยิ้ม
จาก ปตท. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการจัดประกวดโครงการ “จัดงานอย่างไร
ลดการใช้พลาสติก Say No To Plastic” เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาทั่วประเทศ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก สร้ างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นบนพื้นฐานความยั่งยืนเพื่อก้าวไปสู่สังคมชุมชนรักษ์โลก

ขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์หลัก และเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยด�ำเนินนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีคณะท�ำงานด้านการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart Environment) พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในทุกมิติอีกด้วย และขอนแก่น
ยังเป็นจังหวัดแรกที่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้แคมเปญ Zero Plastic Events ที่ ๕ เมืองไมซ์ซิตี้
(กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทั่วทุกภาคส่วนในการลดพลาสติกภายใน
พื้นที่และสถานที่จัดงาน ทั้งในห้องประชุม การจัดเลี้ยง อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะลดการใช้พลาสติกและลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานภายในปี ๒๕๖๓ ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
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โครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก “Say No To Plastic” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การลดการใช้
พลาสติกในการจัดงาน ผ่านการให้ความรู้เรื่องการจัดงานอย่างยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
สร้างความเข้าใจเรื่องการลดการใช้และการสร้างขยะพลาสติก ผ่านการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาโดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ภายในงานมีการประกวดผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจ�ำนวน ๑๐ ทีม จาก ๗ จังหวัดทั่วประเทศ
และมีผู้ชนะ ๓ ทีมที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง
ส่วนอีก ๗ ทีมได้รับรางวัลชมเชย
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โดยทั้ง ๑๐ ทีม ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจากผลงานรังสรรค์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้ได้เปิดมุมมองและมิติใหม่ที่น่าสนใจ เพราะผู้เข้าประกวดต่างสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก
ท้องถิ่น ที่ตอบโจทย์องค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งในมิติความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การน�ำไปใช้
ประโยชน์ ความสวยงาม ความละเอียดประณีต และความน่าสนใจในการน�ำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการน�ำวัสดุที่หาได้
ในท้องถิ่น เช่น ใบตองแห้ง และส่วนต่างๆ ของต้นกล้วยที่ถูกตัดทิ้ง ไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ขอนไม้ต้นมะขาม
กาบหมากที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในสวน ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติ มาสู่ผลิตภัณฑ์งานศิลป์และงานฝีมือ
อันโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร จาน ชาม ที่รองแก้ว กระเป๋า และแฟ้มใส่เอกสาร ป้ายชื่อขนาดต่างๆ
เป็นต้น ด้วยรูปแบบการน�ำเสนอที่เห็นแล้วต้องบอกว่า ทั้งน่าใช้ น่ามอง และเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ
อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะเป็นการน�ำเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรเปลี่ยนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนแล้ว ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง ❖
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พัฒนายั่งยืนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ไม่ได้เป็นเพียงภาคเศรษฐกิจที่เติบโตได้เร็วที่สุดภาคส่วนหนึ่งในโลกเท่านั้น
หากแต่ยังท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากในแง่ของการสร้างรายได้ สร้างต�ำแหน่งงาน และกระจายรายได้
ออกไป เนื่องจากเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นต้นทุนเดิม
ในการผลิตสินค้า บริการ และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ และจึงกลายเป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญของ
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) แห่งสหประชาติ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ยังได้ประกาศให้ปี ๒๐๒๑ ที่จะถึงนี้เป็น
“ปีแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The International Year of Creative Economy
for Sustainable Development) ซึง่ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ แล้ว
ยังเป็นการเน้นย�้ำถึงศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล�้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) หรือ Creative Economy Agency (CEA) มีวิสัยทัศน์
ในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรสร้ า งสรรค์ แ ละธุ ร กิ จ ไทย ให้ น�ำนวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์
ไปใช้ ย กระดั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารของไทยให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที ส ากล โดยตลอดการด�ำเนิ น งาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา CEA มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) เพื่อน�ำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
๑. Creative People - ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒. Creative Place - ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แก่ชุมชนและสาธารณชน
๓. Creative Business - ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
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Creative People

การพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ทั้งด้านการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการแก้ปัญหาในเชิง
บูรณาการ ตลอดจนส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้น
นับเป็นส่วนส�ำคัญของการร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา CEA ได้ด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรด้านสร้างสรรค์ ดังนี้
ส่งเสริมและขยายแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ
		 CEA ได้ด�ำเนินการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ในส่วนภูมิภาคไปยังสถาบัน
การศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ผ่านสาขาศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมไปถึงโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค
ในรูปแบบของ miniTCDC Center, miniTCDC และ miniTCDC Link โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมแล้วกว่า ๓๕ แห่ง
ทั่วประเทศในปี ๒๕๖๒ มีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ทั้งหนังสือ วารสาร บทความวารสาร สื่อมัลติมีเดีย
ฐานข้อมูลออนไลน์ และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ รวมมากกว่า ๑๐๖,๐๐๐ รายการ และสามารถรองรับผู้มาใช้
บริการแบบกายภาพและดิจิทัลรวมกว่า ๓๓๗,๘๒๔ คน
จัดท�ำโครงการเตรียมเยาวชนสู่ความพร้อม Creative Career และ Young Designer Club
●

●

นักศึกษาเข้าร่วมงาน Creative Career ๒๐๑๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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		 CEA ได้พัฒนาทักษะการคิดของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ในโครงการ Young Designer Club เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพและ
ผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ในอนาคต อีกทั้งยังมีโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา สู่การเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Creative Career) ที่ด�ำเนินโครงการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบ่มเพาะ
นักเรียนและนักศึกษา ในด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะที่จ�ำเป็น เพื่อน�ำสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพของไทยในอนาคต
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
		 CEA ได้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ
โดยมีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Indonesia Creative Economy Agency) หรือ BEKRAF และส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
CEA Forum
		 มีการจัดงาน CEA FORUM ๒๐๑๙ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ อาทิ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในด้านการจัดท�ำนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยทั้ง ๑๕ สาขา ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์
การแพร่ภาพและกระจายเสียง การพิมพ์ ซอฟต์แวร์ การโฆษณา การออกแบบ การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม
แฟชั่น อาหารไทย การแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์
ส�ำหรับธุรกิจ การบ่มเพาะชุมชนนักสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�ำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
●

●

Creative Place

พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เป็นพื้นที่สนับสนุนอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งการพัฒนาส่งเสริมย่านที่ โดยในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
CEA ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แก่ชุมชนและสาธารณชน ดังนี้
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●

การพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (เจริญกรุง)

		 CEA ได้จัดท�ำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งได้มีการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการบรรจุโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาย่านสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดท�ำ
แผนพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และย่านสร้างสรรค์ เพื่อให้ “ย่านเจริญกรุง” เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นแบบของประเทศ
การพัฒนาพื้นที่และส่งเสริม “ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์” จ.ขอนแก่น
		 CEA ได้ผลักดันความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนเเก่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ภายใต้ ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (องค์ ก ารมหาชน) บริ ษั ท ขอนเเก่ น พั ฒ นาเมื อ ง จ�ำกั ด
เเละมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เพื่อพัฒนาย่านศรีจันทร์ให้เป็นย่ านสร้ างสรรค์ต้นเเบบของจังหวัดขอนเเก่น
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต
เเละเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการเเข่งขันของพื้ น ที่ ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ ผ่า นการจั ด กิ จ กรรม สร้า งกระบวนการ
มีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่านศรีจันทร์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เเละภาคเอกชน
การจัดเทศกาลงานออกแบบ Design Week
		 CEA ได้จัดเทศกาลงานออกแบบเพื่อให้เหล่านักสร้างสรรค์หลากสาขาอาชีพ นักออกแบบ ช่างฝีมือ
ศิ ล ปิ น ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ได้ ร ่ ว มกั น น�ำเสนอนวั ต กรรมงานออกแบบที่ ต อบโจทย์ การใช้ ชี วิ ต ของผู ้ ค น
ในปั จ จุ บั น ตลอดจนเป็ น พื้ น ที่ ส นทนาแลกเปลี่ ย นมุ ม มองและประสบการณ์ พบปะและแบ่ ง ปั น ความรู ้
ด้านการออกแบบ ในรูปแบบของเทศกาลงานออก ได้แก่ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design
Week) จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๗ – ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๖๒ ณ ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ เชี ย งใหม่
และย่า นอนุ ส าวรี ย ์ สามกษั ต ริ ย ์ และเทศกาลงานออกแบบกรุ ง เทพฯ (Bangkok Design Week 2020)
●

●
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ในย่านเจริญกรุง คลองสาน สุขุมวิท และพระราม ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ภายใต้ธีม
“Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต”

Creative Business

การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งภาคการผลิตและที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ให้น�ำความรู้ไปพัฒนาและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี ๒๕๖๒
ที่ผ่านมา CEA ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ดังนี้
พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน
		 CEA ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการทั่วประเทศ ๗,๐๐๐ ราย ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ผ่านกิจกรรมการบรรยายและสัมมนาการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
กิจกรรมการให้ค�ำปรึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย โดยสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๖ มีผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีการผลิตสินค้า
และบริ ก ารใหม่ ขึ้ น มา ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๖๘ ราย ผู ้ ป ระกอบการและชุ ม ชนบั ง ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ แนะน�ำ
และแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการสาธารณะและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่เน้นให้เกิดมูลค่าสูงสุดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม
จ�ำนวน ๖ ชุมชน ขณะที่ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าชุมชน จ�ำนวน ๓๐ ราย
●

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เริ่มธุรกิจจาก “แก่น”: Branding & Identity Design
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ TCDC กรุงเทพฯ
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ทาง CEA ยังด�ำเนินกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบ
บริการ (Service Design) โดยร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด เพื่อพัฒนาและออกแบบบริการขนส่ง
และร่ ว มกั บ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ในการปรั บ ปรุ ง รถไฟชนิ ด นั่ ง ปรั บ อากาศที่ ไ ด้ รั บ มอบจาก บริ ษั ท
รถไฟฮอกไกโด (JR Hokkaido) จ�ำนวน ๑๐ คัน ให้เป็นรถไฟท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าให้กับบริการสาธารณะ
ด้วยการออกแบบทั้งในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอย รูปแบบภายใน-ภายนอกของตู้โดยสาร และจัดท�ำ
แผนการท่ อ งเที่ ย วรวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ น้ น การออกแบบขบวนรถที่ ต อบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายจริง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้งาน นักออกแบบ วิศวกร และผู้เกี่ยวข้อง
จัดท�ำฐานข้อมูลวัสดุและนักออกแบบ
		 CEA ได้จัดท�ำฐานข้อมูลนักออกแบบ tcdcconnect.com น�ำเสนอข้อมูลและตัวอย่างผลงาน
ของนักออกแบบ เพื่อสร้ างโอกาสในการร่วมมือเพื่อพัฒนาผลงานและธุรกิจ และมีก ารท�ำฐานข้อมูลวัสดุ
tcdcmaterial.com รวบรวมข้ อ มู ล วั ส ดุ ไ ทยและต่า งประเทศ รวมถึ ง ย่ า นจ�ำหน่ า ยวั ส ดุ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาสถานการณ์ ข้อมูลสถิติ และจัดท�ำร่างแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ส าขางานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงาน
และก�ำหนดนโยบายในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท�ำวารสาร CEA OUTLOOK
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล “อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม” และฉบับที่ ๒ “อุตสาหกรรมการออกแบบ”
จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้
		 CEA ได้จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วย นิตยสารรายเดือน “คิด
(Creative Thailand” เพื่อน�ำเสนอความรู้และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
และรายงาน “CEA Outlook” เพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้
ยั ง ได้ พั ฒ นาสื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ ขยายฐานการเข้ า ถึ ง ความรู ้ แ ละโอกาสในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมความรู ้ ต ่ า ง ๆ
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผู้เข้าใช้บริการถึง ๓๙,๘๕๘,๒๗๖ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำ
สรุปข้อมูล Trend 2020: Positive Power ส�ำหรับดาวน์โหลด พร้อมการบรรยายหัวข้อ “เจาะเทรนด์โลก
๒๐๒๐” และ “จับเมกะเทรนด์เป็นไอเดียหัตถกรรม” (From Megatrend to Idea for New Craft
Products) ❖
●

●
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ประมวลภาพกิจกรรม
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้าง และ
พนักงานราชการสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมจิตอาสาทำ�ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองลาด ตำ�บลท่าข้าม อำ�เภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ
และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ร่วมชักซ้อมขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการเสด็จพระราชดำ�เนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนือ่ งใน
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท่าวาสุกรี
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนาสำ � นั ก งานปลั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ครบรอบปี ที่ ๖๐ ในการนี้
ผู้ ต รวจราชการสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ชั ย วั ฒ น์ โฆสิ ต าภา) ผู้ ช่ ว ยปลั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) และนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย
ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการพัสดุสำ�หรับการป้องกัน ควบคุม หรือ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่
๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการพัสดุสำ�หรับ
การป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและข้ อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารสำ�นักงาน
ปลั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทำ � เนี ย บรั ฐ บาล เมื่ อ วั น ที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

๘๘ ปี 349

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายธี ร ภั ท ร ประยู ร สิ ท ธิ ปลั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามการจั ด สรรหน้ า กากอนามั ย
ทางการแพทย์ สำ�หรับบุคลากรด้านสาธารณสุข พร้อมแนะนำ�ขอให้เตรียมแผนการสำ�รองหน้ากากอนามัยไว้ใช้
ในอนาคตหากเกิดวิกฤติระลอกใหม่ด้วย ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ตู้ สปน. เติมสุข” เพื่อแบ่งปัน
เครือ่ งอุปโภคและบริโภคให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) รวมทัง้ เป็นการรณรงค์งานจิตอาสาของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทัว่ ไป ซึง่ เป็นการ “เติมสุข”
ทั้งผู้ให้และผู้รับ ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (สำ�นักงาน ก.พ. เดิม)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปี
350 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบหนังสืออักษรเบรลล์ ปฏิทนิ เก่าสำ�หรับ
นำ�ไปใช้ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และร่วมบริจาคเงินซึ่งรวบรวมจากจิตอาสาสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
จำ�นวน ๖๑,๒๙๔ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือ ไม้เท้าขาว และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
สำ�หรับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

นายธี ร ภั ท ร ประยู ร สิ ท ธิ ปลั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด การเสวนาทางวิ ช าการ
“Symposium เพือ่ เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ประจำ�ปี ๒๕๖๒ พลิกโฉม
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย” ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “สานพลังท้องถิน่ ไทย เพือ่ พัฒนา นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะระดับสากล”
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

๘๘ ปี 351

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น�ำ
การขับเคลื่อนการด�ำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจ�ำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO)
ในการนี้ รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบภารกิจและแนวทางประสาน
การปฏิบัติงานร่วมกัน ในประเด็น การขับเคลื่อนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และความส�ำคัญของ CCEO
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกระทรวง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็น
สำ�หรับงานตรวจราชการ ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ปี
352 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทยและบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับธงชาติไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
และเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และข้าราชการสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๘๘ ปี 353

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งานสโมสรสั น นิ บ าตเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำ�เนียบรัฐบาล ประจำ�ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้บริหารสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท ถวายพระพร ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปี
354 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้บริหารสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานพิธีบำ�เพ็ญกุศลและทำ�บุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมือ่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาสิง่ แวดล้อมและบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ เนือ่ งใน
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๘๘ ปี 355

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จิตอาสาสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำ�กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
บ้านต้นผึ้ง ตำ�บลเหมืองแก้ว อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำ�ปี ๒๕๖๒ และร่วมลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธที �ำ บุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

ปี
356 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

การประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

พิธีบำ�เพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง

๘๘ ปี 357
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สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
คณะผู้ บ ริ ห ารสำ � นั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ ร่ ว ม
พิธีทำ�บุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ ท้องสนามหลวง และ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรม
มหาราชวัง พร้อมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ�รัชกาลที่
๑๐ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ ห้องประชุมสำ�นัก
ข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร บ้านทุ่งรี ตำ�บลทัพหลวง อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๒

นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ ถวายพระสงฆ์จ�ำ พรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาบางทราย ตำ�บลบางทราย อำ�เภอเมืองฯ
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ปี
358 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติจัดพิธีพราหมณ์ และ
พิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักข่าวกรอง
แห่งชาติ ครบรอบปีที่ ๖๖ ณ ห้องประชุมสำ�นักข่าวกรอง
แห่งชาติ วังปารุสกวัน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรอง
แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร
ถวายพานพุ่ ม ดอกไม้ และถวายบั ง คม เนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายอนุกลู เจิมมงคล ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

๘๘ ปี 359
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สำ�นักงบประมาณ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พิธที �ำ บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประจำ�ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การประชุ ม สั ม มนาการเตรี ย มการจั ด ทำ � งบประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ปี
360 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

วันสถาปนาครบรอบ ๖๑ ปี ของสำ�นักงบประมาณ ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พิธีทำ�บุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
สำ�นักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

งานเกษียณอายุราชการประจำ�ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำ�นักงบประมาณ เมื่อวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

๘๘ ปี 361
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สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๓ โดยหารือสถานการณ์ความมัน่ คง ทัง้ ภายในและระหว่าง
ประเทศ การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการ
สาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในส่ ว นการฝึ ก ซ้ อ มแผนบนโต๊ ะ (TTX)
การประชุมคณะทำ�งานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ณ โรงแรมคุ้ ม ภู คำ � จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ ด้ า นความมั่ น คงระหว่ า งไทยและอิ น เดี ย ครั้ ง ที่ ๑๒
๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
ณ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ปี
362 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก (Global Refugee Forum – GRF) ครั้งที่ ๑ ณ สำ�นักงานสหประชาชาติ
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

การประชุม Joint Regional High – Level Conference ในหัวข้อ “Foreign Terrorist Fighters –
Addressing Current Challenges” ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นาย Ryan McCarthy รัฐมนตรีว่าการทบวง
กองทัพบกสหรัฐฯ (Secretary of the United States
นาย Guiseppe De Vincentiis ผู้ แ ทน
Army) พบปะหารื อ กั บ เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คง สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ ประจำ�
แห่ ง ชาติ ณ สำ � นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ประเทศไทย (Representative of the UNHCR in
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
Thailand) พบปะหารือกับเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่ ง ชาติ ณ สำ � นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๘๘ ปี 363
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สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ดา้ นกฎระเบียบ
ทีด่ ใี นยุคเทคโนโลยีแห่งความเปลีย่ นแปลง : จากทฤษฎีสปู่ ฏิบตั ิ โดยมีเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงขององค์การเพือ่ ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปกฎหมายและเทคโนโลยีร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการนำ�หลักเกณฑ์การออกกฎระเบียบที่ดีและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายและในการบังคับใช้กฎหมายอันจะเป็นความรู้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
องค์กรภาครัฐของไทยในการกำ�หนดแนวทางดำ�เนินการให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติต่อไป ณ โรงแรม รอยัล
ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดสัมมนาคณะกรรมการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการสัมมนา
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บทบาทและความท้าทายของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำและการประยุกต์ใช้” ณ โรงแรม Avani+
Riverside (เจริญนคร) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ปี
364 ๘๘
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สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครองที่ยังมีปัญหาใน
การบังคับใช้ในส่วนของบทบัญญัติที่ยังไม่ชัดเจน เช่น ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่
การอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครอง ระยะเวลาในการเพิกถอนคำ�สั่งทางปกครอง ฯลฯ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
สยามสแควร์ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างหลักเกณฑ์/แนวทาง
การจัดท�ำร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย โดยมีการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การก�ำหนดโทษทางอาญา การน�ำระบบอนุญาตมาใช้ในกฎหมาย การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การน�ำระบบกรรมการมาใช้ในกฎหมาย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
เกีย่ วกับกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย โดยเป็น
การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานฯ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของกฎหมายของ OECD ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
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ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ ๒๔ กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ โดยร่วม
กันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในการทาสีริมเขื่อนส�ำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ บริเวณริมเขือ่ นส�ำนักงานฯ
(อาคารท่าช้างวังหน้า) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร
ให้แก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุน่ ที่ ๘ การฝึกอบรมฯ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ แลกเปลีย่ นและเสริมสร้างวิสยั ทัศน์ สมรรถนะ และขีดความสามารถ ร่วมกันขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นกฎหมาย
ของแต่ละองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถใช้บังคับกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายและเป็นธรรม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ เมื่อวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำ�นักงาน ก.พ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท
ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน นำ�คณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ตำ�รวจ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รวมทั้งสิ้น ๑,๘๙๙ คน
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำ�นักงาน ก.พ. ดำ�เนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทัว่ ไป (ภาค ก.) เป็นประจำ�ทุกปี โดยการสอบ ภาค ก. ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มีผสู้ มัครสอบจำ�นวนทัง้ สิน้ ๔๕๐,๐๐๐ คน มีผเู้ ข้าสอบจำ�นวน ๓๑๒,๐๕๑ คน
(ร้อยละ ๖๙.๓๔ ของจำ�นวนผูส้ มัครสอบ) และมีผสู้ อบผ่านทัง้ สิน้ ๑๙,๘๑๔
คน (ร้อยละ ๖.๓๕ ของจำ�นวนผู้เข้าสอบ) และการสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้สมัครสอบจำ�นวนทั้งสิ้น ๗,๑๓๘ คน มีผู้เข้าสอบจำ�นวน ๕,๓๑๖ คน (ร้อยละ ๗๔.๔๗ ของจำ�นวน
ผู้สมัครสอบ) และมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น ๖๒๐ คน (ร้อยละ ๑๑.๖๖ ของจำ�นวนผู้เข้าสอบ)
สำ�หรับการสอบ ภาค ก. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๓ วิชา ได้แก่ วิชาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
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สำ�นักงาน ก.พ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ผู้นำ�ภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
ครั้งที่ ๓ (The 3rd ASEAN Heads of Civil Service
Retreat) เนื่องในวาระที่สำ�นักงาน ก.พ. ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธาน ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
โดยเลขาธิการ ก.พ. ทำ�หน้าทีป่ ระธานการประชุม และมี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผูน้ �ำ ภาคราชการพลเรือน
อาเซียน เลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านกิจการ
พลเรือนแลผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน จากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ในอากาสนี้ ผู้นำ�
ภาคราชการพลเรือนอาเซียน ทัง้ ๑๐ ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยีย่ มคารวะนายกรัฐมนตรีดว้ ย ณ โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันพิจารณาและรับรองเอกสารผลลัพธ์ที่สำ�คัญ
ดังต่อไปนี้ (๑) เอกสารแนวคิดเรือ่ งตัวชีว้ ดั สำ�หรับติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Concept of KPIs of the Monitoring and Evaluation of ACCSM Work Plan
2016 - 2020) (๒) กรอบแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (Template of the ACCSM Work Plan
2021 - 2025) และ (๓) ถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือน
ในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of an Agile
Civil Service in a Digital Economy)

ปี
368 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงาน ก.พ. จัดการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำ�นักงาน ก.พ. ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Year End
Conference 2019) ในหัวข้อ “การบริหารคนยุคใหม่ ... ใส่ใจ 3Cs” กรุงเทพมหานคร และสำ�นักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปที่ยั่งยืน” โดยเน้นประเด็นนโยบายที่
แถลงต่อรัฐสภาและการสร้างบุคลากรภาครัฐตามหลัก 3Cs คือ มีความสามารถ (Competence) มีความมุ่งมั่น
(Commitment) และมีการสรรค์สร้างผลงาน (Contribution) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่
๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
สำ � นั ก งาน ก.พ. จั ด กิ จ กรรมการสั ม มนา
บุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบตั ิ : ร่วมขยับ
ขับเคลือ่ นภาครัฐ เพือ่ ประชาชน (National Strategy in
Action: Integrated Implementation for THAIS)”
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกี ย รติ เ ป็ น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์
ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
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สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศต่ า ง ๆ ประจำ � ประเทศไทยและสถาบั น
การศึกษาชัน้ นำ�ระดับโลกจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ครัง้ ที่ ๑๖ (The 16th OCSC International
Education Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “Happy
Studying Abroad” ประสบการณ์ดี ๆ ไม่ได้มีแค่
ในห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งาน
พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
ผู้แทนสถาบันการศึกษา และนำ�ชมนิทรรศการ โดย
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานจำ�นวน ๓๔๘ สถาบัน จาก ๒๓ ประเทศ
และมีผู้เข้าร่วมงานจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๗,๒๕๓ คน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่
๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง หลังจากนั้นได้นำ�คณะผู้บริหาร สศช. เดินทางไปร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวัง และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ
นำ � คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ สศช. เดิ น ทางไปร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย น ณ ท้ อ งสนามหลวง เพื่ อ น้ อ มรำ � ลึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ นำ�คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมด้วยนักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำ� กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จำ�นวน ๒ ครั้ง ครั้งแรก
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรี ย นวั ด รุ้ ง (วิ บู ล ย์ วิ ท ยาคาร) จั ง หวั ด อ่ า งทอง และครั้ ง ที่ ๒
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนโนนท่อนวิทยา จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาคม สศช. นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำ�ความดี บำ�เพ็ญประโยชน์
แก่ชุมชน
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าว
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเด็นความสำ�เร็จของไทยในการดำ�เนินงานโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในงาน
การประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการฯ
และ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฐ์สกุล รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูงของอาเซียน
ผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทย สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและ
สถานทูต ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ
ในการประชุ ม ประจำ � ปี ๒๕๖๒ ของสำ � นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) เรื่ อ ง
“พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทยก้าวไกล เชื่อมโลก” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
หลังจากนั้น นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ นำ�เสนอและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “พัฒนา
พื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำ�คัญระดับพื้นที่
ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ศ.ดร.สนิ ท อั ก ษรแก้ ว ประธานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ นำ � คณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ภายใต้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ สศช. เดิ น ทางเยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง าน
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ และโครงการก่อสร้างเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ EECi ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ
เนื่องใน “การเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Network : TRBN)
เรือ่ ง “ พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และ
ภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง” ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๖๒
โอกาสนี้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “ประเทศไทยกับเป้าหมาย
การพัฒนายั่งยืน” ต่อที่ประชุม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้การทำ�งานของเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย
สามารถทำ�งานได้ตอบโจทย์เป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประชุม เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”
เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาการให้บริการ
ที่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business ๒๐๒๑) ของประเทศไทย ตามรายงานของธนาคารโลก โดยภาครัฐได้มีการปรับปรุงการให้
บริการ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับบริการที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ทั้ง ๑๐ ด้าน
ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครัง้ ที่ ๗ ภายใต้แนวคิด “บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจ ประชาชน”
เพื่อนำ�เสนอผลงานการปรับปรุงบริการของรัฐ ที่สามารถยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ณ ชั้น ๑
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงาน ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
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งานสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการ
ให้บริการภาครัฐ เรือ่ ง “๔ ปี กฎหมายอำ�นวยความสะดวก
สู่ บ ริ ก ารภาครั ฐ ไทยในยุ ค ดิ จิ ทั ล ” เพื่ อ เผยแพร่
ผลการพัฒนาบริการของรัฐตาม พ.ร.บ. การอำ�นวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ ๒๕๕๘ จากการประกาศใช้ ในช่วงระยะเวลา
๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ
ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
แก่ประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ส่งผลให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้รับความสะดวกจาก
การให้บริการของภาครัฐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน ณ ห้องบอลรูม เอ - ซี
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

การแสดงผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก หรือ Doing Business
2020 เสนอแก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้ทราบถึงผลการพัฒนาการยกระดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ทำ�ให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น ๖ อันดับ
โดยอยูท่ อี่ นั ดับที่ ๒๑ จาก ๑๙๐ ประเทศทัว่ โลก และมีคะแนน ๘๐.๑ สูงสุดในรอบ ๑๐ ปี ซึง่ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่
แก่นักลงทุนจากนานาชาติในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ณ ทำ�เนียบ
รัฐบาล เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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การประชุมเพื่อรับฟังการประกาศผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะตัวอย่างการดำ�เนินการของประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญจาก
ธนาคารโลก เพื่อนำ�ไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จัดโดยธนาคารโลกและสำ�นักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม
สำ�นักงานธนาคารโลกประจำ�ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

งานสั ม มนาวิ ช าการและมอบรางวั ล เลิ ศ รั ฐ
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “Shift to the future : ภาครัฐ
ปรับอนาคตเปลี่ยน” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ในการนำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงาน
ของภาครัฐ ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
กำ�ลังใจให้แก่หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล มุง่ เดินหน้าพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล
จะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
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สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยชั้นนำ� ๘ แห่ง
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) หรือ RUN เกิดขึ้น
เพื่อผลักดันให้เกิดการนำ�ข้อมูลจากสถาบันการศึกษามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์มากขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางให้
ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำ � นั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ น
จัดงานสัมมนา “Thailand-Korea Business Forum”
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่ า วปาฐกถา และให้ ก ารต้ อ นรั บ ประธานาธิ บ ดี
สาธารณรัฐเกาหลี นายมุน แช อิน ซึ่งเดินทางเยือนไทย
พร้ อ มคณะนั ก ธุ ร กิ จ ระดั บ สู ง ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ และสื่ อ มวลชนเกาหลี ใ ต้ ก ว่ า ๖๐๐ คน
เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละขยายความร่ ว มมื อ
ด้านการค้าการลงทุนระหว่าง ๒ ประเทศ
ภายในงาน นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมบรรยายในหัวข้อ
“ศักยภาพของประเทศไทยและโอกาสทางธุรกิจสำ�หรับนักลงทุนเกาหลี” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
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สำ � นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยนางสาวดวงใจ อั ศ วจิ น ตจิ ต ร์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ หอการค้ า และอุ ต สาหกรรม
สาธารณรัฐเกาหลี (KCCI) โดย Mr.Yongmaan Park ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลี
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
สาระสำ�คัญของข้อตกลงความร่วมมือคือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายส่งเสริมการลงทุน
โอกาสการลงทุนในเกาหลีและไทย รวมทั้งความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ
สตาร์ทอัพของเกาหลีใต้และไทยในการขยายกิจการไปทั่วโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกอบรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้ ก ารต้ อ นรั บ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายมหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในงาน “ASEAN
STYLES” ซึ่งจัดคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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นางสาวดวงใจ อั ศ วจิ น ตจิ ต ร์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมประชุมวิชาการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษา
เชิงบูรณาการกับการทำ�งาน (Cooperative and Work
Integrated Education: CWIE) พร้อมร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ
สถานศึกษา และภาคเอกชน โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
การลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาไทยให้มีศักยภาพ มีทักษะและ
สมรรถนะตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย
๔.๐ ต่อไป

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำ�โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จัดประชุมหารือร่วมกับหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย (BOI-JFCCT Consultative
Meeting) เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการลงทุนของไทยให้น่าดึงดูดยิ่งขึ้น โดยมีนายกอบศักดิ์
ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้บริหารบีโอไอ และผู้แทนหอการค้า
ของประเทศต่าง ๆ ในไทยกว่า ๔๐ หอการค้า ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กำ�หนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กอ.รมน. ประจำ�ปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำ�นวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี ณ กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อร่วม
อุทศิ ผลบุญกุศล ให้กบั ไทยอาสาป้องกันชาติทกุ ท่านทีร่ กั ษาชาติ บ้านเมืองจนมาถึงยุคปัจจุบนั ณ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓

กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ภาค ๑ สย.๓ โดย ชพส.๑๓๐๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กับส่วนราชการ ส่วนท้องถิน่ องค์กร และประชาชน พัฒนาปรับภูมทิ ศั น์ชายฝัง่ ทะเล ถวายพระราชกุศล น้อมรำ�ลึก
เนือ่ งในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผลการปฏิบตั ทิ �ำ ให้พนื้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลหาดทรายมีความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ณ หาดบานชื่น หมู่ ๕ ตำ�บลไม้รูด อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
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กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา
ต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ที่ประสบภัยแล้งตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีกำ�หนดให้ความช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมาย
๒ อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอโกสุมพิสัย (หมู่ ๒, ๘, ๙ ตำ�บลหนองกุงสวรรค์) และอำ�เภอยางสีสุราช (หมู่ ๘, ๑๑, ๑๓
ตำ�บลหนองหน่อง) จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงราย บูรณาการขับเคลื่อนเพื่อชาว
เชียงราย แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน ได้ฉีดพ่นละอองน�้ำ
สร้างความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อให้เกิดความชื้นในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดเมฆฝน (ฉีดพ่นละอองน�้ำขอฝน)
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย (อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย/หอนาฬิกาเชียงราย) และในพื้นที่ พร้อมกันทั้ง ๑๘ อ�ำเภอ
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรม ตามโครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุข จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอนาทวี ในการนี้ จัดให้มี
การแข่งขันเก็บข้าว, แข่งว่าว และสานเสวนาของผู้นำ�ทั้งสองศาสนา ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�
ศาสนา และประชาชนในพืน้ ที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน ณ อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมือ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
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ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ท�ำการส�ำนักงาน
ทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ (สทนช.) ศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารงานด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ
และศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจในกรณีเกิดปัญหาวิกฤตน�้ำ ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (สทนช.)
ถนนติวานนท์ ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ท�ำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ภาคีเครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจ�ำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมตามจุดต่าง ๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายใน
ศาสนสถานให้มีความสวยงาม ตลอดจนร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ในการนี้
นายสมเกียรติ ประจ�ำวงษ์ เลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ น�ำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
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พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานการประชุ ม ระดั บ นานาชาติ ในหั ว ข้ อ
“นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรน�้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
โดยมีภาคีเครือข่ายด้านน�้ำ ประกอบด้วย ส�ำนักงาน
ทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ มู ล นิ ธิ ค อนราด อาเดนาวร์
สถาบั น สารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน)
กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน�้ ำ กรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาล สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย
(องค์การมหาชน) และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้แทนจาก
องค์กรด้านน�้ำจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม
เมียนมา ฟิลิปปินส์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมความพร้อมเปิดกองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ
โดยมี นายสมเกียรติ ประจ�ำวงษ์ เลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ พร้อมด้วยผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านน�้ำเข้าร่วมและรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการท�ำงานของกองอ�ำนวยการน�้ำแห่งชาติ พร้อมประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน เป็นต้น ณ ห้องประชุมน�้ำปิง ส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
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พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูอ้ �ำนวยการกองอ�ำนวยการน�ำ้ แห่งชาติ (กอนช.)
ลงพื้นที่ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การน�้ ำ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาค่ า ความเค็ ม ในแม่ น�้ ำ

เจ้าพระยาตอนล่าง ณ ที่ว่าการอ�ำเภอลาดบัวหลวง
อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่
ได้ ม อบหมายให้ ก รมชลประทานและการประปา
นครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานหลักด�ำเนินการ โดยมี
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลขาธิ ก าร
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้ว่าการประปานครหลวง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้ ก ารต้ อ นรั บ จากนั้ น เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย ม
จุดปฏิบัติการผลักดันน�้ำในคลองพระยาบรรลือ และ
จุ ด ปฏิ บั ติ ง านขุ ด ลอกสั น ดอนคลองพระยาบรรลื อ
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง มอบนโยบายการบริหาร
จัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน�้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานด้านน�้ำเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน
มุง่ บริหารจัดการภัยแล้งและการเก็บน�ำ้ ฤดูฝนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
เครือข่ายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๓
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ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงกลาโหม ในฐานะ
ผูอ้ �ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการฝึก ศรชล. ผนวก
การฝึก C-MEX 19 และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฯ
บนเรือหลวงอ่างทอง ณ บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหา ๒๕๖๒

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนาย Steve Trent ผู้อ�ำนวยการบริหาร
มูลนิธิ Environment Justice Foundation (EJF) เพื่อหารือการแก้ปัญหาประมงผิดกกฎหมาย โดยนาย Steve
Trent ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่ประสบความส�ำเร็จของประเทศในการแก้ปัญหา
ประมง IUU ได้ส�ำเร็จ ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
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เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๕.๔๕ น. เรือ Golden Bridge 2 จมบริเวณปากร่องน�้ำเจ้าพระยา ท�ำให้
น�้ำมันรั่วไหลในทะเล ๒๐,๐๐๐ ลิตร ในการนี้ ศรชล.ภาค ๑ บูรณาการร่วมกับหน่วยต่าง จัดเรือและอากาศยาน
ตรวจสอบและท�ำการขจัดคราบน�้ำมันที่รั้วไหล และสามารถกู้เรือเข้าฝั่งได้ส�ำเร็จในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศรชล. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกันตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว บริเวณท่าเทียบเรือต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ตระหนักถึงความส�ำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยก�ำหนดจุดคัดกรอง ๓ จุด
คือ ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่าเรือน�้ำลึก จังหวัดภูเก็ต

ปี
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ศรชล. บูรณาการร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ด�ำเนินการจับกุมเรือที่ท�ำการประมงผิดกฎหมาย โดยวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ศรชล.ภาค ๓ จับกุมเรือ UTHAIWAN สัญชาติแคเมอรูน ได้บริเวณชายฝัง่ จังหวัดภูเก็ต และวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศรชล.ภาค ๒ ได้จับกุมเรือ GRAND MARINE 5 สัญชาติปานามา ได้ที่บริเวณเกาะพงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศรชล. ได้ด�ำเนินภารกิจที่ส�ำคัญต่าง ๆ จ�ำนวน
๑๔๙ เหตุการณ์ ดังนี้
- โจรสลัด/การปล้นเรือ				
จ�ำนวน ๕ เหตุการณ์
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล 		
จ�ำนวน ๙๗ เหตุการณ์
- การค้ามนุษย์/ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จ�ำนวน ๑ เหตุการณ์
- ยาเสพติด/สินค้าผิดกฎหมาย/อาวุธสงคราม
จ�ำนวน ๖ เหตุการณ์
- การท�ำประมงผิดกฎหมาย			
จ�ำนวน ๓๕ เหตุการณ์
- การท�ำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
จ�ำนวน ๕ เหตุการณ์
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กรมประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “สืบสานร่วมใจ ใส่ผ้าไทยหิ้วปิ่นโต”

ปี
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NBT มิติใหม่ : การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย

การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากร จิตอาสา ๙๐๔

การประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
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สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายเทวั ญ ลิ ป ตพั ล ลภ รั ฐ มนตรี ป ระจ�ำ
ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธานกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย พลต�ำรวจตรี ประสิทธิ์
เฉลิมวุฒศิ กั ดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
แถลงข่าวการจับกุมบุหรีไ่ ฟฟ้า ผลการตรวจค้น พบสินค้า
ที่ผิดกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้า น�้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า และ
อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ มู ล ค่ า ของกลางร่ ว ม ๑๐ ล้ า นบาท
ณ ชั้ น ๑ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ๑๑๖๖ เมื่ อ วั น ที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ร่วมกับส�ำนักงานเขตปทุมวัน
สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทยและบริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน) เข้าตรวจสอบความปลอดภัยการให้บริการ
บันไดเลื่อน จากกรณีผู้ใช้บริการใช้บันไดเลื่อนแล้วขากางเกงถูกดูดจนหลุดขาด กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๖๒

ปี
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สำ�นักนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ
ลิปตพัลลภ ในฐานะประธานกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เป็ น ประธานเปิ ด การสั ม มนาเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค พร้อมปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค”
โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นประธานเปิดงาน “ประกาศเจตนารมณ์การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ Big Data เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน”
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.รุ่นที่ ๑)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รของ
สคบ. ให้สามารถเป็นผู้น�ำด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่จะท�ำหน้าที่เผยแพร่ความรู้สิทธิผู้บริโภค ข้อแนะน�ำ
การเตือนภัย ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ป ระจ�ำส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พลต�ำรวจตรี ประสิ ท ธิ์ เฉลิ ม วุ ฒิ ศั ก ดิ์ เลขธิ ก าร
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมประชุม
หารือกับผูป้ ระกอบการจ�ำหน่ายยานยนต์ และตรวจเยีย่ ม
ชมงานแสดงสินค้ามหกรรมยานยนต์ Motor Expo
2019 ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งการเดินทางไปตรวจเยี่ยมดังกล่าว
เพือ่ ให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำสัญญา และให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
จ�ำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปฎิบัติให้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ณ อาคารชาลเลนเจอร์ ๑ - ๓
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม๒๕๖๒

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบ
ร้านจ�ำหน่ายสินค้าทุกอย่าง ๒๐ บาท ในเขตวังทองหลาง ที่มีการน�ำเสนอขายสินค้าในโซเซียลมิเดีย โดยใช้
ข้อความโฆษณาในเว็ปไซต์ดังกล่าวว่า “ฟรีค่าแฟรนไชส์ ดีสุด ถูกสุด คุ้มค่า มีงบเท่าไหร่ก็ลงทุนได้ มีโปรแกรม
และบาร์โค้ด ลิขสิทธ์ มอก. สคบ. อย. ถูกต้อง” ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้บริโภคและ
สินค้าบางรายการมีการจัดท�ำฉลากแต่ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
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นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แถลงข่าวการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้า จากที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ. น�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่กว่า ๕๐ นาย จับกุมผู้ลักลอบ
จ�ำหน่วยสินค้าผิดกฎหมายย่านคลองถมเซ็นเตอร์ จ�ำนวน ๑๕ ร้าน รวมมูลค่าของกลางกว่า ๑๒ ล้านบาท ณ ชั้น
๑ หน้าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ๑๑๖๖ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นประธาน
การประชุมหารือ “มาตรการการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับใช้บริการสายการบิน” ร่วมกับ ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมตรวจเยีย่ มและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการสายการบิน ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๒

พลต�ำรวจตรี ประสิ ท ธิ์ เฉลิ ม วุ ฒิ ศั ก ดิ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค พร้ อ มด้ ว ย
ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU)
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ระหว่าง สคบ. กับคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน
ความร่วมมือในการด�ำเนินงานและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมจัดโครงการ
สัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๑ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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นายณัฎฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการรณรงค์ แ ละสร้ า งความตระหนั ก แก่ อ งค์ ก รผู ้ บ ริ โ ภค องค์ ก รสิ่ ง แวดล้ อ ม
และภาคธุรกิจ ในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงานด้านเครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้อายุให้สามารถปกป้องตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิได้ ณ หอประชุม
ที่ว่าการอ�ำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

พลตำ � รวจตรี ประสิ ท ธิ์ เฉลิ ม วุ ฒิ ศั ก ดิ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เป็ น ประธาน
เปิดการประชุมสัมมนาโครงการ “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.....” โดยมี
ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่าย
ภาคประชาชน และเจ้ า หน้ า ที่ สคบ. จำ � นวน ๑๕๐ คน ณ ห้ อ งประชุ ม ๕ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)

สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรานซิ ส เสด็ จ เยื อ น
ประเทศไทย
บมจ.อสมท ได้ รั บ มอบภารกิ จ ถ่ า ยทอดสด
การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ
ของสมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรานซิ ส พร้ อ มจั ด ตั้ ง
ศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) อำ�นวยความสะดวก
สือ่ มวลชนไทยและต่างชาติ เพือ่ เผยแพร่การเสด็จเยือน
ประเทศไทยขององค์พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕
บมจ.อสมท ได้รบั มอบหมายให้เป็น Host Broadcaster ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๕ ในการ
เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดพิธีเปิด พิธีปิดการประชุมฯ และการแถลงข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์
รวมถึงการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่
๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

๘๘ ปี 395

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

อสมท รักษ์น�้ำ สืบสานพระราชด�ำริ
บมจ.อสมท ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ“อสมท รักษ์น�้ำ สืบสาน
พระราชด�ำริ” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์
จัดเก็บผักตบชวาเพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาผักตบชวาในคลองสายหลัก และจัดท�ำวิดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ชุมชน
พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน
บมจ.อสมท ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชวั ร์กอ่ นแชร์
เยาวชน” เพื่อเสริมสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อให้เยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันและสร้างค่านิยมให้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการแชร์ข้อมูลเท็จ โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน โดยวิทยากรมืออาชีพจาก ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ส�ำนักข่าวไทย อสมท เพจอีจัน และ
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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อสมท หนุนเด็กไทยไป NASA
บมจ.อสมท สนับสนุน โครงการ “ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี ๓” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
ตัวแทนเยาวชนไทยที่สอบผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมอบรม U.S.Space-Training
Education Programs ที่ US Space & Rocket Center และ NASA Visitor Center ณ เมืองฮันต์สวิลล์ มลรัฐ
แอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเดินทางร่วมกับ ๔ นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ จากวง BNK 48

ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน�้ำท่วม
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บมจ.อสมท จัดรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน�้ำท่วม” เปิดรับ
บริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุอทุ กภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกอากาศ
ทางช่อง ๙ MCOT HD หมายเลข ๓๐
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สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) น�ำโดยนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมท�ำบุญถวายสังฑทาน ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์กติ ตินนั ท์ อนรรฆมณี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร. จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการ
งานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตในองค์กรภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และภายในงานยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่ นรวม” โดยนายอุทศิ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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ในสถานการณ์ ที่ โ ควิ ด -19 (COVID-19) ก�ำลั ง ระบาด
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะองค์กร
สานพลังภาคีเครือข่าย นอกจากจะมีมาตรการต่างๆ ภายในองค์กร
และเตรียมพร้อมในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด “รวมพลัง
พลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19” ด้วยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งหมด ๖๙ จังหวัดแล้ว สช. ยังได้จัดกิจกรรมภายใน
องค์กรภายใต้ชื่อว่า “สานพลัง จิตอาสา หน้ากากผ้า สู่สังคม”
โดยมี ๓ แนวคิดส�ำคัญคือ ๑. จิตอาสา ๒. การป้องกันและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และ ๓. การป้องกันและความรับผิดชอบต่อสังคม “สช. มีนโยบายส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีพ่ นักงานในองค์กร
ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าใช้เองและแจกจ่ายให้กับภาคีผู้ร่วมประชุม ช่วยกันคนละไม้ละมือ ใครช่วยทุนได้ก็ช่วย
ใครลงแรงได้ก็ท�ำ เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สู้โควิด-๑๙ ไปด้วยกัน เรารอด ไทยรอด”

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการมูลนิธสิ ถาบัน
พระบรมราชชนก ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาพิเศษในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๓ ปี ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หัวข้อ “มองอนาคต ยกระดับ การขับเคลื่อนสังคมด้วยนโยบายสาธารณะ”
โดยมี นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๗ น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นกั ศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคาร
ศูนย์ประชุม สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ โดยมีคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสนีม้ นี กั ศึกษาใหม่
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท จ�ำนวนทั้งหมด ๔๒๕ คน ประกอบด้วย นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ�ำนวน ๗๘ คน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ�ำนวน ๖๒ คน โดยมี
ตัวแทนนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวค�ำถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดแถลงข่าวเปิดตัว “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๗ ปี ๒ ปริญญา” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ได้ร่วมมือกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ University College London (UCL) มหาวิทยาลัยติดอันดับ
Top ๑๐ ของโลก ด้วยมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ตามมาตรฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ รู้จักคิด ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรตามาตรฐานสากล
TMC. WFME. BME. Standards (๒๐๑๗) ผลิตหลักสูตรแทพยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๓) เรียบร้อย
โดยมีโรงพยาบาลต�ำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก

ปี
400 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาพืน้ ที่ โดยกรมปศุสตั ว์ได้มอบพืน้ ทีร่ าชพัสดุในพืน้ ทีต่ �ำบลปากช่อง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เพือ่ การก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และส่วนกิจกรรมปศุสตั ว์ นิทรรศการ การถ่ายทอดความรู้ และตลาดกลางสูเ่ กษตรกรและประชาชน
เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านสัตวแพทย์และปศุสัตว์ ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน โครงสร้าง
พื้นฐาน การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และการบริหารจัดการ
ที่จะก่อประโยชน์ต่องานด้านสุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

นายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ
ทีมมะเร็งตาจากมหาวิทยาลัยระดับโลก ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Pennsylvania, Mayo Clinic และมหาวิทยาลัย
Thomas Jefferson ประเทศสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “Genetic Analysis of Uveal Melanoma
in ๖๕๘ Patients using The Cancer Genome Atlas (TCGA) Classification of Uveal Melanoma as
A, B, C & D” ลงในวารสาร Ophthalmology วารสารอันดับหนึ่งทางจักษุวิทยาในระดับนานาชาติ (ปัจจุบัน
มีคา่ Impact Factor สูงทีส่ ดุ ในวารสารจักษุทางคลินกิ ) ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวเป็นการน�ำผลทางพันธุกรรมของผูป้ ว่ ย
มะเร็งยูเวียเมลาโนมา มาท�ำนายการพยากรณ์โรค (การแพร่กระจายของมะเร็งและอัตราการตาย) ในผู้ป่วยมะเร็ง
ยูเวียเมลาโนมา ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว จะได้ถูกน�ำไปเสนอในพิธีเปิดงานประชุมจักษุแพทย์ทั่วโลก ที่ London,
UK ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และงานประชุมใหญ่ประจ�ำปีของจักษุแพทย์ของอเมริกาที่ San Francisco ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้อีกด้วย
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เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสี
เทคนิค ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการ
แพทย์ในขั้นวิกฤต ทั้งทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล รวมทั้งต�ำแหน่งนักรังสีเทคนิค น�ำไปสู่การหารือร่วมกัน
ของ ๒ สถาบัน ที่ร่วมกันผลิตหลักสูตรรังสีเทคนิค โดยการเรียนวิชาขั้นพื้นฐาน และขั้น Pre-Clinic จะจัดการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี คาดว่าใช้เวลาเรียนประมาณสองปี หลังจากนั้นในส่วนของวิชาเฉพาะ
หรือการฝึกปฏิบัติจริงจะเป็นหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมือ่ วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลอากาศตรี นายแพทย์สนั ติ ศรีเสริมโภค ผูช้ ว่ ยเลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ ได้น�ำคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์บ�ำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินทางเข้า
ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรนิ ธรวิชโชทัย มหาวิทยาลัย
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อสัมผัส
การปฏิบัติงานจริงของนักวิจัยระดับมืออาชีพ เพื่อน�ำความรู้มาพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดและทรงพระด�ำเนินร่วมกับประชาชนในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล
ครั้งที่ ๓ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้นโดยสานพลังนักวิ่ง ๑๐ จังหวัดทั่วไทย
กว่า ๓๐,๐๐๐ คน ร่วมวิ่งหยุด “โรค” เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยราษฎรในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงต�ำหนักทิพย์พมิ าน โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัตบิ รู ณ์
ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ร่วมกับ โรงพยาบาลปากช่องนานา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์
สาขาต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานกายภาพบ�ำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล
เบื้องต้น พร้อมให้ความรู้ถึงการป้องกันโรคและการดูแลตนเองแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เดือนละ ๑ ครั้ง
นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทางตา ทันตกรรม กายภาพบ�ำบัด ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวันเขาใหญ่ ต�ำบลโป่งตาลอง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
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เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ
๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการนี้ ทรงขลิบผมนาคจ�ำนวน ๔๔ ราย
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

CSR สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
นายนคร ศิ ล ปอาชา ประธานกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ น�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ปั่นจักรยานระยะทาง ๘ กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR
ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ ณ พื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน
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แจกถุง “มืออาชีพ” ลดโลกร้อน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมสนับสนุนรักษ์โลก ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมรณรงค์ลด - เลิก
ยืดอกพกถุงผ้า เพื่อโลกที่สวยงาม

ปี
406 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

CSR เก็บขยะหาดชะอ�ำ
เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเหมือนชีวิตที่ดี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม
เก็บขยะ ณ ชายหาดชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
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รักษ์สิ่งแวดล้อมกับวงษ์พาณิชย์
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
บริษัท วงษ์พาณิชย์ และจังหวัดพิษณุโลก ท�ำบันทึก
ข้ อ ตกลงร่ ว มผลิ ต ก�ำลั ง คนในการก�ำจั ด ขยะชุ ม ชน
อย่างมืออาชีพ พร้อมเยี่ยมชมการก�ำจัดขยะอินทรีย์
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำบลบ้ า นคลอง จั ง หวั ด
พิษณุโลก

ปี
408 ๘๘
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี ผูก้ �ำกับดูแล สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การ
มหาชน) หรือ บจธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินท�ำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน
ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๓๒๔ ครัวเรือน จ�ำนวน ๒,๓๗๘ ไร่ จัดโดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน)
โดยรัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาความเหลื่อมล�้ำในที่ดินท�ำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน บจธ. เป็น
หน่วยงานทีเ่ ข้ามาท�ำหน้าทีก่ ระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็นธรรมและยัง่ ยืน โดยสามารถด�ำเนินการได้หลากหลาย
วิธีการและไม่มีความซ�้ำซ้อนกับวิธีการที่หน่วยงานอื่นๆ ที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ มุ่งหวังว่า บจธ. จะพัฒนาเป็น
ธนาคารทีด่ นิ หรือองค์กรทีม่ วี ตั ถุประสงค์ท�ำนองเดียวกันในอนาคตอันใกล้ ณ ห้องประชุม อาคารอ�ำนวยการ ชัน้ ๒
ส�ำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) จัดกิจกรรมการฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับเกษตร
ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทีด่ นิ แบบครบวงจร และโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ ของ
เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิน จ�ำนวน ๔๒๐ คน โดยมี พลต�ำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
คณะท�ำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของประชาชน ภายใต้การก�ำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐
มกราคม ๒๕๖๓
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน
เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ..... ในพื้นที่ ๖ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
ภาคใต้ และภาคกลาง โดยมี พลตำ�รวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำ�งานด้านกฎหมายการสร้างการรับรูแ้ ละ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้การกำ�กับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธานในพิธเี ปิดการประชุม ซึง่ มีผแู้ ทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร
องค์กรชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา ภาคประชาชน และที่มีความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นจำ�นวนกว่า ๑,๕๖๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายกุลพัชร ภูมใิ จอวด รองผูอ้ �ำ นวยการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูอ้ �ำ นวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ
ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือเชิงนโยบายในการบูรณาการการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมพัฒนาชุมชนมีความยินดีที่จะบูรณาการร่วมกับ บจธ. เมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

TK park ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สถานี Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
และหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด
“เล่านิทาน อ่านความคิด รูท้ นั ชีวติ ” เพือ่ กระตุน้ ให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองและคุณครู เห็นความสำ�คัญของการเล่านิทาน
อ่านหนังสือให้เด็กฟัง

Museum Siam จัดงาน Museum Thailand Awards 2019 ภายใต้แนวคิด “Perspective”
มองภาพผ่านมุมมองจากจุดเล็กๆ ขยายไปสูม่ มุ มองทีก่ ว้างขึน้ สือ่ ถึงการเชือ่ มโยงพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เข้ากับพิพธิ ภัณฑ์
เมือง ด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในเชิงวิสยั ทัศน์และกระบวนการทางความคิด เพือ่ ก้าวสูก่ ารยกระดับ
มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล

TK park ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ จัดงานประชุม TK Forum 2020 หัวข้อ “Finland Library and
Education in the Age of Disruption” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาห้องสมุดกับการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากประสบการณ์ของประเทศฟินแลนด์
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OKMD และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน

Museum Siam จัดกิจกรรม “Night at the Museum เทศกาลท่องเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์ยามค�่ำคืน” ครัง้ ที่ ๙
ในชื่อตอนว่า “สามเกลอ เจอ ๓ ย่าน” ย้อนเวลาสู่ความโก้เก๋ แพรวพราวในอดีตราว ๗๐ กว่าปีก่อน สะท้อน
ความศิวิไลซ์ทันสมัย ในยุคอดีตผ่านตัวละคร ๓ เกลอสุดคลาสสิกอย่าง “พล นิกร กิมหงวน” หัสนิยายยอดนิยม
ของ ป. อินทรปาลิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของย่านการค้าของ “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ศูนย์กลาง
ของพระนครและแหล่งชอปปิ้งอันดับหนึ่งของชาวสยามในยุคเปลี่ยนผ่านสู่โลกสมัยใหม่

OKMD จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “สนามเด็กเล่น OKMD” เปลีย่ นพืน้ ที่
เล่นเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ เน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning :
BBL) ผ่านการเล่นอิสระ การเล่นเครือ่ งเล่นเสริมพัฒนาการ โดยเน้นวัสดุทสี่ ามารถผลิตเองได้ และใช้วสั ดุธรรมชาติ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

“งานประกาศผลสำ�รวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำ�ปี
๒๕๖๒” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
Digital Government Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำ�ปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรก ณ ทำ�เนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม ๑๐ รางวัล และระดับจังหวัด
๕ รางวัล และรางวัลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำ�เนาเอกสารราชการ
จำ�นวน ๖๐ หน่วยงาน

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) จึงเร่งใช้กฎหมายมาเป็นกลไกสำ�คัญในการ “นำ�ระบบดิจิทัลมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการอำ�นวย
ความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระเวลาและค่าใช้จ่าย สร้างความโปร่งใส และยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ”
ตามเป้าประสงค์หลักเพื่อปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ มุ่งสู่เส้นชัยการเป็นรัฐบาลเปิดที่เชื่อมต่อกัน
เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ พร้อมเสริมแกร่งบุคลากรภาครัฐ
ให้สามารถนำ�กฎหมายฉบับนี้ไปเดินหน้าปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
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โครงการประกวดนวั ต กรรมข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปี ๒๕๖๒” หรือ “Thailand Data Innovation
Awards 2019, DIA by DGA” โดย สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เด็กรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดการประโยชน์ และสามารถ
ต่อยอดนวัตกรรมบริการรวมถึงสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างถูกต้อง
ส่งเสริมการการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมให้เร่งด�ำเนินการ ๔ โครงการส�ำคัญ
ได้แก่ ๑. โครงการ DG Learning Platform ๒. โครงการขับเคลือ่ นรัฐบาลดิจทิ ลั ในพืน้ ที่ EEC ๓. โครงการบูรณาการ
ข้อมูลเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านความเหลือ่ มล�ำ้ และเศรษฐกิจฐานราก และ ๔. การขับเคลือ่ นการใช้ Digital ID ในภาครัฐ
เมือ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดย นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ปี
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สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จึงได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม Specialist
Forum for Government ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
ต่อสาธารณะ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิภาวดี สำ�นักงาน DGA ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของแต่ละกระทรวง เข้าร่วมหารือ
เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) การแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการให้บริการ Open Data อีกทั้งขอให้สนับสนุน
ข้อมูลเปิดสำ�หรับนำ�มาเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้
ชื่อเว็บไซต์ data.go.th

เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ DGA ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าว จึงได้ดำ�เนินการจัดทำ� “(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” ขึ้น ภายใต้หลักคิดของรัฐบาลดิจิทัลที่ให้ความสำ�คัญกับการจัดทำ�และปรับเปลี่ยนข้อมูล
ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ทั้งยังมี
การกำ�หนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทำ�แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ภาครัฐทีส่ �ำ คัญ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกต่อประชาชน
และธุรกิจ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

๘๘ ปี 415

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

งานไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ ๒ ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

งานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่อุตสาหกรรมไมซ์
ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

งาน Thailand MICE Forum 2019 (TMF 2019) ณ จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปี
416 ๘๘
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในประเทศ และงานแถลงข่าวทิศทางการขับเคลื่อนภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมือง
เวิลด์คลาส ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

งานพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ โครงการการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยด้ า นการศึ ก ษาไมซ์
ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ภายในงาน MICE Standards Day 2020 ณ จังหวัด
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๘๘ ปี 417

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน)

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ (จัดท�ำสาขา TCDC, miniTCDC, TCDC LINK)
CEA ได้ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ในส่วนภูมิภาคไปยังสถาบันการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ผ่านสาขาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมไปถึงโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาคในรูป
แบบของ miniTCDC Center, miniTCDC และ miniTCDC Link โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมแล้วกว่า ๓๕ สถาบัน
ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค มี ท รั พ ยากรสารสนเทศที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ทั้ ง หนั ง สื อ วารสาร บทความวารสาร สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือเทรนด์ และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมดมากกว่า ๑๐๖,๐๐๐ รายการ รองรับ
ผู้มาใช้บริการกว่า ๓๓๗,๘๒๔ คน

งาน CEA Forum
CEA ได้จัด CEA FORUM 2019 ครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ อาทิ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในด้านการจัดท�ำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของไทย ทั้ง ๑๕ สาขา ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ การแพร่
ภาพและกระจายเสียง การพิมพ์ ซอฟต์แวร์ การโฆษณา การออกแบบ การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม แฟชั่น
อาหารไทย การแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ส�ำหรับ
ธุรกิจ การบ่มเพาะชุมชนนักสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�ำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน

ปี
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พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ใช้งาน (นิตยสารคิด ฐานข้อมูล และ Trend)
CEA มุง่ เน้นการพัฒนาเนือ้ หาและจัดท�ำฐานข้อมูลองค์ความรูท้ จี่ �ำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของ
ไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลงาน ต่อยอดธุรกิจสู่การสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ทั้งช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ ได้แก่ การจัดท�ำนิตยสารรายเดือน “คิด” Creative Thailand การจัดท�ำโครงการฐานข้อมูล
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ รวมไปถึ ง การผลิ ต เนื้ อ หาและองค์ ค วามรู ้ ส ร้ า งสรรค์ เ กี่ ย วกั บ กระแสของโลก
“บทสรุปเทรนด์แห่งปี” ในโครงการ”เจาะเทรนด์โลก” (Trend 2020: Positive Power E-book) เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
และผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างธุรกิจและสร้างศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจต่อไป

เทศกาลงานออกแบบ Design Week (กรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
CEA ได้จดั เทศกาลงานออกแบบเพือ่ ให้เหล่านักสร้างสรรค์หลากสาขาอาชีพ นักออกแบบ ช่างฝีมอื ศิลปิน
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ ได้รว่ มกันน�ำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบทีต่ อบโจทย์การใช้ชวี ติ ของผูค้ นในปัจจุบนั ตลอดจน
เป็นพืน้ ทีส่ นทนาแลกเปลีย่ นมุมมองและประสบการณ์ พบปะ และแบ่งปันความรูด้ า้ นการออกแบบ ในรูปแบบของ
เทศกาลงานออกแบบ (Design Week) ได้แก่ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 2020
ภายใต้ธีม “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓

๘๘ ปี 419

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ
CEA จัดท�ำ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง่ ได้มกี ารจัดประชุมระดมความคิดเห็น
(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการบรรจุโครงการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาย่านสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดท�ำแผนพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และย่านสร้างสรรค์ เพือ่ ให้ “ย่านเจริญกรุง”
เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นแบบของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ภาคผนวก

การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
สำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

บริษัท อสมท. จ�ำกัด
(มหาชน)

สถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ส�ำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

ส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
กองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
ส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
ศูนย์อ�ำนวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

ปี
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ส่วนราชการ
ส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานในก�ำกับ
องค์การมหาชน

คำ�ขอบคุณ

๘๘ ปี 423

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือสำ�นักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๘
ที่ปรึกษา

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
นางอรนุช ศรีนนท์
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายสุคนธ์ อ้นทอง

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย
นายชัยเปลว พงษ์อารี
นางสาววิชชุดา นิ่มเจริญ

ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ

นางจิราพร พบหิรัญ
นางพิมลพรรณ ปัตตะพงศ์

ส�ำนักงบประมาณ

นางสาวสุชาดา จันทรอารีย์
นางสาวนนลณีย์ ตันติวุฒิศักดิ์

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์
นายคมสัน วรวิวัฒน์

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
นางสาวนภนง ขวัญยืน
นางสาวธนพร ทับสุพรรณ
นางสาวสุปรียา กลิ่นสุวรรณ

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางสาวช่อแก้ว ประสงค์สม
นางสาวนิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด
นาวาอากาศเอก ปริชาติ จงมุม
พันตรี โฆสิต ส่งแสงขจร

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

นายเทอดไท ศรีอุประ
นางสาวพริ้ว วิริยะพานิช
นางสาวรัตนาภรณ์ เปรมปรี
นางชุติมา ใหญ่น้อย
นางสาวฐิตาพร ประยุง

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นางสาวรัตนอาภา ทรัพย์สมบัติ
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นางสาวนุชจนาถ ชูบัว
นางสาวภัทรานี บ�ำเพ็ญกิจ

นาวาเอก รุ่ง ดีรูป

กรมประชาสัมพันธ์

นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว
นายชัยยันต์ แย้มศรี
นางสาววิยดา พันธุ์เพชร
นายศุภเชษฐ รสนานนท์

ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายจิติภัทร์ บุญสม
นางสาวเบญญาภา เมธาวราพร

บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวจารุจิต นวพันธุ์
นางสาวปานจิตร แสงอากาศ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางนิรชา อัศวธีรากุล
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
นางนาตยา พรหมทอง
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
นางจุฑามาศ โมฬี
นางสาวชนัญชิดา จันทร์หมื่น
นางสาวทิพาภรณ์ สัตย์ณุชนม์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬห์
นางสาวรัตนาภรณ์ น�้ำใจดี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
นางสาววรชนาธิป จันทนู
นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ
นางสาวเพ็ญพิสา งามเจริญ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
นางสาวซามีรอ กามะ
นางสาวณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์

ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
นายชัชวาล ชิดชัยมงคล
นายพลเทพ รัตนดิเรก
นางสาววริยา สรรคชา
นายธามัน ศิริกุล
นางสาววรณัฐพิมล พิมพ์ทนต์
นายธาริน แจ้งสว่าง
นางสาววิระญา พรหมวงศา

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
นายภูริพันธ์ บุนนาค
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี
นางสาวอรวรรณ กรดงาม
นางสาวปนิยดา มุลาลินน์

ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์
นางดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู
นางสาวชัญญานุช เพชรร้อน
นางสาวอณิกร ดอนแก้ว
นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง

ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
นางสาวพัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี
นายปรันตป์ บุญแก้ว
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