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สํานักนายกรฐัมนตร ีกับภารกิจควบคมุสถานการณ์การแพรร่ะบาด 
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี

ในห้้วงปีีท่ี่�ผ่่านมาจวบจนปัีจจุบัน ปีระเที่ศไที่ยรวมถึึง 
ปีระเที่ศต่่าง ๆ ทัี่�วโลกต่่างต่้องเผ่ชิิญกับการระบาดของโรคต่ิดเช้ิ�อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรคอุบัติ่ให้ม่ท่ี่�ร้ายแรงท่ี่�สุดเป็ีน 
ปีระวัติ่การณ์์ นับตั่�งแต่่สงครามโลกครั�งท่ี่� ๒ ต่ามคำาแถึลงการณ์์ 
ขององค์การอนามัยโลก ดังนั�น การเผ่ชิิญวิกฤต่ิโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 
ตั่�งแต่่เด้อนม่นาคม ๒๕๖๓ จนถึึงปัีจจุบัน นับว่าเป็ีนความท้ี่าที่าย 
ของรัฐบาล ทัี่�งการควบคุมสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติ่ดเช้ิ�อ 
ไวรัสโควิด-19 การสร้างความเช้ิ�อมั�นให้้กับปีระชิาชิน ต่ลอดจน 
การบรรเที่าผ่ลกระที่บที่างเศรษฐกิจ ให้้กับปีระชิาชิน ร้านค้า 
และผ้้่ปีระกอบการ ทัี่�งในช่ิวงสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของ 
โรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 และภายห้ลังสถึานการณ์์การแพร่ระบาด 
ของโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 
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แม้ว่าการระบาดโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ระลอกห้นึ�งและระลอกสองในปีี ๒๕๖๓ ท่ี่�ผ่่านมา 
ได้พิส้จน์แล้วว่ารัฐบาลม่ความสามารถึในการแก้ปัีญห้าด้านสาธารณ์สุขเป็ีนอันดับต้่น ๆ ของโลก 
แต่่สถึานการณ์์ในขณ์ะน่�ยังไม่คล่�คลาย ยังคงม่ผ้้่ติ่ดเช้ิ�อรายให้ม่ และม่ผ้้่เส่ยช่ิวิต่จากโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 
ต่่อเน้�อง อย่างไรก็ต่าม รัฐบาลไม่ได้ไว้วางใจต่่อสถึานการณ์์ท่ี่�เกิดขึ�น จึงพยายามระดมสรรพกำาลังห้น่วยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวข้อง ทัี่�งห้น่วยงานราชิการและภาคเอกชิน ในการวางแผ่นและด้แลสถึานการณ์์การแพร่ระบาด 
ของโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็่มกำาลัง เพ้�อให้้วิกฤต่ด้านสาธารณ์สุขของปีระเที่ศไที่ยในครั�งน่� 
คล่�คลายโดยเร็วและกลับส่้สถึานการณ์์ปีกติ่ 

สำาห้รับการระบาดของโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ระลอกสาม ในเด้อนเมษายน ๒๕๖๔ ท่ี่�ผ่่านมา 
ส่วนให้ญ่เปี็นเช้ิ�อสายพันธ์ุอังกฤษ (Virus B1.1.7) ท่ี่�แพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าเดิม รัฐบาลยังคงออกมาต่รการ 
เพ้�อควบคุมสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 อย่างต่่อเน้�อง เพ้�อลดการแพร่เช้ิ�อ 
ระห้ว่างกันให้้ได้มากท่ี่�สุด อาศัยอำานาจต่ามพระราชิบัญญัติ่โรคติ่ดต่่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชิกำาห้นดการ 
บริห้ารราชิการในสถึานการณ์์ฉุุกเฉิุน พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐบาล โดย พลเอก ปีระยุที่ธ์ จันที่ร์โอชิา นายกรัฐมนต่ร่ 
จึงม่ข้อสั�งการให้้ห้น่วยงานราชิการ นำาโดยศููนย์์บริิหาริสถานการิณ์์แพร่ิริะบาดของโริคติิดเช้ื้�อไวรัิสโคโรินา 2019 
หร้ิอศููนย์์บริิหาริสถานการิณ์์โควิด-19 (ศูบค.) สำานักนาย์กรัิฐมนติรีิ กรุิงเทพมหานคริ ส่วนริาชื้การิ 
ริะดับภููมิภูาค และหน่วย์งานอ้�น ๆ ที�เกี�ย์วข้องต้ิองทำางานเชิื้กรุิก เพ้�อรัิบม้อกับการิแก้ปััญหาการิแพร่ิริะบาด 
ของโริคติิดเช้ื้�อไวรัิสโควิด-19 ริะลอกใหม่ ควบคู่ไปักับมาติริการิจััดหาและฉีีดวัคซีีนป้ัองกันโควิด-19 
ให้กับปัริะชื้าชื้นทั�วปัริะเทศู 

มาต่รการรับม้อเพ้�อแก้ปัีญห้าสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ตั่�งแต่่ 
ระยะต้่นจนถึึงปัีจจุบัน ภายห้ลังการจัดตั่�ง ศบค. ในปีี ๒๕๖๓ ท่ี่�ผ่่านมา สรุปีเป็ีนมาต่รการ ๓ ด้าน ดังน่�

๑.  มาติริการิควบคุมสถานการิณ์์การิแพร่ิริะบาดของโริคติิดเช้ื้�อไวรัิสโควิด-19

 ในชิ่วงการแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ท่ี่� ผ่่านจนปีัจจุ บัน รัฐบาล 
ยังบริห้ารจัดการห้น้ากากอนามัย ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์ท่ี่� ม่แอลกอฮอล์เป็ีนส่วนปีระกอบเพ้�อสุขอนามัย 
สำาห้รับม้อ เช่ิน เจลแอลกอฮอล์ สเปีรย์แอลกอฮอล์ รวมทัี่�งปีระกาศให้้ห้น้ากากอนามัยเป็ีนสินค้าควบคุม 
ต่ลอดจนปีระกาศเป็ีนสินค้าห้้ามส่งออกไปีนอกราชิอาณ์าจักร
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ในส่วนมาติริการิควบคุมสถานการิณ์์การิแพร่ิริะบาดของโริคติิดเช้ื้�อไวรัิสโควิด-19 ในริะลอก 
ที�สามนี� รัิฐบาลออกมาติริการิ ดังนี� 

๑.๑ ข้อปีฏิิบัติ่ในการสวมห้น้ากากผ้่าห้ร้อห้น้ากากอนามัย ให้้ปีฏิิบัติ่ต่ามข้อแนะนำาของ
กระที่รวงสาธารณ์สุข โดยปีระชิาชินจะต่้องสวมห้น้ากากผ่้าห้ร้อห้น้ากากอนามัย เม้�ออย้่นอกเคห้สถึาน 

ห้ร้อเม้�ออย้่ในท่ี่�สาธารณ์ะ 
๑.๒  การกำาห้นดพ้�นท่ี่�สถึานการณ์์ โดยปีรับระดับการกำาห้นดเขต่พ้�นท่ี่�สถึานการณ์์ ออกเป็ีน 

๕ ระดับ ปีระกอบด้วย พ้�นท่ี่�ควบคุมส้งสุดและเข้มงวด พ้�นท่ี่�ควบคุมส้งสุด พ้�นท่ี่�ควบคุม พ้�นท่ี่�เฝ้้าระวังส้งสุด

และพ้�นท่ี่�เฝ้้าระวัง
๑.๓  มาต่รการควบคุมแบบบ้รณ์าการ โดยจำาแนกต่ามพ้�นท่ี่�สถึานการณ์์ท่ี่�จำาเปี็นอย่างเร่งด่วน 

ภายใต้่เง้�อนไขเวลา การจัดระเบ่ยบ รวมทัี่�งมาต่รการป้ีองกันโรคท่ี่�ที่างราชิการกำาห้นด

โ ดยอ าศั ย อำา น า จต่ าม 

ความในมาต่รา ๙ พระราชิกำาห้นด 

บริห้ารราชิการในสถึานการณ์์ฉุุกเฉิุน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาต่รา ๑๑ แห่้ง 

พระราชิบัญญัติ่ระเบ่ยบบริห้ารราชิการ 

แผ่่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และต่ามปีระกาศ 

การขยายเวลา การบังคับใช้ิปีระกาศ 

สถึานการณ์์ฉุุกเฉิุน ในทุี่กเขต่ท้ี่องท่ี่� 

ทัี่�วราชิอาณ์าจักร
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๒.  มาติริการิจััดหาและฉีีดวัคซีีนป้ัองกันโริคติิดเช้ื้�อไวรัิสโควิด-19 

 รัฐบาลเร่งการจัดฉุ่ดวัคซ่ีนให้้ปีระชิาชินทัี่�วปีระเที่ศ เริ�มต้่นจากกลุ่มบุคลากรที่างการแพที่ย ์
และบุคคลท่ี่�อย้่ในกลุ่มความเส่�ยง เช่ิน ผ้้่ส้งอายุ ๖๐ ปีีขึ�นไปี ผ้้่ป่ีวยท่ี่�ม่โรคปีระจำาตั่ว กลุ่มคนท่ี่�อย้่ในคลัสเต่อร์เส่�ยง 
เป็ีนต้่น ตั่�งแต่่วันท่ี่�  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็ีนต้่นไปี ส่วนปีระชิาชินทัี่�วไปี เปิีดให้้ลงที่ะเบ่ยน 
รับการฉุ่ดวัคซ่ีนป้ีองกันโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ในวันท่ี่� ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็ีนต้่นไปี ผ่่านช่ิองที่าง

ดังต่่อไปีน่�
 ๒.๑  แอปีพลิเคชัิน “ห้มอพร้อม” ห้ร้อที่างไลน์ “ห้มอพร้อม” 
 ๒.๒  เว็บไซีต์่โครงการ “ไที่ยร่วมใจ” ห้ร้อลงที่ะเบ่ยนผ่่านแอปีพลิเคชัิน “เป๋ีาตั่ง” 
 ๒.๓  อสม. รพ.สต่. 
 ๒.๔  ช่ิองที่างอ้�น ๆ ต่ามปีระกาศของจังห้วัด 
 ๒.๕ ช่ิองที่างพิเศษ สำาห้รับพ้�นท่ี่�ขับเคล้�อนเศรษฐกิจและกลุ่มเส่�ยง 
 โดยปัีจจุบันม่ผ้้่ได้รับวัคซ่ีนแล้ว ๘,๔๐๐,๓๒๐ ราย แบ่งเป็ีน วัคซ่ีนเข็มท่ี่�ห้นึ�ง ๖,๐๑๗,๔๒๔ ราย 
และวัคซ่ีนเข็มท่ี่�สอง ๒,๓๘๒,๘๙๖ ราย (ข้อม้ล ณ์ วันท่ี่� ๒๓ มิถุึนายน ๒๕๖๔) ทัี่�งน่� พลเอก ปีระยุที่ธ์ จันที่ร์โอชิา 
นายกรัฐมนต่ร่ ได้มอบห้มายแนวที่างและแต่่งตั่�งคณ์ะที่ำางานมาบ้รณ์าการการที่ำางานในส่วนท่ี่�เก่�ยวข้อง 
โดยให้้ความสำา คัญกับการจัดห้าวัคซ่ีนป้ีองกันโรคติ่ดเช้ิ�อไว รัสโควิด-19 เ ป็ีนเร้�อง ด่วนฉุุกเ ฉิุน

 สำาห้รับความค้บห้น้าการเจรจากับผ้้่ผ่ลิต่วัคซ่ีนป้ีองกันโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 จำานวน ๖ ราย 
ปีระกอบด้วย ไฟเซีอร์ จอห้์นสัน แอนด์ จอห้์นสัน โมเดิร์นน่า แอสต่ราเซีเนกา ซีิโนแวค และซีิโนฟาร์ม 
โดยลงนามในสัญญาจองห้ร้อสัญญาซ้ี�อไปีแล้ว ๑๐๕.๕ ล้านโดส โดยทัี่�งห้มดจะที่ยอยส่งมอบเข้ามา 
ภายในปีี ๒๕๖๔ และเดินห้น้าจัดห้าวัคซ่ีนเพิ�มเติ่มอ่กสำาห้รับปีี ๒๕๖๕ ซึี�งรัฐบาลมั�นใจว่า สามารถึฉุ่ดวัคซ่ีน 
ให้้ปีระชิาชินอย่างน้อย ๕๐ ล้านคน ในปีี ๒๕๖๔   
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การแพร่ระบาดของโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาที่ 

การพิจารณ์าชิะลอชิำาระห้น่� มาต่รการสินเช้ิ�อดอกเบ่�ยต่ำ�า (ซีอฟท์ี่โลน) เป็ีนต้่น 

 ๓. มาติริการิบริริเทาผลกริะทบทางเศูริษฐกิจั

    การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 กระที่บต่่อเศรษฐกิจไที่ยทัี่�งที่างต่รงและที่างอ้อม 
แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเย่ยวยาผ่ลกระที่บความเส่ยห้ายท่ี่�เกิดขึ�น แต่่ก็ยังไม่เพ่ยงพอต่่อความเด้อดร้อน 
ของพ่�น้องปีระชิาชิน เน้�องจากการงดออกจากบ้าน กระที่บต่่อกิจกรรมที่างเศรษฐกิจอย่างม่นัยสำาคัญ รัฐบาล 
จึงดำาเนินงานผ่่านศ้นย์บริห้ารสถึานการณ์์เศรษฐกิจจากผ่ลกระที่บการระบาดของโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบศ.) และออกพระราชิกำาห้นด ๓ ฉุบับ วงเงินรวมไม่เกิน ๑.๙ ล้านล้านบาที่ ปีระกอบด้วย พริะริาชื้กำาหนด 
ให้อำานาจักริะทริวงการิคลังกู้เงินเพ้�อแก้ไขปััญหา เยี์ย์วย์า และฟ้ื้�นฟืู้เศูริษฐกิจัและสังคมที�ได้รัิบผลกริะทบ 
จัากการิริะบาดของโริคติิดเช้ื้�อไวริัสโควิด-19 พ.ศู. ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านล้านบาที่ พริะริาชื้กำาหนด 
การิให้ความช่ื้วย์เหล้อทางการิเงินแก่ผู้ปัริะกอบวิสาหกิจั ที�ได้รัิบผลกริะทบจัากการิริะบาดของโริคติิดเช้ื้�อ 
ไวรัิสโควิด-19 วงเงินไม่เกิน ๕ แสนล้านบาที่ และพริะริาชื้กำาหนดการิรัิกษาเสถีย์ริภูาพของริะบบการิเงิน 
และความมั�นคงทางเศูริษฐกิจัของปัริะเทศู พ.ศู. ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๔ แสนล้านบาที่

 และล่าสุดเพิ�มวงเงินในพระราชิกำาห้นดฉุบับดังกล่าว วงเงินไม่เกิน ๕ แสนล้านบาที่ 
เพ้�อนำาเงินไปีใช้ิจ่ายใน ๓ แผ่นงานห้ลัก ปีระกอบด้วย แผ่นแก้ปัีญห้าสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของโรค 
ติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 สำาห้รับเป็ีนค่าใช้ิจ่ายในการจัดห้าเคร้�องม้อและอุปีกรณ์์ที่างการแพที่ย์ ยารักษาโรค 
และวัคซ่ีน วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาที่ แผ่นชิ่วยเห้ล้อ เย่ยวยา และชิดเชิย แก่ปีระชิาชินทีุ่กสาขาอาช่ิพ 
วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาที่ และแผ่นเพ้�อฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคมท่ี่�ได้รับผ่ลกระที่บจากสถึานการณ์์ 

 โดยอำานาจของพระราชิกำาห้นดทัี่�ง ๓ ฉุบับ มอบห้มายให้้ธนาคารแห้่งปีระเที่ศไที่ยออกมาต่รการ 
ช่ิวยเห้ล้อล้กห้น่�รายย่อย และผ้้่ปีระกอบการท่ี่�ได้รับผ่ลกระที่บจากสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ิ�อไวรัส 
โควิด-19 รวมถึึงขยายเวลาการชิำาระห้น่�ต่ามความเห้มาะสม ไม่ว่าจะเป็ีนการออกมาต่รการชิ่วยเห้ล้อล้กห้น่� 
รายย่อยท่ี่�ได้รับผ่ลกระที่บจากโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 จึงออกมาต่รการให้้ความชิ่วยเห้ล้อแก่ล้กห้น่�รายย่อย 
เพ้�อให้้ยังคงม่กระแสเงินสด สำาห้รับค่าใช้ิจ่ายจำาเป็ีนในการดำารงช่ิพและเพ้�อปีระกอบอาช่ิพ โดยต่่ออายุ 
มาต่รการชิ่วยเห้ล้อ ได้จนถึึงวันท่ี่� ๓๐ มิถุึนายน ๒๕๖๔ ต่ลอดจนการออกมาต่รการชิ่วยเห้ล้อผ้้่ปีระกอบการ 
เอสเอ็มอ่ และธุรกิจขนาดให้ญ่ ต่ามความเห้มาะสมและปีระเภที่สินเช้ิ�อ เช่ิน การปีรับปีรุงโครงสร้างห้น่� 

 มาต่รการให้้ความชิ่วยเห้ล้อแรงงานนอกระบบ โดยมต่ิคณ์ะรัฐมนต่ร่ เ ม้�อ วันท่ี่� 
๑๕ มิถุึนายน ๒๕๖๔ เห็้นชิอบการลดเงินสมที่บของผ้้่ปีระกันต่นต่ามมาต่รา ๔๐ แห่้งพระราชิบัญญัติ่ 
ปีระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เห้ล้อร้อยละ ๖๐ ของเงินสมที่บเดิม เป็ีนระยะเวลา ๖ เด้อน และมาต่รการลดภาระ 
ค่าครองช่ิพของผ้้่ม่บัต่รสวัสดิการแห่้งรัฐในโครงการเพิ�มกำาลังซ้ี�อ ระยะท่ี่� ๓ ในเด้อนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
จะเพิ�มสิที่ธิวงเงินจำานวน ๒๐๐ บาที่ต่่อคน เป็ีนระยะเวลา ๖ เด้อน รวมทัี่�งห้มด ๑,๒๐๐ บาที่ ต่่อคน 
สามารถึนำาไปีใช้ิจ่ายได้ท่ี่�ร้านค้าธงฟ้าราคาปีระห้ยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้ี่องถิึ�น และร้านค้าท่ี่�เข้าร่วมโครงการ 
คนละครึ� งระยะท่ี่�  ๓ นอกจากน่�  รัฐบาลยังออกมาต่รการกระตุ้่นการบริ โภคภายในปีระเที่ศ 
ผ่่านผ้้่ม่กำาลังซ้ี�อในร้ปีแบบบัต่รกำานัลอิเล็กที่รอนิกส์ (e-Voucher) จำานวน ๗,๐๐๐ บาที่ต่่อคน ในช่ิวงเด้อน
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่างกระที่รวงการคลังปีระเมินว่าม่เงินเข้าส่้ระบบเศรษฐกิจเพิ�มอ่ก 
๒๘,๐๐๐ ล้านบาที่

 มาต่รการฟ้�นฟ้การที่่องเท่ี่�ยวและการบริการ รัฐบาลปีระกาศเปี้าห้มายการเปีิดปีระเที่ศ 
ภายใน ๑๒๐ วัน โดยนักท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ฉุ่ดวัคซ่ีนครบโดส สามารถึเดินที่างเข้าปีระเที่ศไที่ยได้ โดยไม่ต้่องกักตั่ว 
การเดินที่างท่ี่องเท่ี่�ยวภายในปีระเที่ศ ปีระเมินในเบ้�องต้่นว่าอาจจะไม่ม่ข้อห้้ามห้ร้อข้อบังคับแบบเห้มารวม 
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 การิดำาเนินการิมาติริการิเชิื้งริุกดังกล่าวข้างติ้นจัะไม่สัมฤทธิิ์�ผล หากริัฐบาลขาดความริ่วมม้อ 
จัากหน่วย์งานในสังกัดสำานักนาย์กริัฐมนติริี ซี่�งเปั็นหน่วย์งานสำาคัญที�มีส่วนสนับสนุนการิดำาเนินงาน 
ขับเคล้�อนยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิและนโย์บาย์ของรัิฐบาล และการิปัฏิิบัติิภูาริกิจัพิเศูษ ซ่ี�งริวมถ่งภูาริกิจั “การควบคุม 
สถานการณ์์การแพร่ระบาดโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019” ร่ิวมกับรัิฐบาลในห้วงเวลาอันวิกฤติิเช่ื้นนี�
เพ้�อวางแผ่นการดำาเนินงาน การปีระสานงาน การติ่ดต่ามผ่ล ต่ลอดจนการปีระชิาสัมพันธ์ให้้ปีระชิาชิน 
ที่ราบข้อเที่็จจริงของสถึานการณ์์แพร่ระบาดของเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 และการเต่ร่ยมความพร้อมด้แลต่ัวเอง 
ในท่ี่�พักอาศัย สถึานท่ี่�ที่ำางาน และการเดินที่างข้ามจังห้วัดของปีระชิาชิน ในกรณ่์ปีระกอบกิจธุระ 

กล่าวโดยสรุปีการที่ำางานของสำานักนายกรัฐมนต่ร่ ร่วมกับรัฐบาลและห้น่วยงานราชิการอ้�น ดังน่� 
๑. การิปัฏิิบัติิหน้าที�ฝ่่าย์เลขานุการิคณ์ะกรรมการบริห้ารสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของ 

โรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปีฏิิบัติ่งานผ่่านศ้นย์บริห้ารสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของ 
โรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้ร้อ ศบค. และศ้นย์บริห้ารสถึานการณ์์เศรษฐกิจจากผ่ลกระที่บ 
การระบาดของโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เปี็นการบริห้ารจัดการและอำานวยความสะดวก 
ในการเต่ร่ยมความพร้อมและจัดการปีระชิุม การร่วมเปี็นคณ์ะจัดที่ำารายงานผ่ลการดำาเนินงานของ ศบค. 
ปีระจำาวัน โดยดำาเนินงานต่่อเน้�อง จนกว่าสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 จะห้มดไปี 
รวมทัี่�งที่ำาห้น้าท่ี่�ในคณ์ะกรรมการท่ี่�เก่�ยวข้องกับการแก้ไขปัีญห้า เย่ยวยา และฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคม 
ชุิดต่่าง ๆ และในด้านท่ี่�เก่�ยวข้องกับข้อกฎห้มายด้วย  

๒.  การิดำาเนินการิวางแผนย์ุทธิ์ศูาสติริ์สร้ิางการิรัิบรู้ิ บริิหาริจััดการิข้อมูลและข่าวสาริ 
เพ้�อเสนอแนะเชิื้งนโย์บาย์ สนับสนุนการขับเคล้�อนนโยบายไปีส่้การปีฏิิบัติ่ สร้างการม่ส่วนร่วมระห้ว่าง 
ห้น่วยงานราชิการ ภาคเอกชิน ภาคปีระชิาสังคม และส้�อมวลชิน เก่�ยวกับสถึานการณ์์การแพร่ระบาดโควิด-19 
ต่ลอดจนการรณ์รงค์การฉุ่ดวัคซ่ีนป้ีองกันโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 

๓.  การิปัฏิิบัติิหน้าที�รัิบมอบและแจักจ่ัาย์สิ�งของปั้องกันโริคติิดเช้ื้�อไวริัสโควิด-19 เช่ิน 
ห้น้ากากอนามัยที่างการแพที่ย์ ห้น้ากากอนามัยแบบผ้่า เคร้�องต่รวจวัดอุณ์ห้ภ้มิ เจลแอลกอฮอล์และผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์
ที่ำาความสะอาดและฆ่่าเช้ิ�อโรค จากภาครัฐและภาคเอกชิน และแจกจ่ายไปียังห้น่วยงานต่่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง 

ทัี่�งจังห้วัด โดยม่คำาสั�งให้้ผ้้่ว่าราชิการทุี่กจังห้วัดเริ�มเต่ร่ยมการทุี่กอย่างให้้พร้อม เพ้�อให้้ปีระชิาชินสามารถึ 
กลับมาปีระกอบอาช่ิพได้ต่ามปีกต่ิต่ามกรอบเวลาท่ี่�รัฐบาลตั่�งไว้ โดยเริ�มนำาร่องที่ดลอง (Sandbox) 
ในจังห้วัดภ้เก็ต่ ซึี�งเป็ีนพ้�นท่ี่�สำาคัญที่างเศรษฐกิจ ให้้สามารถึเปิีดรับนักท่ี่องเท่ี่�ยวได้
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ในการปีระชุิมคณ์ะรัฐมนต่ร่ เม้�อวันท่ี่� ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี่�ผ่่านมา 

ท่ี่�สุด ค้อ  

ในร้ปีแบบ Facebook Live และข้อม้ลปีระกอบรายงานสถึานการณ์์โรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 

และการรับวัคซ่ีนป้ีองกันโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ของปีระชิาชิน ในพ้�นท่ี่�ใกล้บ้าน 

ระบาดของเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ในปัีจจุบัน 

 ๔.  การิมอบถุงยั์งชีื้พให้กับปัริะชื้าชื้นที�ได้รัิบผลกริะทบจัากการิปัิดชุื้มชื้น อันเน้�องมาจัาก 
สถานการิณ์์การิแพริ่ริะบาดของโริคติิดเช้ื้�อไวริัสโควิด-19 โดยดำาเนินการร่วมกับกระที่รวงมห้าดไที่ย 
และผ้้่ว่าราชิการจังห้วัดโดยใช้ิเงินกองทุี่นเงินช่ิวยเห้ล้อผ้้่ปีระสบสาธารณ์ภัย สำานักนายกรัฐมนต่ร่ ต่ามข้อสั�งการ 
ของนายกรัฐมนต่ร่ พลเอกปีระยุที่ธ์  จันที่ร์โอชิา ท่ี่�มอบห้มายทุี่กห้น่วยงานให้้ช่ิวยเห้ล้อปีระชิาชินทุี่กพ้�นท่ี่� 

 ๕.  การิเผย์แพร่ิปัริะชื้าสัมพันธ์ิ์งานที�เกี�ย์วข้องกับ ศูบค. ผ่านช่ื้องทางโซีเชีื้ย์ลมีเดีย์ต่ิาง ๆ
โดยเฉุพาะช่ิองที่างเฟซีบุ�ก ซึี�งเป็ีนช่ิองที่างท่ี่�สามารถึเผ่ยแพร่ข้อม้ลอันจำาเป็ีนให้้ปีระชิาชินได้รับที่ราบได้มาก 

  ๕.๑  รวบรวมข้อม้ลและสนับสนุนการที่ำางานของโฆ่ษก ศบค. รวมทัี่�งรายงานสถึานการณ์์ 
โรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ในปีระเที่ศไที่ยและทัี่�วโลกเปี็นรายวัน ซึี�งปีระกอบด้วย ข้อม้ลยอดผ่้้ติ่ดเช้ิ�อรายให้ม่ 
ผ้้่ติ่ดเช้ิ�อสะสมผ่้้ป่ีวยรายให้ม่ อัต่ราผ่้้เส่ยช่ิวิต่จากโรคต่ิดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 และรายละเอ่ยดผ้้่เส่ยช่ิวิต่แต่่ละราย 
ว่าม่ปีระวัติ่การเดินที่าง ปีระวัติ่การรักษาโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 และปัีจจัยเส่�ยงรายบุคคล โดยเผ่ยแพร่ 

  ๕.๒ รายงานการจัดห้าวัคซ่ีนต่ามท่ี่�นายกรัฐมนต่ร่ระบุว่าเป็ีนเร้�องด่วนท่ี่�สุด ต่ลอดจน 
การรายงานตั่วเลขการฉุ่ดวัคซ่ีนป้ีองกันโรคติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 เป็ีนรายวัน และข้อม้ลการลงที่ะเบ่ยน 

  ๕.๓ การช่ิ�แจงข่าวเที่็จ (Fake News) อันจะที่ำาให้้ปีระชิาชินเกิดความต่ระห้นกและต้่�นกังวล 
รวมถึึงค่้ม้อการด้แลตั่วเองฉุบับเข้าใจง่าย โดยจัดที่ำาในร้ปีแบบกราฟิก ซึี�งแสดงชุิดข้อม้ลอย่างย่อ เพ้�อให้้ 
ปีระชิาชินด้แลตั่วเอง และปีฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับสาธารณ์สุขอย่างเคร่งครัด ที่่ามกลางสถึานการณ์์การแพร ่

 ๖.  การิให้บริิการิรัิบเร้ิ�องริาวริ้องทุกข์ จากเดิมท่ี่�ปีระชิาชินผ้้่ร้องทุี่กข์ จะต้่องเดินที่างมาด้วย
ต่นเอง โดยได้เปิีดรับคำาขอร้องทุี่กข์ ผ่่านช่ิองที่างท่ี่�สะดวกขึ�น รวม ๔ ช่ิองที่าง ค้อ ต้้่ไปีรษณ่์ย์ ๑๑๑๑ 
โที่รศัพที่์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เว็บไซีต์่ www.1111.go.th และโมบายแอปีพลิเคชิัน (PSC 1111) 
โดยเริ�มตั่�งแต่่วันท่ี่� ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไปีจนกว่าสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 
จะลดลง 

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี12



๗.  การิเป็ันหน่วย์งานนำาร่ิองการิทำางานแบบย้์ดหยุ่์น ห้น่วยงานในสำานักนายกรัฐมนต่ร่ 
ปีรับเปีล่�ยนร้ปีแบบการที่ำางานต่ามสถึานการณ์์ แต่่ยังคงปีระสิที่ธิผ่ลในการที่ำางาน เสม้อนปีฏิิบัติ่งาน 
จากสถึานท่ี่�จริง ไม่ว่าจะเป็ีนการปีระกาศให้้ข้าราชิการ พนักงานราชิการและล้กจ้างปีฏิิบัติ่งานภายในท่ี่�พัก 
(Work From Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ๙๐ โดยทัี่นท่ี่ ภายห้ลังรัฐบาลแถึลงรายงานสถึานการณ์์ 
การแพร่ระบาดของเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ในช่ิวงเที่ศกาลสงกรานต์่ท่ี่�ผ่่านมา ต่ลอดจนการปีรับร้ปีแบบ 
การปีระชุิมผ่่านระบบที่างไกล (Video Conference) และการวางระบบสารบรรณ์อิเล็กที่รอนิกส์ (E-form) 

เพ้�อลดความเส่�ยงการติ่ดเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 ในห้น่วยงานราชิการ 
จะเห้็นว่าภารกิจของสำานักนายกรัฐมนต่ร่ ในสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ิ�อไวรัสโควิด-19 นั�น 

สอดคล้องกับบที่บาที่ห้น้าท่ี่�ต่ามท่ี่�กฎห้มายกำาห้นด ค้อเสนอแนะนโยบายและวางแผ่นการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเม้อง และความมั�นคง รวมทัี่�งปีฏิิบัต่ิราชิการเก่�ยวกับงบปีระมาณ์ ระบบราชิการ 
การบริห้ารงานบุคคล กฎห้มายและการพัฒนากฎห้มาย การติ่ดต่ามและปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัติ่ราชิการ 
การปีฏิิบัติ่ภารกิจพิเศษ เพ้�อพัฒนาคุณ์ภาพช่ิวิต่ของปีระชิาชินให้้ด่ขึ�น และม่ความยั�งย้นในอนาคต่ 
โดยยึดห้ลักธรรมาภิบาล และน้อมนำาพระปีฐมบรมราชิโองการ ในพระบาที่สมเด็จพระเจ้าอย้่ห้ัว ดังว่า 
“เราจะส้บสาน รักษา และติ่อยอด และครองแผ่่นดินโดยธรรม เพ้�อประโยชื้น์สุขแห่่งอาณ์าราษฎรติลอดไป” 

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 13



สาร
พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี

เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนาสํานักนายกรฐัมนตร ีครบรอบปท่ีี ๘๙
วนัท่ี ๒๘ มถินุายน ๒๕๖๔

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี14



คณะรฐัมนตร ีคณะท่ี ๖๒
(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 15



พลเอก ปัริะย์ุทธิ์์ จัันทริ์โอชื้า
นาย์กริัฐมนติริี

พลเอก ปัริะวิติริ วงษ์สุวริริณ์
ริองนาย์กริัฐมนติริี

นาย์วิษณ์ุ เคริ้องาม
ริองนาย์กริัฐมนติริี

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี16



นาย์จัุริินทริ์ ลักษณ์วิศูิษฏิ์
ริองนาย์กริัฐมนติริี

นาย์อนุทิน ชื้าญวีริกูล
ริองนาย์กริัฐมนติรีิ

นาย์ดอน ปัริมัติถ์วินัย์
ริองนาย์กริัฐมนติรีิ

นาย์สุพัฒนพงษ์ พันธิ์์มีเชื้าว์
ริองนาย์กริัฐมนติริี

นาย์อนุชื้า นาคาศูัย์
ริัฐมนติริีปัริะจัำาสำานักนาย์กริัฐมนติรีิ

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 17



พลเอก ปัริะย์ุทธิ์์ จัันทริ์โอชื้า
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงกลาโหม

พลเอก ชื้ัย์ชื้าญ ชื้้างมงคล
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงกลาโหม

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี18



นาย์อาคม เติิมพิทย์าไพสิฐ
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงการิคลัง

นาย์สันติิ พริ้อมพัฒน์
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงการิคลัง

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 19



นาย์ดอน ปัริมัติถ์วินัย์
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงการิติ่างปัริะเทศู

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี20



นาย์พิพัฒน์ ริัชื้กิจัปัริะการิ
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงการิท่องเที�ย์วและกีฬา

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 21



นาย์จัุติิ ไกริฤกษ์
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงการิพัฒนาสังคม

และความมั�นคงของมนุษย์์

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี22



นาย์เอนก เหล่าธิ์ริริมทัศูน์
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงการิอุดมศู่กษา วิทย์าศูาสติริ์ วิจััย์ 

และนวัติกริริม

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 23



นาย์เฉีลิมชื้ัย์ ศูริีอ่อน 
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงเกษติริและสหกริณ์์

ริ้อย์เอก ธิ์ริริมนัส พริหมเผ่า 
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงเกษติริ

และสหกริณ์์

นางสาวมนัญญา ไทย์เศูริษฐ์ 
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงเกษติริ

และสหกริณ์์

นาย์ปัริะภูัติริ โพธิ์สุธิ์น 
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงเกษติริ

และสหกริณ์์

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี24



นาย์ศูักดิ�สย์าม ชื้ิดชื้อบ
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงคมนาคม

�

นาย์อธิ์ิริัฐ ริัตินเศูริษฐ 
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงคมนาคม

นาย์วีริศูักดิ� หวังศูุภูกิจัโกศูล 
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงคมนาคม

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 25



นาย์ชื้ัย์วุฒิ ธิ์นาคมานุสริณ์์
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงดิจัิทัลเพ้�อเศูริษฐกิจัและสังคม

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี26



นาย์วริาวุธิ์ ศูิลปัอาชื้า
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงทริัพย์ากริธิ์ริริมชื้าติิ

และสิ�งแวดล้อม

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 27



นาย์สุพัฒนพงษ์ พันธิ์์มีเชื้าว์
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงพลังงาน

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี28



นาย์จัุริินทริ์ ลักษณ์วิศูิษฏิ์
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงพาณ์ิชื้ย์์

นาย์สินิติย์์ เลิศูไกริ
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงพาณ์ิชื้ย์์

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 29



พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจัินดา
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงมหาดไทย์

นาย์นิพนธิ์์ บุญญามณ์ี
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงมหาดไทย์

นาย์ทริงศูักดิ� ทองศูริี
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงมหาดไทย์

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี30



นาย์สมศูักดิ� เทพสุทิน
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงย์ุติิธิ์ริริม

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 31



นาย์สุชื้าติิ ชื้มกลิ�น
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงแริงงาน

นางนฤมล ภูิญโญสินวัฒน์
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงแริงงาน

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี32



นาย์อิทธิ์ิพล คุณ์ปัล้�ม
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงวัฒนธิ์ริริม

้�

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 33



นางสาวติริีนุชื้ เทีย์นทอง
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงศู่กษาธิ์ิการิ

คุณ์หญิงกัลย์า โสภูณ์พนิชื้
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงศู่กษาธิ์ิการิ

นางกนกวริริณ์ วิลาวัลย์์
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงศู่กษาธิ์ิการิ

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี34



นาย์อนุทิน ชื้าญวีริกูล
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงสาธิ์าริณ์สุข

นาย์สาธิ์ิติ ปัิติุเติชื้ะ
ริัฐมนติริีชื้่วย์ว่าการิกริะทริวงสาธิ์าริณ์สุข

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 35



นาย์สุริิย์ะ จั่งริุ่งเริ้องกิจั
ริัฐมนติริีว่าการิกริะทริวงอุติสาหกริริม

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี36



ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ
และหน่วยงานในกํากับ
สํานักนายกรฐัมนตรี

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 37



   สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี
   ๑ ทำาเนีย์บริัฐบาล ถนนพิษณ์ุโลก แขวงดุสิติ เขติดุสิติ กริุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๐๐ โทริสาริ ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๔๙

   www.opm.go.th

วสัิยทัศน์
 เปี็นห้น่วยงานต้่นแบบด้านการบ้รณ์าการเพ้�อขับเคล้�อนงานของรัฐบาลในมิติ่ด้านนโยบายและ

การบริห้ารราชิการ

พันธกิจ
 ๑. การเที่ิดที่้นสถึาบันห้ลักและส่งเสริมเอกลักษณ์์ของชิาต่ิ

 ๒. การขับเคล้�อนนโยบายรัฐและต่ิดต่ามต่รวจสอบการบริห้ารราชิการแผ่่นดิน  

 ๓. การบริการปีระชิาชิน

กรอบแนวทาง
 กริอบแนวทางที� ๑  เที่ิดที่้นสถึาบันพระมห้ากษัต่ริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์์ของชิาต่ิ

 กริอบแนวทางที� ๒  พัฒนากระบวนการขับเคล้�อนนโยบายภาครัฐและการกำากับการบริห้าร

ราชิการแผ่่นดิน ให้้ม่ปีระสิที่ธิภาพต่ามห้ลักธรรมาภิบาล

 กริอบแนวทางที� ๓  ปีฏิิร้ปีโครงสร้างองค์กรให้้เปี็นร้ปีแบบให้ม่ที่่�ม่ความย้ดห้ยุ่น เพ้�อสนับสนุน

การพัฒนาปีระเที่ศต่ามยุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ แผ่นการปีฏิิร้ปีปีระเที่ศ และนโยบายรัฐบาล

 กริอบแนวทางที� ๔  ปีรับเปีล่�ยนองค์กรส้่ความเปี็นองค์กรยุคดิจิที่ัล

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี38



ผู้บรหิารสํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี

นาย์ธิ์ีริภูัทริ ปัริะย์ูริสิทธิ์ิ
ปัลัดสำานักนาย์กริัฐมนติริี

นาย์สุริศูักดิ� เริีย์งเคริ้อ
ริองปัลัดสำานักนาย์กริัฐมนติริี

นางสาวอรินุชื้ ศูริีนนท์
ริองปัลัดสำานักนาย์กริัฐมนติริี

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 39



นาย์พีริะ ทองโพธิ์ิ�
หัวหน้าผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๔ และ ๑๘

นางสาวปัภูัสมน อัมริาลิขิติ
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๑๐ และ ๑๖

นางสุมิติริา อติิศูัพท์
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๑๔ และ ๑๗

พลเอก ชื้ัย์วัฒน์ โฆสิติาภูา 
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิส่วนกลาง

นาย์สมเกีย์ริติิ ธิ์งศูริี 
ผู้ติริวจัริาชื้การิพิเศูษปัริะจัำาสำานักนาย์กริัฐมนติริี 

ริักษาการิในติำาแหน่ง 

ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๓ ๑๑ และ ๑๕
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นาย์มงคลชื้ัย์ สมอุดริ
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๑๒

นาย์ธิ์ีริวุธิ์ กลั�นเลี�ย์ง 
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๑ และ ๘

นาย์เจัริิญ ชื้้�อติริะกูล
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๒ และ ๑๓

นางริุ่งริัตินา บุญ-หลง 
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๖

นางสาวหิริัญญา  บุญจัำาริูญ
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๙

นาย์พิฆเนศู ติ๊ะปัวง
ผู้ติริวจัริาชื้การิสำานักนาย์กริัฐมนติริี

เขติติริวจัริาชื้การิที� ๕ และ ๗
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นางณ์ัฐฏิ์จัาริี อนันติศูิลปั์
ผู้ทริงคุณ์วุฒิพิเศูษ

ปัริะจัำาสำานักนาย์กริัฐมนติริี

นาย์ดนัย์ มู่สา
ผู้ทริงคุณ์วุฒิพิเศูษ

ปัริะจัำาสำานักนาย์กริัฐมนติริี

ว่าที�ริ้อย์ติริี อานุภูาพ เกษริสุวริริณ์์
ที�ปัริ่กษาพิเศูษสำานักนาย์กริัฐมนติริี

พลติำาริวจัติริี ริมย์์สิทธิ์ิ� วีริิย์าสริริ
ผู้ติริวจัริาชื้การิพิเศูษปัริะจัำา

สำานักนาย์กริัฐมนติริี
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   สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี
   ๑ ถนนนคริปัฐม เขติดุสิติ กริุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐  โทริสาริ ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๒๓

   เว็บไซีติ์ https://spm.thaigov.go.th  

   ไปัริษณ์ีย์์อิเล็กทริอนิกส์ edoc@thaigov.go.th

วสัิยทัศน์
  เปี็นองค์กรสมรรถึนะส้ง เพ้�อขับเคล้�อนการบริห้ารราชิการแผ่่นดินของนายกรัฐมนต่ร่ให้้บรรลุผ่ล

โดยม่ปีระชิาชินเปี็นศ้นย์กลาง

พันธกิจ   
 ๑. อำานวยการขับเคล้�อนยุที่ธศาสต่ร์และนโยบายการบริห้ารปีระเที่ศของนายกรัฐมนต่ร่ ให้้เปี็นไปี 
อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพและปีระสิที่ธิผ่ล
 ๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์์การบริห้ารราชิการแผ่่นดินของนายกรัฐมนต่ร่เพ้�อสร้างความเชิ้�อมั�น 
และความเข้าใจอันด่ระห้ว่างปีระชิาชินกับรัฐบาล
 ๓. บ้รณ์าการความร่วมม้อทีุ่กภาคส่วนเพ้�อสร้างเอกภาพการบริห้ารราชิการแผ่่นดินของนายกรัฐมนต่ร่
 ๔. ยกระดับการบริห้ารจัดการเพ้�อมุ่งส้่การเปี็นองค์กรสมรรถึนะส้ง

ยุทธศาสตร์
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๑ ขับเคล้�อนการบริห้ารราชิการแผ่่นดินของนายกรัฐมนต่ร่เพ้�อการพัฒนาปีระเที่ศ 
อย่างยั�งย้น
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๒ เสริมสร้างภาพลักษณ์์ที่่�ด่ของนายกรัฐมนต่ร่และส้�อสารสร้างการรับร้้แก่
ปีระชิาชิน
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๓ เปี็นศ้นย์กลางข้อม้ลสารสนเที่ศสำาห้รับการต่ัดสินใจสั�งการของนายกรัฐมนต่ร่
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๔ พัฒนาคุณ์ภาพการบริห้ารจัดการ 

ค่านิยม 
 SPM ริ่วมแริงริ่วมใจั ม้ออาชื้ีพ มีคุณ์ธิ์ริริม
 S :  Synergy  ร่วมแรงร่วมใจ   
 P :  Professional  ม้ออาชิ่พ   
 M : Moral  ม่คุณ์ธรรม

วฒันธรรมองค์การ 
          มุ่งมั�นที่ำางานให้้เปี็นแบบอย่างที่่�ด่ สร้างองค์การที่่�ม่ศักดิ์ศร่
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ผู้บรหิารสํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

นาย์ดิสทัติ โหติริะกิติย์์
เลขาธิ์ิการินาย์กริัฐมนติริี

    นาย์ปัริะทีปั กีริติิเริขา
ริองเลขาธิ์ิการินาย์กริัฐมนติริีฝ่่าย์การิเม้อง

นาย์บริริสาน บุนนาค
ริองเลขาธิ์ิการินาย์กริัฐมนติริีฝ่่าย์การิเม้อง
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นางนิชื้า หิริัญบูริณ์ะ ธิ์ุวธิ์ริริม
ริองเลขาธิ์ิการินาย์กริัฐมนติริีฝ่่าย์บริิหาริ

นางนันทวริริณ์ ชื้้�นศูิริิ
ริองเลขาธิ์ิการินาย์กริัฐมนติริีฝ่่าย์บริิหาริ

นางสาวดวงสุดา ศูริีย์งค์
ริองเลขาธิ์ิการินาย์กริัฐมนติริีฝ่่าย์บริิหาริ

นาย์ปัสันน์ เทพริักษ์
ที�ปัริ่กษานาย์กริัฐมนติริีฝ่่าย์ข้าริาชื้การิปัริะจัำา

นางสาวนัทริีย์า ทวีวงศู์
ที�ปัริ่กษานาย์กริัฐมนติริีฝ่่าย์ข้าริาชื้การิปัริะจัำา

ด้านปัริะสานกิจัการิภูาย์ในปัริะเทศู
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   สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
   ทำาเนีย์บริัฐบาล ถนนพิษณ์ุโลก แขวงดุสิติ เขติดุสิติ กริุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐  

   www.soc.go.th

วสัิยทัศน์
 สำานักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนต่ร่เปี็นกลไกห้ลักในการสนับสนุนการบริห้ารราชิการแผ่่นดิน 

ของคณ์ะรัฐมนต่ร่

ค่านิยม 

 ค่านิยมห้ลักของสำานักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนต่ร่มาจากคำาว่า “CABINET” ซีึ�งม่ความห้มาย 

เพ้�อส้�อถึึงการที่ำางานของบุคลากรในสำานักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนต่ร่ ค้อ

 Confidential การิริักษาความลับของริาชื้การิ การไม่เปีิดเผ่ยห้ร้อเผ่ยแพร่ข้อม้ลที่่�ม่ชัิ�นความลับ

ห้ร้อข้อม้ลที่่�ยังอย้่ระห้ว่างดำาเนินการให้้แก่บุคคลภายนอก ห้ร้อบุคคลที่่�ไม่ม่อำานาจห้น้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้อง 

กับเร้�องนั�น ๆ

 Accuracy ความแม่นย์ำา การที่ำางานที่่�ต้่องม่ความแม่นยำา และความถึ้กต้่องของข้อม้ลที่่�ใชิ้ในการ

อ้างอิงและวิเคราะห้์

 Best Expertise ความเชื้ี�ย์วชื้าญอย่์างดีเยี์�ย์ม ความเชิ่�ยวชิาญในห้น้าที่่�งานที่่�รับผิ่ดชิอบอย่างด่เย่�ยม 

ที่่�ได้จากการฝ้ึกฝ้น และสั�งสมปีระสบการณ์์

 Integrity การิย์้นหย์ัดในความถูกติ้อง ความสำานึกในความถึ้กต้่องของการปีฏิิบัต่ิงานที่่�ต้่องอย่้ 

บนพ้�นฐานของความเป็ีนกลางเที่่�ยงต่รง รักษาคำามั�นสัญญา รักษาห้ลักการ ยึดมั�นในอุดมการณ์์ ม่จริยธรรม 

ม่ความซี้�อสัต่ย์ต่่อห้น้าที่่�  ปีฏิิบัต่ิต่่อบุคคลต่่าง ๆ อย่างเที่่าเที่่ยมกันไม่ใชิ้ต่ำาแห้น่งห้น้าที่่�แสวงห้า 

ผ่ลปีระโยชิน์

 Networking and Teamwork การิสร้ิางเคริ้อข่าย์และการิทำางานเป็ันทีม ความสามารถึในการสร้าง

เคร้อข่าย ปีระสานงาน ส้�อสารข้อม้ลให้้บริการแก่ผ่้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย (Stakeholder) ยินด่ที่่�จะปีฏิิบัต่ิงาน 

ร่วมกับผ่้้อ้�น ยอมรับในคุณ์ค่าของผ่้้อ้�น เคารพ ให้้เก่ยรต่ิ เชิ้�อมั�นไว้ใจ ม่เจต่นาด่ เปีิดใจที่่�จะแลกเปีล่�ยน 

ความคิดเห้็น แลกเปีล่�ยนข้อม้ล ความร้้ อดที่นต่่อการโต่้แย้ง ยอมรับความแต่กต่่างให้้อภัยต่่อความผ่ิดพลาด 

แก้ปีัญห้าด้วย การเจรจาอย่างเปีิดเผ่ย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระห้ว่างกัน

 Express ความริวดเริ็ว ทันติ่อเหติุการิณ์์ ความสามารถึในการปีฏิิบัต่ิงานให้้สำาเร็จลุล่วงต่ามเวลา 

ที่่�กำาห้นด และที่ันสถึานการณ์์

 Transparency ความโปัร่ิงใสติริวจัสอบได้ การที่ำางานบนห้ลักการและกระบวนการที่่�พร้อม 

จะได้รับการต่รวจสอบจากสาธารณ์ชิน
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พันธกิจ 
 ๑. ใชิ้องค์ความร้้เพ้�อสนับสนุนการต่ัดสินใจของคณ์ะรัฐมนต่ร่ให้้ถึ้กต่้อง และม่ปีระสิที่ธิภาพ

 ๒. ต่ิดต่ามการดำาเนินการต่ามมต่ิคณ์ะรัฐมนต่ร่ที่่�สำาคัญ เพ้�อให้้เกิดปีระโยชิน์ส้งสุดแก่ปีระเที่ศชิาต่ิ 

และปีระชิาชิน

ยุทธศาสตรก์ารดําเนินงาน
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๑ การเสริมสร้างปีระสิที่ธิภาพในการวิเคราะห้์และนำาเสนอเร้�องเสนอ 

คณ์ะรัฐมนต่ร่

 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๒ การพัฒนาระบบติ่ดต่ามผ่ลการดำาเนินการต่ามนโยบายและมติ่คณ์ะรัฐมนต่ร่ 

และพัฒนาฐานข้อม้ลสำาห้รับการเสนอแนะเชิิงนโยบาย

 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๓ การเพิ�มปีระสิที่ธิภาพการปีฏิิบัต่ิงานเก่�ยวกับราชิการในพระองค์

 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๔ การพัฒนากระบวนการเผ่ยแพร่ข้อม้ลสำาคัญในราชิกิจจานุเบกษา

 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๕ การพัฒนาระบบบริห้ารจัดการเพ้�อสนับสนุนการปีฏิิบัต่ิงานในภารกิจห้ลัก 

ที่่�เก่�ยวข้อง
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ผู้บรหิารสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

นางอุดมพริ เอกเอี�ย์ม
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะริัฐมนติริี

นาย์ธิ์ีริะพงษ์ วงศู์ศูิวะวิลาส
เลขาธิ์ิการิคณ์ะริัฐมนติริี

นางสาวสาวิติริี ชื้ำานาญกิจั
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะริัฐมนติริี

นาย์ภููมินทริ ปัลั�งสมบัติิ
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะริัฐมนติริี

นางปัริะไพ ดำาสะกุล
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะริัฐมนติริี
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นางสาวกริุณ์า จัุฑานนท์
ที�ปัริ่กษาปัริะจัำาสำานักเลขาธิ์ิการิคณ์ะริัฐมนติริี

นาย์ธิ์วัชื้ชื้ัย์ จัันทริ์ไพศูาลสิน
ผู้อำานวย์การิกองอาลักษณ์์และเคริ้�องริาชื้อิสริิย์าภูริณ์์
ริักษาการิในติำาแหน่งที�ปัริ่กษาปัริะจัำาสำานักเลขาธิ์ิการิ 

คณ์ะริัฐมนติริี
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   สํานักขา่วกรองแหง่ชาติ
   ๓๒๑ ถนนริาชื้ดำาเนินนอก แขวงดุสิติ เขติดุสิติ กรุิงเทพฯ ๑๐๓๐๐

   โทริศัูพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๓๙๙

   www.nia.go.th

วสัิยทัศน์
 เป็ีนห้น่วยข่าวกรองท่ี่�ทัี่นสมัย เพ้�อความมั�นคงของชิาติ่และปีระชิาชิน

ค่านิยม
 มุ่งมั�น ทุ่ี่มเที่ ม่วินัย เส่ยสละ เพ้�อชิาติ่และปีระชิาชิน

 (3D1S : Determination, Devotion, Discipline and Sacrifice)

พันธกิจ
 ๑. เป็ีนห้น่วยงานห้ลักในการปีฏิิบัติ่งานข่าวกรอง ต่่อต้่านข่าวกรองในปีระเที่ศ และต่่างปีระเที่ศ 

ข่าวกรองที่างการส้�อสาร

 ๒. พัฒนาและส่งเสริมมาต่รฐานการรักษาความปีลอดภัยห้น่วยงานรัฐฝ่้ายพลเร้อน

 ๓. เป็ีนศ้นย์กลางบ้รณ์าการงานข่าวกรองของชิาติ่

 ๔. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้้ทัี่นสมัย และบุคลากรเป็ีนม้ออาช่ิพ

 ๕. การบริห้ารงานอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
 ๑. พัฒนาปีระสิที่ธิภาพของระบบงานข่าวกรอง

 ๒. ยกระดับงานข่าวกรองเพ้�อการป้ีองกันและสนับสนุนการแก้ไขปัีญห้าภัยคุกคามต่่อความมั�นคง

 ๓. เสริมสร้างเอกภาพในปีระชิาคมข่าวกรอง

 ๔. เสริมสร้างความร่วมม้อที่างด้านการข่าวและการรักษาความปีลอดภัยในภาคเอกชิน และ

ภาคปีระชิาชิน

 ๕. พัฒนาระบบการรักษาความปีลอดภัยห้น่วยงานของรัฐฝ่้ายพลเร้อนและเคร้อข่าย

 ๖. ยกระดับสมรรถึนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรโดยยึดห้ลักธรรมาภิบาล

   
   

   

   

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี50



ผู้บรหิารสํานักข่าวกรองแหง่ชาติ

นาย์ปัิย์ะ คงขำา
ริองผู้อำานวย์การิสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

นาย์ธิ์นากริ บัวริัษฏิ์
ผู้อำานวย์การิสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

นาย์ศูริาย์ุธิ์ ทองกูล
ริองผู้อำานวย์การิสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

นาย์ฐนัติถ์ สุวริริณ์านนท์
ริองผู้อำานวย์การิสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

นาย์ริุ่งศูักดิ� ปัิย์ะริัติน์
ริองผู้อำานวย์การิสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 51



นาย์กฤษฎา อักษริวงศู์
ที�ปัริ่กษาสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

นาย์วีริศูักดิ� ทิพย์์มณ์เฑีย์ริ 
ริักษาการิที�ปัริ่กษาสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

นาย์พุ่งพงษ์ สุวริริณ์เลิศู
ริักษาการิที�ปัริ่กษาสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

นาย์ธิ์ริริมริัติน์ ริัตินมณ์ี 
ริักษาการิที�ปัริ่กษาสำานักข่าวกริองแห่งชื้าติิ

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี52



   สํานักงบประมาณ
   ถนนพริะริามที� ๖ แขวงพญาไท เขติพญาไท กริุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๐๐ 

   www.bb.go.th

วสัิยทัศน์
 สำานักงบปีระมาณ์เปี็นห้นึ�งในกลไกสำาคัญในการขับเคล้�อนนโยบายรัฐบาลที่่�ที่ันสมัย และเชิ้�อถึ้อได้

พันธกิจ
 ๑. เสนอแนะและให้้คำาปีรึกษาแนะนำาในด้านการงบปีระมาณ์แก่รัฐบาลและห้น่วยงานภาครัฐ

 ๒. จัดที่ำางบปีระมาณ์รายจ่ายที่่�สนองต่่อนโยบายและเปี้าห้มายนโยบายของรัฐบาล โดยคำานึงถึึง

วินัยที่างการคลัง และเสถึ่ยรภาพที่างเศรษฐกิจ

 ๓. บริห้ารจัดการงบปีระมาณ์ เพ้�อให้้เกิดปีระโยชิน์ส้งสุดและคุ้มค่า ให้้บรรลุเปี้าห้มาย ผ่ลสัมฤที่ธิ์

ของงานต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดไว้

 ๔. ต่ิดต่ามปีระเมินผ่ล และรายงานผ่ลความสำาเร็จของการดำาเนินงานจากการใชิ้จ่ายงบปีระมาณ์

ของห้น่วยรับงบปีระมาณ์

   
   

   

   

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 53



ผู้บรหิารสํานักงบประมาณ

นาย์เดชื้าภูิวัฒน์ ณ์ สงขลา
ผู้อำานวย์การิสำานักงบปัริะมาณ์

นางวิย์ดา โชื้ติิริัตินะศูิริิ
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงบปัริะมาณ์

นาย์สมหมาย์ ลักขณ์านุริักษ์
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงบปัริะมาณ์

หม่อมริาชื้วงศู์ริณ์จัักริ์ จัักริพันธิ์ุ์
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงบปัริะมาณ์

นาย์เฉีลิมพล เพ็ญสูติริ
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงบปัริะมาณ์

นาย์สมมิติริ โติริักติริะกูล 
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงบปัริะมาณ์

นาย์อนันติ์ แก้วกำาเนิด 
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงบปัริะมาณ์

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี54



นางอลิสา  ปัิ่นปัริะเสริิฐ
ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์

นาย์กริณ์ินทริ์  กาญจัโนมัย์ 
ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์ 

นาย์บุญชืู้  ปัริะสพกิจัถาวริ 
ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์ 

นางสาวริัชื้นี  เคริ้อริัติน์
ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์ 

นางดริงค์ริัติน์  กล้าหาญ 
ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์ 

นางสาวกนกริัติน์ ขุนทอง 
ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์ 

นาย์พย์ุงศูักดิ� คริเจัริิญ 

ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์ 

นาย์ย์ุทธิ์นา สาโย์ชื้นกริ 
ที�ปัริ่กษาสำานักงบปัริะมาณ์ 

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 55



   สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 
   ทำาเนีย์บริัฐบาล ถนนพิษณ์ุโลก แขวงดุสิติ เขติดุสิติ กริุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐  โทริสาริ ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๕๖

   www.nsc.go.th

วสัิยทัศน์
 องค์กรนำาด้านความมั�นคงแบบองค์รวม บนพ้�นฐานการรักษาผ่ลปีระโยชิน์แห้่งชิาต่ิ และบริห้าร

จัดการความมั�นคงทีุ่กมิต่ิอย่างสมดุลและยั�งย้น

ค่านิยม NSC
 N = National Interest การมุ่งรักษาผ่ลปีระโยชิน์ของชิาต่ิ

 S = Strategic Thinking การคิดวิเคราะห้์เชิิงยุที่ธศาสต่ร์

 C = Competency การม่สมรรถึนะในอาชิ่พ

พันธกิจ
 ๑. กำาห้นดทิี่ศที่าง ให้้คำาปีรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุที่ธศาสต่ร์ แนวที่างและแผ่นด้านความมั�นคง

แห้่งชิาต่ิให้้สอดคล้องกับสถึานการณ์์และการเปีล่�ยนแปีลงที่ั�งในปีัจจุบันและอนาคต่

 ๒. อำานวยการ ปีระสาน และติ่ดต่ามปีระเมินผ่ล เพ้�อขับเคล้�อนนโยบาย ยุที่ธศาสต่ร์ แนวที่าง

ด้านความมั�นคงไปีส้่การปีฏิิบัต่ิอย่างเปี็นร้ปีธรรม

 ๓. ปีระเมินสถึานการณ์์ด้านความมั�นคง และการเต่ร่ยมความพร้อมแห้่งชิาต่ิและบริห้ารวิกฤต่ิ

ความมั�นคงในการรับม้อภัยคุกคามด้านความมั�นคง

 ๔. พัฒนาองค์ความร้้ความมั�นคงและเสริมสร้างเคร้อข่ายความร่วมม้อกับทีุ่กภาคส่วน

 ๕. พัฒนาปีระสิที่ธิภาพและเสริมสร้างสมรรถึนะองค์กรและบุคลากร เพ้�อเปี็นองค์กรห้ลัก 

ด้านความมั�นคง

   
      

      

      

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี56



ผู้บรหิารสํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ

นาย์สิทธิ์ินันท์ มานิติกุล
ที�ปัริ่กษาด้านการิปัริะสานกิจัการิความมั�นคง

นาย์วริณ์ัฐ คงเม้อง
ริักษาการิในติำาแหน่ง

ที�ปัริ่กษาด้านนโย์บาย์และย์ุทธิ์ศูาสติริ์ความมั�นคง

พลเอก ณ์ัฐพล นาคพาณ์ิชื้ย์์
เลขาธิ์ิการิสภูาความมั�นคงแห่งชื้าติิ

นางศูิริิวริริณ์ สุคนธิ์มาน
ริองเลขาธิ์ิการิ

สภูาความมั�นคงแห่งชื้าติิ

 นาย์ฉีัติริชื้ัย์ บางชื้วด
ริองเลขาธิ์ิการิ

สภูาความมั�นคงแห่งชื้าติิ

นาย์ริัชื้กริณ์์ นภูาพริพิพัฒน์
ริองเลขาธิ์ิการิ

สภูาความมั�นคงแห่งชื้าติิ

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 57



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   ๑ ถนนพริะอาทิติย์์ แขวงพริะบริมมหาริาชื้วัง เขติพริะนคริ 
   กริุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ไปัริษณ์ีย์์อิเล็กทริอนิกส์ nr0900@ocs.go.th
   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙  โทริสาริ ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
   www.krisdika.go.th | www.lawreform.go.th

วสัิยทัศน์
 “Better Regulation for Better Life” 

 พัฒนากฎห้มายให้้ด่เพ้�อให้้ปีระชิาชินม่คุณ์ภาพชิ่วิต่ที่่�ด่ขึ�น

พันธกิจ
 ๑. จัดที่ำากฎห้มายและให้้ความเห้็นที่างกฎห้มายต่ามห้ลักกฎห้มาย 
 ๒. จัดที่ำากฎห้มายเพ้�อให้้การบริห้ารราชิการแผ่่นดินเปี็นไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ และไม่สร้างภาระ  
โดยไม่จำาเปี็นแก่ปีระชิาชิน 
 ๓. พัฒนากฎห้มายให้้สอดคล้องกับบริบที่ที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปีโดยรับฟังผ่้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 
 ๔. พัฒนาความร้้ความสามารถึของนักกฎห้มายในห้น่วยงานภาครัฐ 
 ๕. พัฒนาและเผ่ยแพร่ข้อม้ลกฎห้มายของปีระเที่ศ 
 ๖. ปีระสานงานและสนับสนุนงานด้านนิต่ิบัญญัต่ิ
 

ค่านิยม
 มุ่งพัฒนากฎห้มาย เพ้�อชิ่วิต่ที่่�ด่ขึ�นของปีระชิาชิน
 คำาอธิ์ิบาย์ค่านิย์มองค์การิ 
 มุ่ง : ต่ั�งใจที่ำาอย่างจริงจัง 
 พัฒนา : ที่ำาให้้ด่ขึ�น 
 มุ่งพัฒนากฎห้มาย เพ้�อชิ่วิต่ที่่�ด่ขึ�นของปีระชิาชิน ค้อ การมุ่งพัฒนากฎห้มายให้้ม่คุณ์ภาพ โดยม่
เปี้าห้มายค้อชิ่วิต่ความเปี็นอย้่ที่่�ด่ขึ�นของปีระชิาชิน

ยุทธศาสตร์
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๑ พัฒนากระบวนการต่รวจพิจารณ์าร่างกฎห้มายและให้้ความเห้็นที่างกฎห้มาย 
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๒ พัฒนากระบวนการต่รวจสอบ ต่ิดต่าม และการปีระเมินผ่ลการดำาเนินการ  
   ต่ามมาต่รา ๗๗ ของรัฐธรรมน้ญ
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๓ พัฒนาความร้้ความสามารถึของนักกฎห้มายภาครัฐ
 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๔ พัฒนาปีระสิที่ธิภาพการที่ำางานของสำานักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา

   
    

   
   
   

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี58



ผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นาย์ปักริณ์์ นิลปัริะพันธิ์์
เลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิกฤษฎีกา

นางสาวอัญชื้ลิติา กองอริริถ
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิกฤษฎีกา

นาย์ธิ์นาวัฒน์ สังข์ทอง
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิกฤษฎีกา

นางพงษ์สวาท กาย์อริุณ์สุทธิ์ิ�
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิกฤษฎีกา

นาย์โกมล จัิริชื้ัย์สุทธิ์ิกุล
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิกฤษฎีกา
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 สำานักงานคณ์ะกรรมการข้าราชิการพลเร้อน ห้ร้อ สำานักงาน ก.พ. เป็ีนองค์กรกลางด้านการบริห้าร 

ที่รัพยากรบุคคลในราชิการพลเร้อน ที่ำาห้น้าท่ี่�ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชิการและบุคลากรภาครัฐให้้ม่

คุณ์ภาพช่ิวิต่และการที่ำางานท่ี่�ด่ และพัฒนาระบบการบริห้ารกำาลังคนในราชิการให้้เป็ีนกลไกการขับเคล้�อน

ยุที่ธศาสต่ร์ชิาติ่อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ ผ่ดุงไว้ซึี�งระบบคุณ์ธรรมในราชิการพลเร้อน

วสัิยทัศน์
 ปีฏิิร้ปีการบริห้ารจัดการที่รัพยากรบุคคล พัฒนาคุณ์ภาพ คุณ์ธรรม ของข้าราชิการและบุคลากร

ภาครัฐ เพ้�อสร้างให้้เกิดความเช้ิ�อมั�น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปีฏิิบัติ่งานราชิการ 

เพ้�อปีระเที่ศชิาติ่และปีระชิาชินจากทุี่กฝ่้าย 

พันธกิจ
 ๑. ปีรับขนาด ต้่นทุี่นและค่าใช้ิจ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ ให้้อย้่ในระดับท่ี่�เห้มาะสม เป็ีนปีระโยชิน์  

คุ้มค่า เพ้�อให้้ผ้้่บริห้ารภาครัฐสามารถึจัดสรรที่รัพยากรเพ้�อการพัฒนาอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ 

 ๒. ปีรับปีรุงกลไกการบริห้ารที่รัพยากรบุคคล ให้้ย้ดห้ยุ่น คล่องต่ัว ที่ันสมัย เพ้�อให้้ห้น่วยงานภาครัฐ 

สามารถึสนองต่อบต่่อความต้่องการในการบริการภาครัฐ ก้าวทัี่นต่่อการเปีล่�ยนแปีลง และเป็ีนท่ี่�ยอมรับและ 

เช้ิ�อมั�นในระดับสากล 

 ๓. พัฒนาข้าราชิการและบุคลากรภาครัฐให้้ปีฏิิบัติ่ห้น้าท่ี่�ราชิการอย่างม่คุณ์ธรรม ม่ความเป็ีน 

ม้ออาช่ิพ ควบค่้กับการสร้างสมดุลของคุณ์ภาพงานและคุณ์ภาพช่ิวิต่ท่ี่�เห้มาะสมกับความจำาเป็ีน ความต้่องการ 

และความคาดห้วังของผ้้่ปีฏิิบัติ่งานทุี่กฝ่้ายทุี่กระดับ 

ยุทธศาสตรสํ์านักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 สนับสนุนวิสัยทัี่ศน์และยุที่ธศาสต่ร์ชิาติ่ ด้วยการผ่ลักดันและพัฒนาให้้ภาคราชิการของปีระเที่ศ  

ม่คุณ์ธรรมปีลอดทุี่จริต่ เป็ีนราชิการท่ี่�สร้างและส่งเสริมนวัต่กรรมและม่ปีระสิที่ธิภาพ สามารถึต่อบสนอง 

ต่่อความต่้องการของปีระชิาชินและเปี็นท่ี่�เช้ิ�อถ้ึอของนานาชิาต่ิ โดยการปีรับเปีล่�ยนระบบและวิธ่การบริห้าร 

ที่รัพยากรบุคคล รวมทัี่�งกฎห้มาย ระเบ่ยบ ขั�นต่อน ห้ลักเกณ์ฑ์์เพ้�อให้้แต่่ละส่วนราชิการได้มาและรักษาไว้ 

ซึี�งคนด่คนเก่งท่ี่�ม่จิต่สาธารณ์ะอย่างเห้มาะสม

  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
  ๔๗/๑๑๑ ถนนติิวานนท์ ติำาบลติลาดขวัญ อำาเภูอเม้องฯ จัังหวัดนนทบุริี ๑๑๐๐๐

  โทริศูัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐  โทริสาริ ๐ ๒๕๔๗ ๑๑๐๘

  www.ocsc.go.th     Facebook : สำานักงาน ก.พ.     Youtube : สำานักงาน ก.พ.
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  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
  ๔๗/๑๑๑ ถนนติิวานนท์ ติำาบลติลาดขวัญ อำาเภูอเม้องฯ จัังหวัดนนทบุริี ๑๑๐๐๐

  โทริศูัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐  โทริสาริ ๐ ๒๕๔๗ ๑๑๐๘

  www.ocsc.go.th     Facebook : สำานักงาน ก.พ.     Youtube : สำานักงาน ก.พ.

ประเด็นยุทธศาสตร์
 ๑. การเสริมสร้างความม่ปีระสิที่ธิภาพของกลไกการบริห้ารจัดการที่รัพยากรบุคคลภาครัฐ

 ๒. การเสริมสร้างเก่ยรติ่ภ้มิและคุณ์ภาพบุคลากรภาครัฐ

เปา้หมายเชงิยุทธศาสตร์
 ๑. การบริห้ารจัดการที่รัพยากรบุคคลภาครัฐ ม่ปีระสิที่ธิภาพ คล่องต่ัว เอ้�อต่่อการดำาเนินงาน

ด้านการบริห้ารที่รัพยากรบุคคลของส่วนราชิการและจังห้วัด

 ๒. บุคลากรภาครัฐสามารถึปีฏิิบัติ่งานได้อย่างม้ออาช่ิพ ม่คุณ์ธรรม จริยธรรม และได้รับ 

ความเป็ีนธรรมในการปีฏิิบัติ่ราชิการ

กลยุทธ์
 ๑. พัฒนาและปีรับปีรุงกฎระเบ่ยบเก่�ยวกับการบริห้ารที่รัพยากรบุคคลในทุี่กกลไก ทัี่�งการสรรห้า 

พัฒนา รักษาไว้ และใช้ิปีระโยชิน์ ให้้ม่ความย้ดห้ยุ่น คล่องตั่ว ง่ายต่่อการนำาไปีปีฏิิบัติ่

 ๒. ให้้คำาปีรึกษา แนะนำา และเผ่ยแพร่องค์ความร้้ด้านการบริห้ารและพัฒนาที่รัพยากรบุคคลภาครัฐ

 ๓. สร้างความเข้าใจและการม่ส่วนร่วมของข้าราชิการและบุคลากรภาครัฐ ในการบริห้ารและพัฒนา 

ที่รัพยากรบุคคลภาครัฐ

 ๔. สนับสนุนให้้ข้าราชิการและบุคลากรภาครัฐในทีุ่กระดับพัฒนาต่นเองต่ามข่ดสมรรถึนะ 

ท่ี่�กำาห้นดไว้

 ๕. สนับสนุนให้้เกิดแลกเปีล่�ยนองค์ความร้้ระห้ว่างห้น่วยงานกลางการบริห้ารที่รัพยากรบุคคล 

และรักษามาต่รฐานการบริห้ารที่รัพยากรบุคคลในภาครัฐ

 ๖. สร้างจิต่สำานึกและค่านิยมในการปีฏิิบัติ่ราชิการด้วยความปีระพฤติ่ชิอบ ซ้ี�อสัต่ย์ สุจริต่ เป็ีนกลาง 

ไม่เล้อกปีฏิิบัติ่ ยึดถ้ึอคุณ์ธรรม และจริยธรรมเป็ีนห้ลักในการที่ำางาน

 ๗. ส่งเสริมวัฒนธรรมการที่ำางานท่ี่�ม่ความห้ลากห้ลายอย่างเป็ีนระบบ

 ๘. ติ่ดต่าม ต่รวจสอบ และปีระเมินกลไกการบริห้ารที่รัพยากรบุคคลภาครัฐอย่างต่่อเน้�อง
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ผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน

นางสาวสุลักขณ์า ธิ์ริริมานุสติิ
ริองเลขาธิ์ิการิ

คณ์ะกริริมการิข้าริาชื้การิพลเริ้อน

นางสาวชื้มนาด ศูริีสวาสดิ�
ริองเลขาธิ์ิการิ

คณ์ะกริริมการิข้าริาชื้การิพลเริ้อน

ีสวาสดิ�ีสวาสดิ�ีสวาสดินางสาวสุลักข

หม่อมหลวงพัชื้ริภูากริ เทวกุล
เลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิข้าริาชื้การิพลเริ้อน

นางชืุ้ติิมา หาญเผชื้ิญ
ริองเลขาธิ์ิการิ

คณ์ะกริริมการิข้าริาชื้การิพลเริ้อน

นาย์ปัิย์วัฒน์ ศูิวริักษ์
ริองเลขาธิ์ิการิ

คณ์ะกริริมการิข้าริาชื้การิพลเริ้อน

วัฒน์ ักษ์
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นางสุทธิ์ิลักษณ์์ เอ้�อจัิติถาวริ
ที�ปัริ่กษาริะบบริาชื้การิ

นางสาวพัชื้ริา เพ็ชื้ริทวี
ที�ปัริ่กษาริะบบริาชื้การิ

ริ้อย์ติำาริวจัโทหญิงสุทธิ์ิมา พิพัฒน์พิบูลย์์
ที�ปัริ่กษาริะบบริาชื้การิ

้�
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   สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
   และสังคมแหง่ชาติ
   ๙๖๒ ถนนกริุงเกษม เขติปั้อมปัริาบศูัติริูพ่าย์ กริุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕  โทริสาริ ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๓๘

   www.nesdc.go.th

วสัิยทัศน์
 ห้น่วยงานห้ลักในการวางแผ่นและจัดที่ำายุที่ธศาสต่ร์การพัฒนาปีระเที่ศ ส้่ความสมดุลและยั�งย้น 

ที่่�ยึดปีระโยชิน์ส่วนรวม ที่ันต่่อการเปีล่�ยนแปีลงและม่ปีระสิที่ธิภาพส้ง

ค่านิยมองค์กร
 มุ่งมั�น ทีุ่่มเที่ พัฒนาปีระเที่ศ เพ้�อปีระโยชิน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณ์ธรรม ต่ามห้ลักวิชิาการอย่างม้ออาชิ่พ

วฒันธรรมองค์การ
 ๑. เปี็นองค์กรที่่�มุ่งส้่ความเปี็นเลิศที่างด้านวิชิาการ 

 ๒. เปี็นองค์กรที่่�ม่ความรับผ่ิดชิอบต่่อสาธารณ์ะและสังคม 

 ๓. ม่ระบบธรรมาภิบาล 

 ๔. บุคลากรของสำานักงานฯ เปี็นที่รัพยากรอันม่ค่าที่่�สุดขององค์กร

พันธกิจ
 เพ้�อให้้สามารถึบรรลุวิสัยที่ัศน์ วัต่ถึุปีระสงค์ และเปี้าห้มายของสำานักงานฯ และสอดคล้องกับบที่บาที่ 

ห้น้าที่่�ต่ามพระราชิบัญญัต่ิสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห้่งชิาต่ิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎห้มายสำาคัญ ๆ 

ที่่�เก่�ยวข้อง สศชิ. จึงได้กำาห้นดพันธกิจห้ลักไว้ ๓ ปีระการ ดังน่�

 พันธิ์กิจัที� ๑ หน่วย์งานย์ุทธิ์ศูาสติริ์และคลังสมองของปัริะเทศู (Pragmatic Policy Think Tank) 

ที่่�ม่บที่บาที่ที่่�ชัิดเจนในการเชิ้�อมต่่อระห้ว่างการพัฒนาองค์ความร้้ไปีขับเคล้�อนนโยบายส่้เปี้าห้มายอย่าง

เปี็นร้ปีธรรม จัดที่ำายุที่ธศาสต่ร์การพัฒนาระดับชิาต่ิ และการพัฒนาในระดับต่่าง ๆ ที่่�ม่คุณ์ภาพและรวดเร็ว 

รวมที่ั�งให้้คำาปีรึกษารัฐบาล ปีระสานการแปีลงนโยบายและยุที่ธศาสต่ร์ของรัฐบาลไปีส้่การปีฏิิบัต่ิ ต่ลอดจน

ต่ิดต่ามปีระเมินผ่ลนโยบายของรัฐบาล 
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 พันธิ์กิจัที� ๒ หน่วย์งานด้านข้อมูลเศูริษฐกิจัและสังคมเชิื้งล่ก (Intelligence Unit) ในระดับ

สากลโดยเปี็นห้น่วยงานวิเคราะห้์ข้อม้ล นำาเสนอ และเฝ้้าระวังภัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมของ 

รัฐบาล (Warning Center) ท่ี่�ถ้ึกต้่องแม่นยำาและเช้ิ�อถ้ึอได้ ต่ลอดจนเป็ีนห้น่วยเจาะข้อม้ลเชิิงลึกต่่างปีระเที่ศ 

ท่ี่�ม่ผ่ลกระที่บต่่อเศรษฐกิจและสังคมไที่ย เพ้�อใช้ิในการวางแผ่นเชิิงยุที่ธศาสต่ร์ บริห้ารเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศ

 พันธิ์กิจัที� ๓ หน่วย์งานแห่งความรู้ิสมัย์ใหม่ (Knowledge Organization) ส่งเสริมและ

พัฒนาให้้บุคลากรม่องค์ความร้้ และทัี่กษะการที่ำางานท่ี่�ทัี่นสมัย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัี่ลท่ี่�มุ่งเน้น 

การปีรับเปีล่�ยนองค์กรไปีส่้การบริห้ารจัดการความร้้ท่ี่�ที่ันสมัย โดยใช้ิ Information Communication 

Technology (ICT) ห้ร้อส้�ออิเล็กที่รอนิกส์เป็ีนเคร้�องม้อในการปีฏิิบัติ่งาน รวมทัี่�งการพัฒนาองค์ความร้้ 

ความสามารถึในการวางแผ่นยุที่ธศาสต่ร์ การวิเคราะห้์ และการปีระสานงานเพ้�อผ่ลักดันการพัฒนาปีระเที่ศ 

อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ
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ผู้บรหิารสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาติ

นาย์วิชื้ญาย์ุทธิ์ บุญชื้ิติ
ริองเลขาธิ์ิการิสภูาพัฒนาการิ
เศูริษฐกิจัและสังคมแห่งชื้าติิ

นาย์ดนุชื้า  พิชื้ย์นันท์ 
เลขาธิ์ิการิสภูาพัฒนาการิเศูริษฐกิจัและสังคมแห่งชื้าติิ

นาย์วิโริจัน์ นริาริักษ์
ริองเลขาธิ์ิการิสภูาพัฒนาการิ
เศูริษฐกิจัและสังคมแห่งชื้าติิ

นาย์เอนก มีมงคล
ริองเลขาธิ์ิการิสภูาพัฒนาการิ
เศูริษฐกิจัและสังคมแห่งชื้าติิ

นางสาวจัินางค์กูริ โริจันนันติ์
ริองเลขาธิ์ิการิสภูาพัฒนาการิ
เศูริษฐกิจัและสังคมแห่งชื้าติิ

นางธิ์ิดา พัทธิ์ธิ์ริริม
ริองเลขาธิ์ิการิสภูาพัฒนาการิ
เศูริษฐกิจัและสังคมแห่งชื้าติิ

นาย์วันฉีัติริ สุวริริณ์กิติติิ
ริองเลขาธิ์ิการิสภูาพัฒนาการิ
เศูริษฐกิจัและสังคมแห่งชื้าติิ
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นางสาววริวริริณ์ พลิคามิน
ที�ปัริ่กษา

ด้านนโย์บาย์และแผนงาน

นางนภูัสชื้ล ทองสมจัิติริ
ที�ปัริ่กษา

ด้านนโย์บาย์และแผนงาน

นาย์สุริิย์นติ์ ธิ์ัญกิจัจัานุกิจั
ที�ปัริ่กษา

ด้านนโย์บาย์และแผนงาน

นางสาวนุชื้จัริี วงษ์สันติ์
ที�ปัริ่กษา

ด้านนโย์บาย์และแผนงาน

ี วงษ์สัน ์ นางสาวกัญญาริักษ์ ศูริีทองริุ่ง
ที�ปัริ่กษา

ด้านนโย์บาย์และแผนงาน

นางสาวกัญญา ักษ์ ีทอง ุ่ง นางเสาวณ์ีย์์ แสงสุพริริณ์
ที�ปัริ่กษา

ด้านนโย์บาย์และแผนงาน

ี ์ แสงสุพ

นางสาวสุนทริาลักษณ์์ เพ็ชื้ริกูล
ที�ปัริ่กษา

ด้านนโย์บาย์และแผนงาน

าลักษ ์ เพ็
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    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    ๕๙/๑ ถนนพิษณุ์โลก แขวงดุสิติ เขติดุสิติ กรุิงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

    โทริศัูพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙  โทริสาริ ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๘๒    

    www.opdc.go.th

วสัิยทัศน์
 ขับเคล้�อนการพัฒนาระบบราชิการให้้เป็ีนไปีต่ามห้ลักธรรมาภิบาลของการบริห้ารกิจการ 

บ้านเม้องท่ี่�ด่ อย่างต่่อเน้�องและบังเกิดผ่ลอย่างเป็ีนร้ปีธรรม เพ้�อให้้ระบบราชิการช่ิวยพัฒนาคุณ์ภาพช่ิวิต่

ท่ี่�ด่ขึ�นของปีระชิาชิน

ค่านิยม 

 คิดริเริ�มและเร่ยนร้้

 มองไปีข้างห้น้าและสามารถึปีรับตั่วทัี่นต่่อการเปีล่�ยนแปีลง

 ที่ำางานแบบเคร้อข่าย

 ม่ข่ดสมรรถึนะส้ง

 ยึดมั�นในสิ�งท่ี่�ถ้ึกต้่องและชิอบธรรม

พันธกิจ
 ๑.  งานเลขานุการของคณ์ะกรรมการพัฒนาระบบราชิการ (ก.พ.ร.) คณ์ะกรรมการพัฒนาและ 

ส่งเสริมองค์การมห้าชิน (กพม.) คณ์ะกรรมการนโยบายการบริห้ารงานจังห้วัดและกลุ่มจังห้วัดแบบบ้รณ์าการ  

(ก.น.จ.) คณ์ะกรรมการต่รวจสอบและปีระเมินผ่ลภาคราชิการ (ค.ต่.ปี.)

 ๒. ภารกิจด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชิการ 

  ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์้ทิี่ศที่างห้ร้อแนวโน้มการเปีล่�ยนแปีลงของโลกและการเปีล่�ยนแปีลงของ 

ปีระเที่ศไที่ยในอนาคต่ รวมทัี่�งผ่ลกระที่บจากการเปีล่�ยนแปีลงต่่อการพัฒนาระบบราชิการ

  ๒.๒ ศึกษาบที่บาที่ภาครัฐไที่ยในอนาคต่ แนวที่างและวิธ่การในการปีรับบที่บาที่เดิมไปีส่้

บที่บาที่ให้ม่ในอนาคต่

  ๒.๓ จัดที่ำาระบบฐานข้อม้ลขนาดให้ญ่ (Big Data) เก่�ยวกับการพัฒนาระบบราชิการในร้ปีแบบ 

ดิจิทัี่ลเพ้�อนำามาใช้ิปีระโยชิน์ในการวิเคราะห์้ คาดการณ์์ เสนอแนะนโยบาย และเปิีดเผ่ยต่่อสาธารณ์ะ

  ๒.๔ สร้างการรับร้้ เข้าใจเก่�ยวกับการพัฒนาระบบราชิการ สร้างความร่วมม้อระห้ว่างห้น่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคปีระชิาชิน ภาคเอกชิน และห้น่วยงานต่่างปีระเที่ศ เพ้�อให้้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาครัฐ

 ๓. ภารกิจด้านการให้้บริการปีระชิาชิน

  ๓.๑ พัฒนา ส่งเสริมการยกระดับการให้้บริการภาครัฐต่ามพระราชิบัญญัติ่การอำานวย 

ความสะดวกในการพิจารณ์าอนุญาต่ของที่างราชิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
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  ๓.๒ ขับเคล้�อนการให้้บริการภาคธุรกิจและภาคปีระชิาชินด้วยระบบดิจิทัี่ลอย่างเต็่มร้ปีแบบ

  ๓.๓ สนับสนุนการขับเคล้�อนรัฐบาลดิจิทัี่ลในการเพิ�มข่ดความสามารถึเชิิงดิจิทัี่ลภาครัฐ 

ในการบริห้ารจัดการด้านบ้รณ์าการข้อม้ลภาครัฐ

  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลไกการม่ส่วนร่วมของทุี่กภาคส่วนในการบริการภาครัฐ 

เปิีดให้้ทุี่กภาคส่วนม่ส่วนร่วมในการแสดงความเห้็น ออกแบบ และเสนอแนวที่างในการพัฒนาบริการภาครัฐ

  ๓.๕ ที่บที่วน ยกเลิก ปีรับปีรุง กฎห้มาย กฎระเบ่ยบ แนวที่างปีฏิิบัติ่ท่ี่�เป็ีนอุปีสรรคต่่อ 

การอำานวยความสะดวกในการให้้บริการปีระชิาชิน และการเป็ีนรัฐบาลดิจิทัี่ล

 ๔. ภารกิจปีรับบที่บาที่ ภารกิจและโครงสร้างห้น่วยงานภาครัฐ

  ๔.๑ การพัฒนาการจัดแบ่งบที่บาที่และอำานาจห้น้าท่ี่�ท่ี่�เห้มาะสมระห้ว่างบริห้ารราชิการ

ส่วนกลาง ส่วนภ้มิภาค และส่วนท้ี่องถิึ�น

  ๔.๒ บ้รณ์าการบที่บาที่ภารกิจ โครงสร้าง และเช้ิ�อมโยงการที่ำางานของภาครัฐในทีุ่กระดับ  

ทุี่กภาคส่วนให้้ม่เอกภาพและสอดรับปีระสานกันต่ามห่้วงโซ่ีการพัฒนา โดยส่งเสริมให้้ภาคเอกชิน ภาคส่วนอ้�น 

ม่บที่บาที่ในการดำาเนินงานของภาครัฐเพิ�มมากขึ�น รวมทัี่�งส่งเสริมให้้ม่การกระจายอำานาจไปีส่้ท้ี่องถิึ�น

  ๔.๓ การจัดโครงสร้างส่วนราชิการ และจังห้วัดให้้ดำาเนินการเฉุพาะภารกิจท่ี่�สำาคัญจำาเปี็น 

ม่ความคล่องตั่ว ย้ดห้ยุ่น ทัี่นสมัย ปีรับตั่วได้ทัี่นต่่อการเปีล่�ยนแปีลง

  ๔.๔ มอบอำานาจการแบ่งส่วนราชิการภายในกรมและปีระเมินปีระสิที่ธิภาพปีระสิที่ธิผ่ล 

และความคุ้มค่าภายห้ลังการปีรับปีรุงโครงสร้างของส่วนราชิการ

  ๔.๕ เสนอแนะนโยบาย แนวที่าง ห้ลักเกณ์ฑ์์กลาง และดำาเนินการเก่�ยวกับการจัดตั่�ง การรวม  

การยุบเลิก และการปีระเมินความคุ้มค่าขององค์การมห้าชินและห้น่วยบริการร้ปีแบบพิเศษ

 ๕. ภารกิจเพิ�มปีระสิที่ธิภาพการบริห้ารจัดการ

  ๕.๑ พัฒนาส่วนราชิการ จังห้วัด และองค์การมห้าชิน ให้้ม่ข่ดสมรรถึนะส้ง (High Performance  

Organization) มุ่งส่้การเป็ีนระบบราชิการ ๔.๐ และบริห้ารจัดการภาครัฐต่ามห้ลักธรรมาภิบาลของ 

การบริห้ารกิจการบ้านเม้องท่ี่�ด่

  ๕.๒ การปีระเมินผ่ลสัมฤที่ธ์ิของการปีฏิิบัติ่ราชิการของส่วนราชิการ จังห้วัด และองค์การ

มห้าชิน โดยปีรับระบบการปีระเมินผ่ลสัมฤที่ธ์ิการปีฏิิบัติ่ราชิการเพ้�อการพัฒนาห้น่วยงาน (Enable) ควบค่้กับ

การปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัติ่งาน (Performance)

  ๕.๓ มอบอำานาจการปีระเมินผ่ลสัมฤที่ธ์ิของการปีฏิิบัติ่ราชิการของส่วนราชิการจังห้วัด และ

องค์การมห้าชิน

  ๕.๔ สร้างความเข้มแข็งของจังห้วัดให้้เป็ีนจังห้วัดท่ี่�ม่ผ่ลสัมฤที่ธ์ิส้ง ให้้ม่ความคล่องตั่ว 

ในการบริห้ารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำาลังคน ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ

  ๕.๕ ส่งเสริมให้้ปีระชิาชินเข้าม่ส่วนร่วมในการกำาห้นดนโยบายรัฐ และแสดงความคิดเห็้น

เก่�ยวกับการเปิีดเผ่ยข้อม้ลของภาครัฐ และการบริห้ารราชิการ
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ยุทธศาสตร์
 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๑  การิพัฒนานวัติกริริมการิให้บริิการิปัริะชื้าชื้นโดย์ย่์ดปัริะชื้าชื้นเป็ัน

ศููนย์์กลาง

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้้บริการปีระชิาชินของห้น่วยงานภาครัฐไที่ยให้้ม่ความเป็ีนเลิศ ยกระดับ 

ปีระสิที่ธิภาพงานบริการ พัฒนานวัต่กรรม ให้้เข้าถึึงง่าย สะดวก ม่ค่าใช้ิจ่ายน้อยและม่ห้ลากห้ลายร้ปีแบบ 

สามารถึต่อบสนองความต้่องการของปีระชิาชิน

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๒ พัฒนาโคริงสริ้างและริะบบบริิหาริจััดการิภูาคริัฐ ให้มีขนาดเหมาะสม คล่องติัว  

และมีขีดสมริริถนะสูง โดย์ใช้ื้ดิจิัทัลเทคโนโลยี์

 ปีรับปีรุงบที่บาที่ ภารกิจ และโครงสร้างของห้น่วยงานภาครัฐให้้สอดคล้องกับนโยบายและยุที่ธศาสต่ร์ 

ของปีระเที่ศ โดยดำาเนินการเฉุพาะภารกิจท่ี่�สำาคัญ จำาเป็ีน และคุ้มค่า  ม่โครงสร้างท่ี่�เห้มาะสม ย้ดห้ยุ่น คล่องตั่ว  

ต่ลอดจนพัฒนาระบบการบริห้ารจัดการของห้น่วยงานภาครัฐให้้ม่ข่ดสมรรถึนะส้ง โดยใช้ิดิจิทัี่ลเที่คโนโลย่

เข้ามาช่ิวยในการปีฏิิบัติ่งาน

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๓ พัฒนาริะบบริาชื้การิให้เปิัดกว้างเช้ื้�อมโย์งบูริณ์าการิและมีส่วนริ่วมกับ

ปัริะชื้าชื้นและผู้มีส่วนเกี�ย์วข้องทุกภูาคส่วน

 พัฒนาระบบบริห้ารงานแบบบ้รณ์าการระห้ว่างส่วนกลาง ส่วนภ้มิภาค และส่วนท้ี่องถิึ�น แบบ 

ยึดพ้�นท่ี่�อย่างเป็ีนองค์รวมกับทุี่กภาคส่วน โดยใช้ิกลไกปีระชิารัฐ ออกแบบโครงสร้างและระบบบริห้ารงาน 

ท่ี่�รองรับการขับเคล้�อนยุที่ธศาสต่ร์สำาคัญของปีระเที่ศ พร้อมทัี่�งต้่องม่การเปิีดเผ่ยโปีร่งใสในการที่ำางาน โดย 

บุคคลภายนอกสามารถึเข้าถึึงข้อม้ลข่าวสารของที่างราชิการห้ร้อม่การแบ่งปัีนข้อม้ลซึี�งกันและกัน และสามารถึ 

เข้ามาต่รวจสอบการที่ำางานของรัฐได้

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๔ การิส่งเสริิมธิ์ริริมาภิูบาลในภูาครัิฐ

 ส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างความซ้ี�อสัต่ย์สุจริต่ในระบบราชิการปีรับปีรุงกระบวนการ

ที่ำางานของภาครัฐให้้โปีร่งใส ลดการใช้ิดุลยพินิจของเจ้าห้น้าท่ี่� เพ้�อสร้างภาพลักษณ์์ท่ี่�ด่และความเช้ิ�อมั�น 

ให้้แก่ระบบราชิการไที่ย

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๕ การิพัฒนาสำานักงานคณ์ะกริริมการิพัฒนาริะบบริาชื้การิ (สำานักงาน 

ก.พ.ริ.) ให้เป็ันองค์กริสมริริถนะสูง ย้์ดหยุ่์นคล่องตัิว และเป็ันองค์กริดิจิัทัลเต็ิมรูิปัแบบ

 พัฒนาร้ปีแบบและกระบวนการที่ำางาน วางโครงสร้างพ้�นฐานการใช้ิเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 

ในการปีฏิิบัติ่ราชิการภายในสำานักงาน ก.พ.ร. และพัฒนาบุคลากรให้้ม่สมรรถึนะท่ี่�สอดรับกับการเปีล่�ยนแปีลง 

ในโลกยุคดิจิทัี่ลดิสรัปีชัิน และสามารถึให้้คำาปีรึกษาแก่ส่วนราชิการอ้�นเพ้�อการพัฒนาระบบราชิการได้อย่าง 

ม่ปีระสิที่ธิภาพ
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ผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นางสาวสุนทริี สุภูาสงวน
ริองเลขาธิ์ิการิ ก.พ.ริ.

นางสาวอ้อนฟื้้า เวชื้ชื้าชื้ีวะ
เลขาธิ์ิการิ ก.พ.ริ.

นางอาริีย์์พันธิ์์  เจัริิญสุข
ริองเลขาธิ์ิการิ ก.พ.ริ.

นางสาวสุริุ่งลักษณ์์ เมฆะอำานวย์ชื้ัย์
ริองเลขาธิ์ิการิ ก.พ.ริ.

นางนันทนา  ธิ์ริริมสโริชื้
ริองเลขาธิ์ิการิ ก.พ.ริ.
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นางศูิริิพริ วัย์วัฒนะ
ที�ปัริ่กษาการิพัฒนาริะบบริาชื้การิ

นางสาววิริิย์า เนติริน้อย์
ที�ปัริ่กษาการิพัฒนาริะบบริาชื้การิ

นาย์วิชื้ิติริ์ แสงทองล้วน
ที�ปัริ่กษาการิพัฒนาริะบบริาชื้การิ
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   สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  
   ๕๕๕ ถนนวิภูาวดีริังสิติ เขติจัติุจัักริ กริุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๕๕๓ ๘๑๑๑  โทริสาริ ๐ ๒๕๕๓ ๘๓๑๕

   www.boi.go.th  อีเมล head@boi.go.th

วสัิยทัศน์
 ส่งเสริมการลงทุี่นท่ี่�ม่คุณ์ค่า ทัี่�งในปีระเที่ศและการลงทุี่นของไที่ยในต่่างปีระเที่ศ เพ้�อเพิ�มความ

สามารถึในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเปี็นปีระเที่ศท่ี่�ม่รายได้ระดับปีานกลาง (Middle Income Trap) และ

เติ่บโต่อย่างยั�งย้นต่ามห้ลักปีรัชิญาของเศรษฐกิจพอเพ่ยง

ค่านิยม
 • B : Best of Service

  BOI ใส่ใจบริการ ส้�อสารฉัุบไว เลิศในผ่ลงาน

 • O : Open to Learn & Share

  องค์กรต้่องเร่ยนร้้ คิดที่ำาอย้่บนเห้ตุ่ผ่ล ย้ดห้ยุ่น พัฒนาต่นนำาทุี่กคนส่้เส้นชัิย

 • I : Innovation Organization

  ร่วมคิด ร่วมที่ำา รวมพลังสร้างสรรค์

พันธกิจ
 • กำาห้นดนโยบายส่งเสริมการลงทุี่นท่ี่�ที่ำาให้้เกิดการพัฒนาท่ี่�สมดุล ทัี่�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ�งแวดล้อม

 • ส่งเสริมการลงทุี่นเชิิงรุก ทัี่�งการลงทุี่นของคนไที่ย การลงทุี่นของต่่างชิาติ่ (FDI) และการ

ลงทุี่นไที่ยในต่่างปีระเที่ศ

 • ให้้บริการท่ี่�เป็ีนเลิศ ทัี่�งก่อนและห้ลังการส่งเสริมการลงทุี่น

 • พัฒนาปัีจจัยสนับสนุนการลงทุี่น ต่ลอดจนป้ีองกันและแก้ไขด้านการลงทุี่นอย่างจริงจัง

 • สร้างการม่ส่วนร่วมของทุี่กภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุี่น
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ยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย
 ๑. ส่งเสริมการลงทุี่นเพ้�อพัฒนาความสามารถึในการแข่งขันของปีระเที่ศ โดยการส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนาการสร้างนวัต่กรรม การสร้างม้ลค่าเพิ�มของภาคเกษต่ร ภาคอุต่สาห้กรรม ภาคบริการ และ 

การส่งเสริมวิสาห้กิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่ลอดจนส่งเสริมการแข่งขันท่ี่�เปี็นธรรม และการลด 

ความเห้ล้�อมลำ�าที่างเศรษฐกิจและสังคม

 ๒. ส่งเสริมกิจการท่ี่�เปี็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล้อม และม่การปีระห้ยัดพลังงานห้ร้อใช้ิพลังงานที่ดแที่น 

เพ้�อการเติ่บโต่อย่างสมดุลและยั�งย้น

 ๓. ส่งเสริมให้้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทีุ่น (Cluster) ท่ี่�สอดคล้องกับศักยภาพของพ้�นท่ี่� และ 

สร้างความเข้มแข็งของห่้วงโซ่ีม้ลค่า

 ๔. ส่งเสริมการลงทีุ่นในพ้�นท่ี่�จังห้วัดชิายแดนภาคใต่้ เพ้�อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่้องถิึ�นท่ี่�เก้�อก้ล 

ต่่อการสร้างความมั�นคงในพ้�นท่ี่�

 ๕. ส่งเสริมการลงทุี่นในเขต่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉุพาะพ้�นท่ี่�ชิายแดนทัี่�งในและนอกนิคม 

อุต่สาห้กรรม เพ้�อให้้เกิดการเช้ิ�อมโยงที่างเศรษฐกิจกับปีระเที่ศเพ้�อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มปีระชิาคม 

เศรษฐกิจอาเซ่ียน

 ๖. ส่งเสริมการลงทีุ่นของไที่ยในต่่างปีระเที่ศ เพ้�อพัฒนาความสามารถึในการแข่งขันของธุรกิจไที่ย 

และเพิ�มบที่บาที่ของปีระเที่ศไที่ยในเวท่ี่โลก
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ผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

นางสาวดวงใจั อัศูวจัินติจัิติริ์
เลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิส่งเสริิมการิลงทุน

นาย์นฤติม์ เทอดสถีริศูักดิ�
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิ

ส่งเสริิมการิลงทุน

นาย์ชื้นินทริ์ ขาวจัันทริ์
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิ

ส่งเสริิมการิลงทุน

นางสาวซี่อนกลิ�น พลอย์มี
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิ

ส่งเสริิมการิลงทุน
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   สํานักงานทรพัยากรน้ําแหง่ชาติ  

   อาคาริจุัฑามาศู เลขที� ๘๙/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภูาวดีรัิงสิติ  

   แขวงติลาดบางเขน เขติหลักสี� กรุิงเทพฯ ๑๐๒๑๐

   โทริศัูพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ โทริสาริ ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐- ๗ 

   www.onwr.go.th

วสัิยทัศน์
 เป็ีนองค์กรห้ลักในการบริห้ารจัดการเพ้�อสร้างความมั�นคงของที่รัพยากรนำ�าชิาติ่

 (A Water - secure Nation)

พันธกิจ
 ๑. ขับเคล้�อนและบริห้ารจัดการที่รัพยากรนำ�าทัี่�งปีระเที่ศอย่างเป็ีนระบบ

 ๒. กลั�นกรองแผ่นงานและโครงการด้านที่รัพยากรนำ�าให้้เป็ีนไปีต่ามยุที่ธศาสต่ร์ชิาติ่

 ๓. กำากับ ด้แล ติ่ดต่ามปีระเมินผ่ล การบริห้ารจัดการที่รัพยากรนำ�าของปีระเที่ศ

 ๔. ส่งเสริมการบ้รณ์าการและการม่ส่วนร่วมการจัดการที่รัพยากรนำ�า

ยุทธศาสตร์
 ปัริะเด็นยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๑  การิบริิหาริจััดการิทรัิพย์ากรินำ�าติลอดโซ่ีอุปัทานที�มีปัริะสิทธิิ์ภูาพ 

เพ้�อการิติอบสนองความต้ิองการิใช้ื้นำ�าอย่์างสมดุล 

 การบริห้ารจัดการที่รัพยากรนำ�าจะต้่องคำานึงถึึงร้ปีแบบของโซ่ีอุปีที่านทัี่�งระบบของการใช้ินำ�าตั่�งแต่่

ต้่นนำ�า กลางนำ�า จนถึึงปีลายนำ�า ซึี�งม่เป้ีาห้มายในการจัดที่ำาแผ่นบริห้ารจัดการที่รัพยากรนำ�าท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพ 

ม่การเพิ�มผ่ลิต่ภาพของการใช้ินำ�าทัี่�งระบบ และม่แผ่นงานอนุรักษ์นำ�าและรักษาสมดุลระบบนิเวศ

 ปัริะเด็นย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๒  การิพัฒนากลไกในการิแก้ไข ป้ัองกันและบริริเทาปััญหา เพ้�อการิบริิหาริ  

จััดการิทรัิพย์ากรินำ�าทั�งในภูาวะปักติิและวิกฤติอย่์างมีปัริะสิทธิิ์ภูาพ 

 ปัีญห้าที่างด้านที่รัพยากรนำ�าท่ี่�เกิดขึ�นทัี่�งในสภาวะปีกต่ิและวิกฤต่จะต่้องม่การบริห้ารจัดการอย่าง

ม่ปีระสิที่ธิภาพ โดยการม่แผ่นงาน ระบบและกลไกในการดำาเนินการเชิิงรุกในการแก้ไขป้ีองกัน และ

บรรเที่าปีัญห้า ร่วมกับการใช้ิระบบสารสนเที่ศท่ี่�ให้้บริการข้อม้ลนำ�าท่ี่�แจ้งเต้่อน ต่ิดต่ามและปีระเมินผ่ล 

ท่ี่�สามารถึสนับสนุนข้อม้ลปีระกอบการตั่ดสินใจในทุี่กระดับ
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 ปัริะเด็นยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๓  การิเสริิมสร้ิางความเข้มแข็งและความร่ิวมม้อในการิบริิหาริจััดการิ 

ทรัิพย์ากรินำ�าของปัริะเทศูเพ้�อความยั์�งย้์น

 ในการบริห้ารจัดการที่รัพยากรนำ�า จะต่้องได้รับความร่วมม้อและสนับสนุนจากองค์กรบริห้ารจัดการ 

ที่รัพยากรนำ�าทัี่�งในระดับลุ่มนำ�า ระดับปีระเที่ศ และระห้ว่างปีระเที่ศ รวมถึึงการขับเคล้�อนด้านกฎห้มายว่าด้วย 

ที่รัพยากรนำ�าให้้ม่การบังคับใช้ิอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ ต่ลอดจนการสร้างความร้้ ความเข้าใจ ความต่ระห้นัก 

และจิต่สำานึกของการใช้ิที่รัพยากรนำ�าของทุี่กภาคส่วน

 ปัริะเด็นย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๔  การิพัฒนาสมริริถนะองค์กริให้เปั็นที�ย์อมริับทั�งในปัริะเทศูและ 

ต่ิางปัริะเทศู 

 เพ้�อให้้สำานักงานที่รัพยากรนำ�าแห่้งชิาติ่เป็ีนห้น่วยงานห้ลักของการบริห้ารจัดการที่รัพยากรนำ�า 

ท่ี่�เห้มาะสมกับบที่บาที่ภารกิจ ม่สมรรถึนะส้งม่ปีระสิที่ธิภาพและปีระสิที่ธิผ่ล จะต่้องม่การสร้างภาพลักษณ์์ 

องค์กรให้้เป็ีนท่ี่�ยอมรับทัี่�งในและต่่างปีระเที่ศ ม่ระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่�สมบ้รณ์์รองรับทุี่กภารกิจ  

ยุที่ธศาสต่ร์ และต้่องพัฒนาให้้เป็ีนองค์กรคุณ์ธรรมท่ี่�ม่ธรรมาภิบาล และม่การบริห้ารจัดการภายในท่ี่�ม่

ความคล่องตั่ว และม่ความเป็ีนมาต่รฐาน
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ผู้บรหิารสํานักงานทรพัยากรน้ําแหง่ชาติ

นาย์สำาเริิง แสงภูู่วงค์

ริองเลขาธิิ์การิ สทนชื้.

นาย์สมเกีย์ริติิ ปัริะจัำาวงษ์
เลขาธิ์ิการิ สทนชื้.

นาย์ชื้ย์ันติ์ เม้องสง

ริองเลขาธิิ์การิ สทนชื้.

นาย์ปัรีิชื้า สุขกลำ�า

ที�ปัร่ิกษาด้านบริิหาริจััดการิทรัิพย์ากรินำ�า

นาย์สริาวุธิ์ ชื้ีวะปัริะเสริิฐ

ที�ปัร่ิกษาด้านยุ์ทธิ์ศูาสติร์ินำ�า
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   สํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ 
   ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้งความสามัคคี
   ปรองดอง
   อาคาริสำานักงาน ก.พ. (เดิม) ชื้ั�น ๔ ถนนพิษณ์ุโลก แขวงดุสิติ 

   เขติดุสิติ กริุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๐๐ - ๑๓  โทริสาริ ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๑๔

   www.sto.go.th

วสัิยทัศน์
 เปี็นพันธมิต่รร่วมสร้างความเปี็นไปีได้เพ้�อการขับเคล้�อนและยกระดับปีระเที่ศส้่เปี้าห้มายต่าม

ยุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ (To be the partnership for change)

พันธกิจ
 ๑. เสนอแนะมาต่ราการและแนวที่างการดำาเนินการแก้ไขปีัญห้า และต่ิดต่ามความก้าวห้น้าในการ 

ดำาเนินการต่ามมต่ิของคณ์ะกรรมการ และคณ์ะกรรมการต่ามข้อ ๑๒ โดยมุ่งเน้นภารกิจเชิิงบ้รณ์าการ และ 

ปีฏิิบัต่ิการเพ้�อให้้การขับเคล้�อนการปีฏิิร้ปีปีระเที่ศต่ามแผ่นการปีฏิิร้ปีปีระเที่ศ นโยบายการปีฏิิร้ปีของรัฐบาล 

ยุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ แผ่นแม่บที่ และแผ่นการสร้างความสามัคค่ปีรองดอง เปี็นไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ

 ๒. บ้รณ์าการข้อม้ลสารสนเที่ศเก่�ยวกับการดำาเนินการต่ามแผ่นการปีฏิิร้ปีปีระเที่ศ ยุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ  

แผ่นแม่บที่และแผ่นการสร้างความสามัคค่ปีรองดอง 

 ๓. ปีระสานความร่วมม้อกับคณ์ะกรรมการยุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ คณ์ะกรรมการจัดที่ำายุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ

คณ์ะกรรมการปีฏิิร้ปีปีระเที่ศ และคณ์ะกรรมการ คณ์ะอนุกรรมการ และคณ์ะที่ำางานต่ามข้อ ๑๒ รวมที่ั�ง

ห้น่วยงานของรัฐที่่�เก่�ยวข้อง 

 ๔. รับเร้�องร้องเร่ยนห้ร้อร้องทีุ่กข์จากปีระชิาชินเก่�ยวกับการดำาเนินการต่ามแผ่นการปีฏิิร้ปี

ปีระเที่ศ ยุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ แผ่นแม่บที่ และแผ่นการสร้างความสามัคค่ปีรองดองของห้น่วยงานของรัฐ 

 ๕. จัดฝ้ึกอบรมและปีระเมินผ่ลห้ลักส้ต่รการบริห้ารราชิการแผ่่นดินต่ามกรอบการปีฏิิร้ปีปีระเที่ศ 

ยุที่ธศาสต่ร์ชิาต่ิ และการสร้างความสามัคค่ปีรองดอง (ปี.ย.ปี.) ทีุ่กระดับ 

 ๖. ดำาเนินการอ้�นต่ามที่่�นายกรัฐมนต่ร่มอบห้มาย

ยุทธศาสตร์
 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๑ เพิ�มโอกาสและลดความเล้�อมลำ�าในมิติ่ต่่าง ๆ

 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๒ ปีรับปีรุงกฎระเบ่ยบที่่�ล้าห้ลัง

 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๓ นวัต่กรรมภาครัฐเพ้�อทีุ่กคน

 ย์ุทธิ์ศูาสติริ์ที� ๔ ปีรับแนวคิดสร้างจิต่สาธารณ์ะและสร้างการรับร้้แต่กต่่างไม่แต่กแยก
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ผู้บรหิารสํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ 
ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง

นางพงษ์สวาท กาย์อริุณ์สุทธิ์ิ�
ริองเลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิกฤษฎีกา

ริักษาริาชื้การิแทน
ผู้อำานวย์การิสำานักงาน ปั.ย์.ปั.

นาย์ศูุภูฤกษ์ ภูู่พงศู์ศูักดิ�
ผู้อำานวย์การิกองนวัติกริริม

ริักษาริาชื้การิแทน
ริองผู้อำานวย์การิสำานักงาน ปั.ย์.ปั.

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี80



วสัิยทัศน์
 มุ่งส่้เอกภาพการบริห้ารจัดการท่ี่�ดินและที่รัพยากรดินเพ้�อความยั�งย้น 

 (Toward Integrated Land Management for Sustainability)

พันธกิจ
 ๑.  กำาห้นดที่ิศที่างและขับเคล้�อนนโยบายบริห้ารจัดการท่ี่�ดินและที่รัพยากรดินของปีระเที่ศ 

  อย่างม่เอกภาพ 

 ๒.  เสริมสร้างเคร้อข่ายและบ้รณ์าการความร่วมม้อของทีุ่กภาคส่วนในการบริห้ารจัดการท่ี่�ดิน 

  และที่รัพยากรดิน 

 ๓.  พัฒนาเคร้�องม้อและกลไกสนับสนุนเชิิงนโยบายเพ้�อการบริห้ารจัดการท่ี่�ดินและที่รัพยากรดิน 

  อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ

 ๔. ส่งเสริมระบบการพัฒนาสมรรถึนะบุคลากรและการบริห้ารจัดการส่้ความเปี็นองค์กรดิจิทัี่ล 

  อย่างม่ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๑ พัฒนานโยบายและแผ่นบริห้ารจัดการท่ี่�ดินและที่รัพยากรดินของปีระเที่ศเชิิงบ้รณ์าการ

ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๒  พัฒนาการม่ส่วนร่วมและเสริมสร้างเคร้อข่ายความร่วมม้อในการบริห้ารจัดการท่ี่�ดินและ 

   ที่รัพยากรดิน

ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๓ พัฒนาเคร้�องม้อและกลไกสนับสนุนการบริห้ารจัดการท่ี่�ดินและที่รัพยากรดินอย่างม่ 

   ปีระสิที่ธิภาพ

ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๔  ยกระดับสมรรถึนะบุคลากรและระบบบริห้ารจัดการองค์กรท่ี่�ที่ันสมัยและม่ธรรมาภิบาล

   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ   
Off ice of the National Land Policy Board

๑๑๘/๑ อาคาริทิปัโก้ ๒ ถนนพริะริาม ๖ แขวงพญาไท

เขติพญาไท กรุิงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทริศัูพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔  โทริสาริ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔ 
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ค่านิยมองค์กร
 UNITY ห้มายถึึง  “ความเปี็นห้นึ�งเด่ยวกัน” ในทีุ่กมิติ่ ทัี่�งภายในและภายนอกห้น่วยงาน

   เพ้�อปีระสานส่้ความเป็ีนเอกภาพในการบริห้ารจัดการท่ี่�ดินและที่รัพยากรดิน

   ของปีระเที่ศ ปีระกอบด้วย

 U : Unique :   ม่ความโดดเด่นเป็ีนท่ี่�ปีระจักษ์ และม่เอกลักษณ์์เฉุพาะตั่ว  

 N : Network & New Mindset :  สร้างเคร้อข่ายและพัฒนาความร่วมม้อบนกระบวนที่ัศน์ให้ม่

 I : Integrity :   ซ้ี�อสัต่ย์ ม่จริยธรรม ยึดมั�นและศรัที่ธาในจรรยาบรรณ์แห้่งวิชิาช่ิพ

 T : Teamwork :   ผ่สานพลังการที่ำางานร่วมกันเป็ีนท่ี่ม

 Y : Yield :   มุ่งผ่ลสัมฤที่ธ์ิส่้ความเป็ีนเลิศ
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ผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ

นางริวีวริริณ์ ภููริิเดชื้
เลขาธิิ์การิสำานักงานนโย์บาย์และแผนทรัิพย์ากริธิ์ริริมชื้าติิและสิ�งแวดล้อม

รัิกษาริาชื้การิแทน ผู้อำานวย์การิสำานักงานคณ์ะกริริมการินโย์บาย์ที�ดินแห่งชื้าติิ
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   กรมประชาสัมพันธ์
   เลขที� ๙ ซีอย์อาริีย์์สัมพันธิ์์ ถนนพริะริาม ๖

   แขวงพญาไท เขติพญาไท กริุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓

   ส่งหนังส้อริาชื้การิ opm0200@saraban.mail.go.th

   ฝ่ากข่าวปัริะชื้าสัมพันธิ์์หน้าเว็บไซีติ์ webmaster@prd.go.th

วสัิยทัศน์
 กรมปีระชิาสัมพันธ์เป็ีนองค์การที่่�ได้รับความเชิ้�อถึ้อด้านข้อม้ลข่าวสารเพ้�อพัฒนาคุณ์ภาพชิ่วิต่ 

ของปีระชิาชิน และสร้างภาพลักษณ์์ที่่�ด่ของปีระเที่ศ

พันธกิจ
 ๑. ม่บที่บาที่นำาในการกำาห้นดปีระเด็นความคิดสำาคัญในการส้�อสารปีระชิาสัมพันธ์เพ้�อปีระโยชิน์

ของปีระเที่ศชิาต่ิและปีระชิาชิน 

 ๒. ปีระชิาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐส้่กลุ่มเปี้าห้มายที่ั�งในและต่่างปีระเที่ศ และสะที่้อนความคิดเห้็น 

จากปีระชิาชินส่้รัฐอ่กทัี่�งสร้างและพัฒนาเคร้อข่ายเพ้�อการส้�อสารปีระชิาสัมพันธ์ปีระเด็นความคิดสำาคัญ

อย่างต่่อเน้�องต่ลอดจนบริห้ารจัดการส้�อ เคร้อข่ายและอุปีกรณ์์ที่ั�งปีวงที่่�จำาเปี็นในการปีฏิิบัต่ิภารกิจน่�

 ๓. เปี็นองค์การห้ลักในการบริห้ารจัดการข้อม้ลและข่าวสารที่ั�งปีวงในการส้�อสารปีระชิาสัมพันธ์

อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ ถึ้กต่้อง และนำาไปีใชิ้ปีระโยชิน์ในการพัฒนาชิาต่ิและพัฒนาสังคมได้

 ๔. เปี็นที่่�ปีรึกษาห้ลักที่างด้านการส้�อสารปีระชิาสัมพันธ์ให้้แก่ห้น่วยงานภาครัฐ เพ้�อปีระโยชิน์ของ 

ปีระเที่ศชิาต่ิ และปีระชิาชิน 
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ผู้บรหิารกรมประชาสัมพันธ์

พลโท สริริเสริิญ  แก้วกำาเนิด
อธิิ์บดีกริมปัริะชื้าสัมพันธ์ิ์

นางพิชื้ญา เม้องเนาว์
ริองอธิ์ิบดีกริมปัริะชื้าสัมพันธิ์์

นางทัศูนีย์์ ผลชื้านิโก
ริองอธิ์ิบดีกริมปัริะชื้าสัมพันธิ์์

นางสุดฤทัย์ เลิศูเกษม
ริองอธิ์ิบดีกริมปัริะชื้าสัมพันธิ์์
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   สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค
   ๑๒๐ ศููนย์์ริาชื้การิเฉีลิมพริะเกีย์ริติิ ๘๐ พริริษา ๕ ธัิ์นวาคม ๒๕๕๐

   อาคาริรัิฐปัริะศูาสนภัูกดี ชัื้�น ๕ ถนนแจ้ังวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

   เขติหลักสี� กรุิงเทพฯ ๑๐๒๑๐

   โทริศัูพท์ ๑๑๖๖  โทริสาริ ๐ ๒๑๔๓ ๙๗๗๒

   www.ocpb.go.th

วสัิยทัศน์
 ยกระดับการคุ้มครองผ้้่บริโภคให้้ม่ความเป็ีนธรรม และยั�งย้น

ค่านิยม
 โปีร่งใส ทัี่นสมัย ใส่ใจผ้้่บริโภค

พันธกิจ
 ๑. พัฒนากฎห้มาย มาต่รการ ต่ลอดจนระเบ่ยบข้อบังคับต่่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผ่้้บริโภคให้้ทัี่น
ต่่อสถึานการณ์์ปัีจจุบัน
      ๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผ้้่บริโภค เพ้�อป้ีองกัน ควบคุม/กำากับด้แลสินค้าและ
บริการให้้ม่ความปีลอดภัย รวมถึึงการแก้ไขปัีญห้าให้้กับผ้้่บริโภคได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ
      ๓. พัฒนานวัต่กรรมและเช้ิ�อมโยงระบบฐานข้อม้ลการคุ้มครองผ้้่บริโภคให้้ม่ปีระสิที่ธิภาพ เพ้�อให้้
ปีระชิาชินสามารถึเข้าถึึงข้อม้ลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
      ๔. เสริมสร้างองค์ความร้้ด้านการคุ้มครองผ้้่บริโภคให้้แก่ปีระชิาชินอย่างทัี่�วถึึง เพ้�อสร้างความ
ต่ระห้นักร้้และสามารถึปีกป้ีองสิที่ธิของต่นได้
      ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเคร้อข่ายคุ้มครองผ้้่บริโภคให้้สามารถึดำาเนินงาน
คุ้มครองผ้้่บริโภคได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ
      ๖. ส่งเสริมความร่วมม้อทุี่กภาคส่วนให้้ม่การบ้รณ์าการงานคุ้มครองผ้้่บริโภคในทุี่กระดับอย่าง
เป็ีนร้ปีธรรม

ยุทธศาสตร ์
 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๑ การพัฒนากลไก มาต่รการ ห้ร้อแนวที่างการคุ้มครองผ้้่บริโภค
 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๒ พัฒนาข้อม้ลสารสนเที่ศ การส้�อสาร และนวัต่กรรมเพ้�อการคุ้มครองผ้้่บริโภค
 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๓ พัฒนาศักยภาพเคร้อข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผ้้่บริโภคในส่วนภ้มิภาค 
และท้ี่องถิึ�น
 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๔ พัฒนาการบริห้ารจัดการองค์กรและเพิ�มศักยภาพบุคลากรให้้ม่ปีระสิที่ธิภาพ
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ผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

นาย์ธิ์สริณ์์อัฑฒ์ ธิ์นิทธิ์ิพันธิ์์

เลขาธิ์ิการิคณ์ะกริริมการิคุ้มคริองผู้บริิโภูค

นาย์สุวิทย์์ วิจัิติริโสภูา

ริองเลขาธิ์ิการิ 

คณ์ะกริริมการิคุ้มคริองผู้บริิโภูค
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   กองอาํนวยการรกัษาความมั่นคง
   ภายในราชอาณาจกัร   

   สวนริ้�นฤดี ถนนนคริริาชื้สีมา แขวงวชื้ิริพย์าบาล เขติดุสิติ กริุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๐๕๑ - ๕๖  

   โทริสาริ ๐ ๒๒๔๑ ๒๗๑๑ และ ๐ ๒๒๔๑ ๒๗๔๓

   www.isoc.go.th

วสัิยทัศน์
 กองอำานวยการรักษาความมั�นคงภายในราชิอาณ์าจักร เป็ีนองค์กรห้ลักในการบ้รณ์าการ อำานวยการ 

และปีระสานการปีฏิิบัติ่ในการรักษาความมั�นคงภายในราชิอาณ์าจักร เพ้�อให้้เกิดความมั�นคงของรัฐ และ

ความสงบสุขของปีระชิาชิน

พันธกิจ
 ๑. การติ่ดต่าม แจ้งเต้่อน และปีระเมินแนวโน้มของสถึานการณ์์ภัยคุกคามความมั�นคงทัี่�งภายใน 

และภายนอกราชิอาณ์าจักร

 ๒. การบ้รณ์าการแนวที่าง และแผ่นงานในการป้ีองกัน และแก้ไขปัีญห้าความมั�นคง

 ๓. อำานวยการ ปีระสานงาน และเสริมการปีฏิิบัติ่การป้ีองกัน และแก้ไขปัีญห้าความมั�นคงต่าม

แผ่นปีฏิิบัติ่การ แผ่นงาน โครงการ ห้ร้อการปีฏิิบัติ่งาน เปี็นไปีต่ามแผ่นห้ร้อเปี้าห้มายท่ี่�วางไว้ และเปี็นไปี

อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ

 ๔. ติ่ดต่าม และปีระเมินผ่ลการดำาเนินการแก้ไขปัีญห้าความมั�นคงต่ามแผ่นปีฏิิบัติ่การ และแผ่นงาน 

โครงการท่ี่�รองรับแผ่นแม่บที่ปีระเด็นความมั�นคง และแผ่นระดับท่ี่� ๒ อ้�น ๆ

 ๕. ส่งเสริมให้้ทุี่กภาคส่วนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการป้ีองกัน และแก้ไขปัีญห้าความมั�นคง

 ๖. สร้างความต่ระห้นักร้้แก่ปีระชิาชินถึึงห้น้าท่ี่�ท่ี่�ต้่องพิทัี่กษ์รักษาไว้ซึี�งชิาต่ิ ศาสนา และ 

พระมห้ากษัต่ริย์ และเพ้�อสร้างความสามัคค่ของคนในชิาติ่

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี88



ผู้บรหิารกองอาํนวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร

พลเอก ปัริะย์ุทธิ์์ จัันทริ์โอชื้า
ผู้อำานวย์การิริักษาความมั�นคงภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลเอก วัชื้ริปัาณ์ี มณ์ีวริริณ์
จัเริกองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง

ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลเอก ณ์ริงค์พันธิ์์ จัิติติ์แก้วแท้
ริองผู้อำานวย์การิริักษาความมั�นคงภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลเอก วริเกีย์ริติิ ริัตินานนท์
เลขาธิ์ิการิกองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง

ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ
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พลโท สันติิพงษ์ ธิ์ริริมปัิย์ะ
ริองเลขาธิ์ิการิกองอำานวย์การิริักษา

ความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท ศูริชื้ัย์ กาญจันสูติริ
ริองเลขาธิ์ิการิกองอำานวย์การิริักษา 

ความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท ทริงวิทย์์ หนุนภูักดี
ริองเลขาธิ์ิการิกองอำานวย์การิริักษา

ความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

นางศูริีวัลลภูา อนันทวริริณ์
ผู้ชื้่วย์เลขาธิ์ิการิกองอำานวย์การิ

ริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท สุริศูักดิ� ฉีัติริกุล ณ์ อย์ุธิ์ย์า
ผู้อำานวย์การิสำานักบริิหาริงานบุคคล
กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง

ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท ปัริะธิ์าน นิลพัฒน์
ผู้อำานวย์การิสำานักการิข่าว 

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง 
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท สวัสดิ� ชื้นะจัิติริาสกุล
ผู้อำานวย์การิสำานักนโย์บาย์และย์ุทธิ์ศูาสติริ์ 

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท วีริสิทธิ์ิ จัันทริ์ดา
ผู้อำานวย์การิสำานักส่งกำาลังบำาริุง
กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง

ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ
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พลโท วิเชื้ีย์ริ แข็งขัน
ผู้อำานวย์การิสำานักงบปัริะมาณ์และ

การิเงิน กองอำานวย์การิริักษา 
ความมั�นคง ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท ปััณ์ณ์ทัติ กาญจันะวสิติ
ผู้อำานวย์การิสำานักกิจัการิมวลชื้น
และสารินิเทศู กองอำานวย์การิ

ริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท ไพริุจัน์ คำาชืุ้ม
ผู้อำานวย์การิสำานักบูริณ์าการิ 
และขับเคล้�อนการิปัฏิิบัติิงาน 

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท ธิ์นณ์ัฐ ย์ังเฟื้้่องมนติ์
ผู้อำานวย์การิศููนย์์ปัริะสานการิปัฏิิบัติิที� ๒

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท อุดม โกษากุล
ผู้อำานวย์การิศููนย์์ปัริะสานการิปัฏิิบัติิที� ๑

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท เริ้องสิทธิ์ิ� มิติริภูานนท์
ผู้อำานวย์การิศููนย์์ปัริะสานการิปัฏิิบัติิที� ๔

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลโท วุฒิชื้ัย์ นาควานิชื้
ผู้อำานวย์การิศููนย์์ปัริะสานการิปัฏิิบัติิที� ๓

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ
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พลโท ธิ์ิติิชื้ัย์ ปัริีชื้า
ผู้อำานวย์การิศููนย์์ปัริะสาน

การิปัฏิิบัติิที� ๕
กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง

ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลติริี พัลลภู ริัตินอุดม
ผู้อำานวย์การิสำานักพัฒนา

ริะบบบริิหาริ กองอำานวย์การิ 
ริักษาความมั�นคง

ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลติริี สุพจัน์ สุขุมะ
ผู้อำานวย์การิสำานักติริวจัสอบ
ภูาย์ใน กองอำานวย์การิริักษา 

ความมั�นคงภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลติริี นภูดล แก้วกำาเนิด
ผู้อำานวย์การิศููนย์์ดิจัิทัลเพ้�อความมั�นคง

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลติริี ดนัย์วัฒนา ริุ่งอุทัย์
ผู้อำานวย์การิศููนย์์การิศู่กษาและวิทย์าการิ

ด้านความมั�นคง กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พลติริี สังคม ทำาจัะดี
เลขานุการิกองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง

ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ

พันเอก สมจัิติริ คำาปัริะพันธิ์์
ผู้อำานวย์การิสำานักกฎหมาย์และสิทธิ์ิมนุษย์ชื้น

กองอำานวย์การิริักษาความมั�นคง
ภูาย์ในริาชื้อาณ์าจัักริ
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   ศูนย์อาํนวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
   (ศรชล.) 

   ถนนอริุณ์อมริินทริ์ แขวงศูิริิริาชื้ เขติบางกอกน้อย์ กริุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

   โทริศูัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๗๗๒  โทริสาริ ๐ ๒๔๗๕ ๘๗๗๒ 

   อีเมล sornchon1234@gmail.com

วสัิยทัศน์
 เปี็นห้น่วยงานที่่�ม่ข่ดความสามารถึ และมาต่รฐานในการบ้รณ์าการรักษาความมั�นคงและผ่ลปีระโยชิน์ 

ของชิาต่ิที่างที่ะเล จนเปี็นที่่�ยอมรับขององค์กรภายในปีระเที่ศ และภ้มิภาคอาเซี่ยน ในการต่อบสนองต่่อ

สถึานการณ์์ภัยคุกคามขนาดให้ญ่ เพ้�อความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งย้นของปีระเที่ศชิาต่ิและปีระชิาชิน

พันธกิจ
 ๑. วางแผ่น อำานวยการ ปีระสานงาน สั�งการ และสนับสนุนการปีฏิิบัต่ิงานของห้น่วยงานของรัฐ 
ที่่�เก่�ยวข้องในการรักษาผ่ลปีระโยชิน์ของชิาต่ิที่างที่ะเล ในการปี้องกัน ปีราบปีราม ระงับ ยับยั�ง จัดการ แก้ไข  
ห้ร้อบรรเที่าปีัญห้า เห้ตุ่การณ์์ สาธารณ์ภัย ห้ร้อการกระที่ำาผ่ิดกฎห้มายที่่�ส่งผ่ลกระที่บ ห้ร้ออาจส่งผ่ลกระที่บ 
ต่่อผ่ลปีระโยชิน์ของชิาต่ิที่างที่ะเล
 ๒. พัฒนาข่ดความสามารถึของบุคลากร และสร้างมาต่รฐานในการจัดการปีัญห้า โดยการฝ้ึกอบรม 
การจัดให้้ม่ฝ้ึก และพัฒนาระบบการฝ้ึก พร้อมที่ั�งจัดที่ำาแผ่นปีฏิิบัต่ิการที่่�เก่�ยวข้องกับการจัดการปีัญห้า และ 
ภัยคุกคาม เพ้�อให้้ม่ความพร้อมต่่อสถึานการณ์์ในร้ปีแบบต่่าง ๆ
 ๓. พัฒนาสถึานที่่� และสิ�งอำานวยความสะดวกพ้�นฐานในการบ้รณ์าการการที่างานที่่�เก่�ยวข้องในการ 
รักษาผ่ลปีระโยชิน์ของชิาต่ิที่างที่ะเล ในพ้�นที่่�ส่วนกลาง และในส่วนภ้มิภาค
 ๔. พัฒนาข่ดความสามารถึในการส้บสวน สอบสวน และการบังคับใชิ้กฎห้มาย เพ้�อความพร้อมที่่�จะ 
ปีฏิิบัต่ิการต่ามห้มวด ๓ (มาต่รา ๒๗ ๒๘ ๒๙) และห้มวด ๔ (มาต่รา ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ 
๓๙ ๔๐ ๔๑) ต่ามพระราชิบัญญัต่ิ ศรชิล.
 ๕. วางแผ่น พัฒนา และดำาเนินการเก่�ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชิาและเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
และการส้�อสารเพ้�อการปีฏิิบัต่ิงานของ ศรชิล. ให้้สามารถึต่ิดต่่อ เชิ้�อมโยง ห้ร้อแลกเปีล่�ยนข้อม้ลระห้ว่าง 
ห้น่วยงานของรัฐห้ร้อห้น่วยงานอ้�นที่ั�งในปีระเที่ศและระห้ว่างปีระเที่ศ เพ้�อปีระโยชิน์ในการเฝ้้าระวัง ต่รวจสอบ  
การเต่ร่ยมการปี้องกันไม่ให้้เกิดเห้ตุ่การณ์์ และใชิ้สำาห้รับจัดการปีัญห้าที่่�ส่งผ่ลกระที่บต่่อผ่ลปีระโยชิน์ของชิาต่ ิ
ที่างที่ะเล
 ๖. เผ่ยแพร่ข้อม้ลข่าวสารให้้ปีระชิาชิน และสร้างความต่ระห้นักร้้ในความสำาคัญของผ่ลปีระโยชิน์
ของชิาต่ิที่างที่ะเลสิที่ธิอธิปีไต่ย เขต่อำานาจ และสิที่ธิในการแสวงปีระโยชิน์จากที่รัพยากรในเขต่ที่างที่ะเล
พ้�นที่่�ต่่าง ๆ และห้น้าที่่�ที่่�ต่้องพิที่ักษ์รักษาไว้ซีึ�งผ่ลปีระโยชิน์ของชิาต่ิที่างที่ะเล รวมที่ั�งส่งเสริมให้้ปีระชิาชิน
เข้ามาม่ส่วนร่วมในการปี้องกันและแก้ไขปีัญห้าต่่าง ๆ ที่่�กระที่บต่่อผ่ลปีระโยชิน์ของชิาต่ิที่างที่ะเล
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ผู้บรหิารศูนย์อาํนวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเอก ปัริะย์ุทธิ์์ จัันทริ์โอชื้า
ผู้อำานวย์การิ ศููนย์์อำานวย์การิริักษาผลปัริะโย์ชื้น์ของชื้าติิทางทะเล

พลเริ้อเอก สิทธิ์ิพริ มาศูเกษม
ผู้ชื้่วย์ผู้อำานวย์การิ ศููนย์์อำานวย์การิริักษาผลปัริะโย์ชื้น์ของชื้าติิทางทะเล

พลเริ้อเอก ชื้าติิชื้าย์ ศูริีวริขาน

ริองผู้อำานวย์การิ ศููนย์์อำานวย์การิริักษาผลปัริะโย์ชื้น์ของชื้าติิทางทะเล

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี94



พลเริ้อเอก ธิ์ีริกุล  กาญจันะ
เลขาธิ์ิการิ ศููนย์์อำานวย์การิริักษาผลปัริะโย์ชื้น์ของชื้าติิทางทะเล

พลเริ้อโท มนติริี  ริอดวิเศูษ
ริองเลขาธิ์ิการิ ศููนย์์อำานวย์การิริักษาผลปัริะโย์ชื้น์ของชื้าติิทางทะเล
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   สํานักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ
   (องค์การมหาชน) หรอื สสปน. 
   อาคาริสย์ามพิวริริธิ์น์ทาวเวอร์ิ ชัื้�นที� ๒๕, ๒๖ ยู์นิติ เอ ๒, บี ๑ และ บี ๒

   เลขที� ๙๘๙ ถนนพริะริาม ๑ แขวง/เขติปัทุมวัน กรุิงเทพฯ ๑๐๓๓๐

   โทริศัูพท์ ๐ ๒๖๙๔ ๖๐๐๐  โทริสาริ ๐ ๒๖๕๘ ๑๔๑๑

   www.tceb.or.th หร้ิอ www.businesseventsthailand.com

วสัิยทัศน์
 องค์กรห้ลักในการผ่ลักดันอุต่สาห้กรรมไมซ์ีให้้เป็ีนเคร้�องม้อในการพัฒนาเศรษฐกิจของปีระเที่ศ

ด้วยนวัต่กรรม  เพ้�อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปีส่้ทุี่กภาคส่วนอย่างยั�งย้น

พันธกิจ
 ๑. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ีในปีระเที่ศไที่ย เพ้�อกระตุ้่นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่้ชุิมชิน

 ๒. ส่งเสริมภาพลักษณ์์อุต่สาห้กรรมไมซ์ีไที่ยด้วยผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์ บริการชัิ�นเลิศ และอัต่ลักษณ์์ความเป็ีนไที่ย

 ๓. พัฒนาอุต่สาห้กรรมไมซ์ีด้วยองค์ความร้้ มาต่รฐาน รวมถึึงการพัฒนาบุคลากรและผ้้่ปีระกอบการ

 ๔. ส่งเสริมแนวปีฏิิบัติ่ด้านความยั�งย้น เพ้�อสร้างความได้เปีร่ยบในการแข่งขัน

ยุทธศาสตรใ์นการดําเนินงาน
 สำานักงานส่งเสริมการจัดปีระชุิมและนิที่รรศการ (องค์การมห้าชิน) ม่แนวที่างการดำาเนินงาน 

ระยะ ๕ ปีี ต่ามแผ่นแม่บที่อุต่สาห้กรรมการจัดปีระชิุมและงานแสดงสินค้านานาชิาต่ิ (อุต่สาห้กรรมไมซี์)  

ปีี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึี�งได้ม่การที่บที่วนให้้สอดคล้องกับบริบที่ปัีจจุบัน โดยม่เป้ีาปีระสงค์ห้ลัก ๓ ด้าน ค้อ  

ด้านการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาปีระเที่ศด้วยนวัต่กรรม และด้านการกระจายรายได้ 

และความเจริญในทุี่กภาคส่วนของสังคม โดยผ่่านกลไกของอุต่สาห้กรรมไมซ์ีในทุี่กมิติ่

โดยกำาห้นดยุที่ธศาสต่ร์การดำาเนินงาน ๕ ข้อ ดังน่�

          ยุที่ธศาสต่ร์ท่ี่� ๑ ขับเคล้�อนเศรษฐกิจและอุต่สาห้กรรมไที่ยผ่่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ี

 ยุที่ธศาสต่ร์ท่ี่� ๒ กระจายรายได้และกระตุ้่นเศรษฐกิจของภ้มิภาคผ่่านอุต่สาห้กรรมไมซ์ี

 ยุที่ธศาสต่ร์ท่ี่� ๓ ส่งเสริมการต่ลาดและภาพลักษณ์์ไมซ์ีของปีระเที่ศไที่ยและ สสปีน.

 ยุที่ธศาสต่ร์ท่ี่� ๔ เสริมสร้างข่ดความสามารถึในการแข่งขันของอุต่สาห้กรรมไมซ์ี

 ยุที่ธศาสต่ร์ท่ี่� ๕ พัฒนาปีระสิที่ธิภาพการปีฏิิบัติ่งานภายในขององค์กร

   ส
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 สำานักงานส่งเสริมการจัดปีระชุิมและนิที่รรศการ (องค์การมห้าชิน) มุ่งมั�น สานต่่อนโยบายรัฐบาล

ต่ามวิสัยทัี่ศน์ระยะ ๒๐ ปีี ในการสร้างความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งย้น ในการพัฒนาปีระเที่ศ โดยกำาห้นด

แผ่นยุที่ธศาสต่ร์อุต่สาห้กรรมไมซ์ี ๒๐ ปีี ด้วยการผ่ลักดันอุต่สาห้กรรมไมซ์ีให้้เป็ีนเคร้�องม้อในการพัฒนา

เศรษฐกิจของปีระเที่ศ เพ้�อกระจายความเจริญและรายได้ไปีส่้ทุี่กภ้มิภาคอย่างยั�งย้น ต่าม ๓ ยุที่ธศาสต่ร์

ห้ลักระยะยาว ค้อ 

 ๑. การสร้างรายได้เพ้�อความมั�งคั�ง 

 ๒. การพัฒนาปีระเที่ศด้วยนวัต่กรรมเพ้�อความมั�นคง 

 ๓. การสร้างความเจริญเพ้�อมุ่งปีระโยชิน์ส่วนรวมในทุี่กภาคส่วนของสังคมเพ้�อความยั�งย้น
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ผู้บรหิารสํานักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรอื สสปน. 

นาย์จัิริุติถ์ อิศูริางกูริ ณ์ อย์ุธิ์ย์า
ผู้อำานวย์การิ สสปัน.

นางศูุภูวริริณ์ ติีริะริัติน์
ริองผู้อำานวย์การิ 

สาย์งานพัฒนาและนวัติกริริม

นางนิชื้าภูา ย์ศูวีริ์
ริองผู้อำานวย์การิ 
สาย์งานธิ์ุริกิจั

นางสาววิชื้ญา สุนทริศูาริทูล
ริองผู้อำานวย์การิ 
สาย์งานบริิหาริ

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี98



   สํานักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู้
   (องค์การมหาชน)
   ๖๙ อาคาริมิว บิลดิ�ง ชัื้�น ๑๘ - ๑๙ ถนนวิภูาวดีรัิงสิติ

   แขวงสามเสนใน เขติพญาไท กรุิงเทพฯ ๑๐๔๐๐

   โทริศัูพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๖๕๐๐  โทริสาริ ๐ ๒๑๐๕ ๖๕๕๖

   www.okmd.or.th

วสัิยทัศน์
 ขยายโอกาสการเข้าถึึงนวัต่กรรมแห้ล่งเร่ยนร้้และองค์ความร้้ต่ามแนวโน้มเที่คโนโลย่ท่ี่�ทัี่นสมัย

พันธกิจ  

 ๑. จัดให้้ม่ระบบการเร่ยนร้้สาธารณ์ะ ผ่่านแห้ล่งเร่ยนร้้และกระบวนการเร่ยนร้้สาธารณ์ะ ท่ี่�ปีระชิาชิน 

สามารถึเข้าถึึงและใช้ิปีระโยชิน์ในการเพิ�มทัี่กษะ ความร้้ และความสามารถึได้อย่างทัี่�วถึึง

 ๒. เป็ีนต้่นแบบแห้ล่งบริการองค์ความร้้ร้ปีแบบให้ม่ท่ี่�ทัี่นสมัย ม่ช่ิวิต่ช่ิวา และอุดมไปีด้วยความร้้

ท่ี่�ห้ลากห้ลายและสร้างสรรค์

 ๓. เสริมสร้างองค์ความร้้และนวัต่กรรมให้ม่ ๆ ท่ี่�เป็ีนปีระโยชิน์ต่่อการพัฒนาคุณ์ภาพช่ิวิต่ของปีระชิาชิน 

และเศรษฐกิจของปีระเที่ศ

 ๔. ส่งเสริมเคร้อข่ายเพ้�อพัฒนาและขับเคล้�อนองค์ความร้้ด้านต่่าง ๆ ทัี่�งในปีระเที่ศและระห้ว่าง

ปีระเที่ศ

ยุทธศาสตร์
 ๑. ด้านการพัฒนานวัต่กรรมการเร่ยนร้้ นวัต่กรรมการเร่ยนร้้และองค์ความร้้ท่ี่�สำานักงานบริห้ารและ 

พัฒนาองค์ความร้้ (องค์การมห้าชิน) ห้ร้อ สบร. บริห้ารจัดการและพัฒนา สามารถึขับเคล้�อนให้้เกิดคนไที่ย 

๔.๐ เพ้�อเต่ร่ยมความพร้อมสำาห้รับการก้าวส่้โลกท่ี่�ห้นึ�ง

 ๒. ด้านพัฒนาต่้นแบบแห้ล่งเร่ยนร้้ ต้่นแบบแห้ล่งเร่ยนร้้ ทัี่�งในร้ปีแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

ให้้บริการอย่างม่คุณ์ภาพและปีระสิที่ธิภาพ เท่ี่าทัี่นกับความก้าวห้น้าของเที่คโนโลย ่และความต้่องการของ

ปีระชิาชิน

 ๓. ด้านพัฒนาเคร้อข่ายการเร่ยนร้้ เคร้อข่ายการเร่ยนร้้ของ สบร. ม่ศักยภาพในการให้้บริการ

ความร้้แก่คนไที่ยทุี่กกลุ่มทุี่กช่ิวงวัยในวงกว้าง 

 ๔. ด้านพัฒนาปีระสิที่ธิภาพภายในองค์กร สบร. เป็ีนองค์กรท่ี่�ม่ระบบการบริห้ารจัดการภาครัฐท่ี่�ม่ 

ปีระสิที่ธิภาพ ปีรับต่ัวได้ทัี่นต่่อความก้าวห้น้าที่างเที่คโนโลย่  ม่ความโปีร่งใส ม่ระบบการให้้บริการปีระชิาชิน 

ท่ี่�ม่คุณ์ภาพ 
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ผู้บรหิารสํานักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน)

นาย์ริาเมศู พริหมเย์็น
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงานบริิหาริและ
พัฒนาองค์ความริู้

และผู้อำานวย์การิสถาบัน
พิพิธิ์ภูัณ์ฑ์การิเริีย์นริู้แห่งชื้าติิ

นาย์กิติติิริัติน์ ปัิติิพานิชื้
ริองผู้อำานวย์การิ
สำานักงานบริิหาริ

และพัฒนาองค์ความริู้
และผู้อำานวย์การิสถาบัน

อุทย์านการิเริีย์นริู้

นาย์อธิ์ิปััติย์์ บำาริุง
ผู้อำานวย์การิสำานักงานบริิหาริและพัฒนาองค์ความริู้

นาย์อภูิชื้าติิ ปัริะเสริิฐ
ริองผู้อำานวย์การิ

สำานักงานบริิหาริและ
พัฒนาองค์ความริู้
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   สถาบนัคณุวุฒวิชิาชพี (องค์การมหาชน)
   ๑๑๗๗ ชัื้�น ๑๔ อาคาริเพิร์ิลแบงก์ค็อก แขวงพญาไท เขติพญาไท 

   กรุิงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

   โทริศัูพท์ ๐ ๒๐๓๕ ๔๙๐๐ โทริสาริ ๐ ๒๐๓๕ ๔๙๒๘

   www.tpqi.go.th

วสัิยทัศน์
 เป็ีนสถึาบันท่ี่�พัฒนาและขับเคล้�อนระบบคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพและมาต่รฐานอาช่ิพท่ี่�สอดคล้องกับ  

Thailand 4.0 เพ้�อยกระดับสมรรถึนะกำาลังคนอย่างน้อย ๓๑๐,๐๐๐ คน ภายในปีี ๒๕๖๔ 

พันธกิจ
 • ส่งเสริมและสร้างการรับร้้ปีระโยชิน์ของระบบคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพและมาต่รฐานอาช่ิพ และผ่ลักดัน

ให้้ม่การนำาระบบคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพและมาต่รฐานอาช่ิพไปีใช้ิในความก้าวห้น้าที่างอาช่ิพ

 • สนับสนุนให้้เกิดการนำาคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพไปีใช้ิในการพิจารณ์าสิที่ธิปีระโยชิน์ต่่อผ้้่ปีระกอบอาช่ิพ

ท่ี่�ม่นายจ้างและไม่ม่นายจ้าง รวมทัี่�งสนับสนุนการม่ส่วนร่วมในการจัดที่ำาและที่บที่วนมาต่รฐานอาช่ิพและ

คุณ์วุฒิวิชิาช่ิพ

 • ผ่ลักดันให้้ม่การนำามาต่รฐานอาช่ิพไปีใช้ิในการจัดการเร่ยนการสอนต่ามห้ลักส้ต่รฐานสมรรถึนะ 

และห้ลักส้ต่รฝึ้กอบรม และส่งเสริมให้้ม่การเท่ี่ยบโอนปีระสบการณ์์ผ่่านระบบคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพ เพ้�อยกระดับ

ความก้าวห้น้าในอาช่ิพ

 • ปีรับปีรุงกระบวนการให้้การรับรององค์กรท่ี่�ม่ห้น้าท่ี่�รับรองสมรรถึนะของบุคคลต่ามมาต่รฐาน 

อาช่ิพท่ี่�สอดคล้องกับมาต่รฐานสากล และบ้รณ์าการความร่วมม้อกับห้น่วยงานห้ลักท่ี่�เก่�ยวข้อง

 • พัฒนาระบบข้อม้ลสารสนเที่ศเก่�ยวกับมาต่รฐานอาช่ิพและคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพไปีใช้ิสนับสนุนบริการ 

ระบบคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ

ค่านิยม 
 T - Transparency  ยึดห้ลักโปีร่งใสในการดำาเนินงาน 

 P - Professionalism  เป็ีนม้ออาช่ิพ พัฒนาต่นเอง ส่้ระดับสากล

 Q - Quality   ม่คุณ์ภาพปีฏิิบัติ่สอดคล้องกับมาต่รฐาน

 I - Integrity   ซ้ี�อสัต่ย์ สุจริต่
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ยุทธศาสตร ์

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๑ สร้างการรับร้้ถึึงปีระโยชิน์ของระบบคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพและมาต่รฐานอาช่ิพ

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๒ ที่บที่วนและจัดที่ำามาต่รฐานอาช่ิพให้้สอดคล้องกับยุที่ธศาสต่ร์ชิาติ่ และความ 

ต้่องการของกลุ่มอาช่ิพในภาคเศรษฐกิจท่ี่�สำาคัญ

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๓ สร้างความร่วมม้อกับห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องทัี่�งในและต่่างปีระเที่ศในการ

พัฒนาระบบคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพ

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๔ ส่งเสริมให้้กำาลังคนได้รับการรับรองสมรรถึนะของบุคคลต่ามมาต่รฐานอาช่ิพ 

และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถึนะของบุคคลต่ามมาต่รฐานอาช่ิพท่ี่�สอดคล้องกับมาต่รฐานสากล

 ยุ์ทธิ์ศูาสติร์ิที� ๕ พัฒนาระบบสารสนเที่ศเก่�ยวกับคุณ์วุฒิวิชิาช่ิพให้้สนับสนุนการบริการระบบ

คุณ์วุฒิวิชิาช่ิพ
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ผู้บรหิารสถาบันคณุวุฒิวชิาชพี (องค์การมหาชน)

นาย์นคริ ศูิลปัอาชื้า
ปัริะธิ์านกริริมการิสถาบันคุณ์วุฒิวิชื้าชื้ีพ

นาย์นพดล ปัิย์ะติริะภููมิ
ผู้อำานวย์การิสถาบันคุณ์วุฒิวิชื้าชื้ีพ

นางสาววริชื้นาธิ์ิปั จัันทนู
ริองผู้อำานวย์การิสถาบันคุณ์วุฒิวิชื้าชื้ีพ

นางสาวจัุลลดา มีจัุล
ริองผู้อำานวย์การิสถาบันคุณ์วุฒิวิชื้าชื้ีพ
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   สถาบนับรหิารจดัการธนาคารท่ีดิน
   (องค์การมหาชน)
   ๒๑๐ สถานีวิทยุ์โทริทัศูน์กองทัพบก อาคาริเบญจัสิริิ ถนนพหลโย์ธิิ์น 

   แขวงสามเสนใน เขติพญาไท กรุิงเทพฯ ๑๐๔๐๐

   โทริศัูพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๑๒๔๔, ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๔๘ ต่ิอ ๖๑๐ 

   โทริสาริ ๐ ๒๒๗๘ ๑๑๔๘  www.labai.or.th  อีเมล labai@labai.or.th

วสัิยทัศน์
 จัดตั่�งธนาคารท่ี่�ดิน เพ้�อกระจายการถ้ึอครองท่ี่�ดินอย่างเป็ีนธรรมและยั�งย้น

ค่านิยม
 LANDS 

 Leader of land Management: ผ้้่นำาด้านการบริห้ารจัดการท่ี่�ดิน (ผ้้่นำาเร้�องบริห้ารจัดการท่ี่�ดิน)

 Agricultural Advantage: สร้างโอกาส สร้างคุณ์ปีระโยชิน์ที่างด้านการเกษต่ร (สร้างคุณ์ปีระโยชิน์ 

ให้้แก่เกษต่รกร)

 New Innovation: นวัต่กรรมให้ม่ (ปีรับเปีล่�ยน คิดริเริ�มสร้างสรรค์นวัต่กรรมให้ม่ ๆ กระบวนการ

ที่ำางานให้ม่ ๆ ลดขั�นต่อน รวดเร็ว ทัี่นโลก)  

 Dynamic organization: องค์กรท่ี่�ม่พลวัต่ (คนในองค์กรต้่องใฝ่้ร้้ กระต้่อร้อร้นในการที่ำางาน  

รับฟังความคิดเห็้นปีรับตั่วพัฒนาระบบงานต่ามสภาพการเปีล่�ยนแปีลง) 

 Sustainable Development: การพัฒนาอย่างยั�งย้น (เป็ีนองค์กรท่ี่�อย้่ได้อย่างยั�งย้น และเกษต่รกร 

และผ้้่ยากจน สามารถึม่ความเป็ีนอย้่ท่ี่�ด่ขึ�นและยั�งย้น) 

พันธกิจ
 ๑. ผ่ลักดันการจัดตั่�งธนาคารท่ี่�ดิน ห้ร้อองค์การอ้�นท่ี่�ม่วัต่ถุึปีระสงค์ในลักษณ์ะเด่ยวกับธนาคารท่ี่�ดิน

 ๒. กระจายการถ้ึอครองท่ี่�ดินให้้แก่เกษต่รกรห้ร้อผ้้่ยากจน และส่งเสริมให้้เกิดปีระโยชิน์ในท่ี่�ดิน 

อย่างเต็่มศักยภาพ

 ๓. สร้างนวัต่กรรมในการบริห้ารจัดการท่ี่�ดิน เพ้�อสร้างความเป็ีนธรรม ลดความเห้ล้�อมลำ�าในสังคม  

เพ้�อเพิ�มม้ลค่าที่างเศรษฐกิจ

 ๔. บ้รณ์าการข้อม้ลท่ี่�ดิน เพ้�อป้ีองกันการส้ญเส่ยสิที่ธิ การกระจายสิที่ธิการถ้ึอครองท่ี่�ดินและ 

ส่งเสริมให้้เกิดการใช้ิปีระโยชิน์ในท่ี่�ดินอย่างเต็่มศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์
 เร่ื่�องท่ี่� ๑ ผลัักดัันการื่จััดัตัั้�งธนาคารื่ท่ี่�ดิันหร่ื่อองค์กรื่อ่�นท่ี่�ม่ีวััตั้ถุุปรื่ะสงค์ในลัักษณะที่ำานอง

เด่ัยวักับธนาคารื่ท่ี่�ดิัน

   เป้าปรื่ะสงค์ 

	 	 	 มีีหน่่วยงาน่ด้้าน่การบริหารจััด้การทีี่�ดิ้น่อย่างยั�งยืน่

 เร่ื่�องท่ี่� ๒ ช่่วัยเหล่ัอกลุ่ัมีเป้าหมีาย แลัะสร้ื่างนวััตั้กรื่รื่มีเก่�ยวักับการื่บริื่หารื่จััดัการื่ท่ี่�ดิันอย่าง 

เต็ั้มีศัักยภาพ

   เป้าปรื่ะสงค์

	 	 	 ๒.๑	 กระจัายการถืือครองทีี่�ดิ้น่	การคงสิิที่ธิิใน่ทีี่�ดิ้น่อย่างเป็็น่ธิรรมีและยั�งยืน่	พััฒน่า

ศัักยภาพัพืั�น่ทีี่�ให้	เกิด้การใช้้ป็ระโยช้น์่ใน่ทีี่�ดิ้น่อย่างเหมีาะสิมีเต็็มีศัักยภาพั

	 	 	 ๒.๒	 ข้้อบังคับ	ระเบียบ	หลักเกณฑ์์แน่วที่างการป็ฏิิบัติ็งาน่มีีความีช้ัด้เจัน่สิอด้คล้องกับ 

การด้ำาเนิ่น่งาน่ต็ามีภารกิจัอย่างคล่องตั็ว

	 	 	 ๒.๓	 บูรณาการความีร่วมีมืีอสิร้างภาคีเครือข่้ายใน่การพััฒน่าพืั�น่ทีี่�ให้มีีความีเข้้มีแข็้ง

และยั�งยืน่

 เร่ื่�องท่ี่� ๓ การื่ส่�อสารื่ เช่่�อมีโยง แลักเปลั่�ยน แลัะใช้่ปรื่ะโยช่น์ข้้อมูีลัในการื่บรื่ิหารื่จััดัการื่ท่ี่�ดิัน  

อย่างม่ีปรื่ะสิที่ธิภาพ 

   เป้าปรื่ะสงค์

	 	 	 ๓.๑	 ป็ระช้าช้น่	เกษต็รกร/ผูู้้ยากจัน่	และภาคสิ่วน่ต่็าง	ๆ	รับรู้เข้้าใจัต่็อบที่บาที่	

อำาน่าจัหน้่าทีี่�และภารกิจัข้อง	บจัธิ.

	 	 	 ๓.๒	 ฐาน่ข้้อมูีลด้้าน่ทีี่�ดิ้น่ฐาน่ข้้อมูีล	ด้้าน่เกษต็รกร	มีีความีถูืกต้็อง	ข้้อมูีลเป็็น่ปั็จัจุับัน่	

พัร้อมีเป็็น่แหล่งอ้างอิงที่างวิช้าการด้้าน่การบริหารจััด้การทีี่�ดิ้น่

 เร่ื่�องท่ี่� ๔ พัฒนารื่ะบบบรื่ิหารื่จััดัการื่องค์กรื่ ที่รื่ัพยากรื่บุคคลั อย่างม่ีปรื่ะสิที่ธิภาพ แลัะ 

ม่ีธรื่รื่มีาภิบาลั

   เป้าปรื่ะสงค์

	 	 	 ๔.๑	 บริหารจััด้การองค์กรอย่างมีีป็ระสิิที่ธิิภาพัด้้วยหลักธิรรมีาภิบาล

	 	 	 ๔.๒	 บุคลากรมีีทัี่กษะ	สิมีรรถืน่ะสูิง	และมีีความีรักความีผูู้กพััน่ต่็อองค์กร	(Competency	&	 

Engagement)
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นายเอก วัรื่รื่ณปรื่ะที่่ป
รื่องผู้อำานวัยการื่

สถุาบันบรื่ิหารื่จััดัการื่ธนาคารื่ที่่�ดัิน สายงานปฏิบัตั้ิการื่

นายกุลัพัช่รื่ ภูมีิใจัอวัดั
ผู้อำานวัยการื่สถุาบันบรื่ิหารื่จััดัการื่ธนาคารื่ที่่�ดัิน

ผู้บรหิารสถาบันบรหิารจดัการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)
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   สํานักงานพัฒนารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน)
   ชั่�น ๑๗ อาคารื่บางกอกไที่ยที่าวัเวัอร์ื่ ๑๐๘ ถุนนรื่างนำ�า แข้วังถุนนพญาไที่  

   เข้ตั้รื่าช่เที่ว่ั กรุื่งเที่พฯ ๑๐๔๐๐

   โที่รื่ศััพท์ี่ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐  โที่รื่สารื่ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๐ 

   www.dga.or.th

วสัิยทัศน์
	 น่ำาภาครัฐสู่ิการเป็็น่รัฐบาลดิ้จิัทัี่ล

	 Transform	Government	Sector	to	be	Digital	Government

ค่านิยม
	 CHANGE	for	better:	เป็ลี�ยน่แป็ลงเพืั�อสิิ�งทีี่�ดี้กว่า

	 C:	Co	-	creation	ร่วมีมืีอกับเครือข่้ายสิร้างสิรรค์สิิ�งใหม่ีสู่ิรัฐบาลดิ้จิัทัี่ล	

	 H:	High	Performance	สิร้างผู้ลงาน่คุณภาพั

	 A:	Agility	ป็รับตั็วให้เร็ว	คล่องตั็วสูิง	ว่องไวต่็อการเป็ลี�ยน่แป็ลง

	 N:	Nation	First	ป็ระโยช้น์่ข้องป็ระเที่ศัสิำาคัญทีี่�สุิด้

	 G:	Good	Governance	โป็ร่งใสิ	ต็รวจัสิอบได้้

	 E:	Entrepreneur	มีีความีคิด้ริเริ�มีสิิ�งใหม่ี

พันธกิจ
	 เป็็น่หน่่วยงาน่กลางข้องระบบรัฐบาลด้ิจิัทัี่ล	ที่ำาหน่้าทีี่�ให้บริการสิ่งเสิริมีและสิน่ับสินุ่น่การด้ำาเน่ิน่การ 
ข้องหน่่วยงาน่ข้องรัฐและหน่่วยงาน่อื�น่เกี�ยวกับการพััฒน่ารัฐบาลดิ้จิัทัี่ล	โด้ยมีีวัต็ถุืป็ระสิงค์	ดั้งต่็อไป็นี่�
	 ๑.	 พััฒน่า	บริหารจััด้การ	และให้บริการโครงสิร้างพืั�น่ฐาน่ที่างเที่คโน่โลยีดิ้จิัทัี่ล	และระบบการ 
ให้บริการหรือ	แอป็พัลิเคชั้น่พืั�น่ฐาน่ใน่ส่ิวน่ทีี่�เกี�ยวข้้องกับรัฐบาลดิ้จิัทัี่ล
	 ๒.	 จััด้ที่ำามีาต็รฐาน่	แน่วที่าง	มีาต็รการ	หลักเกณฑ์์	และวิธีิการที่างเที่คโน่โลยีดิ้จิัทัี่ล	และกระบวน่การ 
ด้ำาเน่ิน่งาน่เพืั�อให้สิามีารถืเชื้�อมีโยงข้้อมีูลและระบบการที่ำางาน่ระหว่างกัน่ข้องหน่่วยงาน่ได้้อย่างมีี
ป็ระสิิที่ธิิภาพั	และมีีความีสิอด้คล้องกัน่
	 ๓.	 ส่ิงเสิริมีและสินั่บสินุ่น่การบูรณาการและแลกเป็ลี�ยน่ข้้อมูีลระหว่างหน่่วยงาน่ข้องรัฐ 
การเปิ็ด้เผู้ยข้้อมูีลภาครัฐผู่้าน่เที่คโน่โลยีดิ้จิัทัี่ล	และเป็็น่ศัูน่ย์กลางการแลกเป็ลี�ยน่ที่ะเบียน่ข้้อมูีลดิ้จิัทัี่ลภาครัฐ 
เพืั�ออำาน่วยความีสิะด้วกใน่การให้บริการป็ระช้าช้น่และใน่การด้ำาเนิ่น่งาน่ข้องหน่่วยงาน่ข้องรัฐ
	 ๔.	 ส่ิงเสิริมีและสินั่บสินุ่น่ให้หน่่วยงาน่ข้องรัฐให้บริการดิ้จิัทัี่ลแก่ผูู้้เกี�ยวข้้อง
	 ๕.	 พััฒน่าบริการดิ้จิัทัี่ลภาครัฐแบบเบ็ด้เสิร็จั	ณ	จุัด้เดี้ยวทีี่�ป็ระช้าช้น่สิามีารถืเข้้าถึืงบริการได้้อย่าง 
สิะด้วก	รวด้เร็ว	และมัี�น่คงป็ลอด้ภัย
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 ๖.	 ให้คำาป็รึกษาและสินั่บสินุ่น่หน่่วยงาน่ข้องรัฐใน่การบริหารจััด้การโครงการด้้าน่เที่คโน่โลยีดิ้จิัทัี่ล	 

รวมีถึืงส่ิงเสิริมี	สินั่บสินุ่น่	ให้บริการวิช้าการ	และจััด้อบรมี	เพืั�อยกระดั้บทัี่กษะความีรู้ความีสิามีารถืข้อง 

เจ้ัาหน้่าทีี่�ข้องรัฐด้้าน่รัฐบาลดิ้จิัทัี่ล

	 ๗.	ศัึกษา	วิจััย	สิร้างน่วัต็กรรมี	และสิ่งเสิริมีและสิน่ับสินุ่น่งาน่วิช้าการ	งาน่วิจััยและน่วัต็กรรมี 

ใน่การพััฒน่ารัฐบาลดิ้จิัทัี่ล

	 ๘.	 สินั่บสินุ่น่การด้ำาเนิ่น่งาน่ข้องหน่่วยงาน่ข้องรัฐทีี่�รับผิู้ด้ช้อบใน่การจััด้ที่ำากรอบการจััด้สิรร 

งบป็ระมีาณ		บูรณาการป็ระจัำาปี็ทีี่�เกี�ยวกับการด้ำาเนิ่น่งาน่ด้้าน่รัฐบาลดิ้จิัทัี่ล	ต็ลอด้จัน่สินั่บสินุ่น่การติ็ด้ต็ามี

และป็ระเมิีน่ผู้ลการด้ำาเนิ่น่งาน่ต็ามีแผู้น่งาน่และแผู้น่ระดั้บช้าติ็ทีี่�เกี�ยวกับรัฐบาลดิ้จิัทัี่ล

	 ๙.	 ด้ำาเนิ่น่การอื�น่เพืั�อพััฒน่ารัฐบาลดิ้จิัทัี่ลต็ามีทีี่�กฎหมีายกำาหน่ด้หรือคณะรัฐมีน่ต็รีมีอบหมีาย

ยุทธศาสตร์
 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๑  ขั้บเคลื�อน่บริการดิ้จิัทัี่ลภาครัฐเพืั�อเพิั�มีป็ระสิิที่ธิิภาพัการให้บริการ

 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๒		 ขั้บเคลื�อน่น่วัต็กรรมีดิ้จิัทัี่ลภาครัฐ

 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๓		 อำาน่วยความีสิะด้วกภาครัฐด้้วยโครงสิร้างพืั�น่ฐาน่ดิ้จิัทัี่ลและสิภาพัแวด้ล้อมีใหม่ี

 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๔  เพิั�มีทัี่กษะความีสิามีารถืบุคลากรภาครัฐด้้วยเที่คโน่โลยีดิ้จิัทัี่ล

 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๕  เพิั�มีขี้ด้ความีสิามีารถืการบริหารจััด้การองค์กร
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ผู้บรหิารสํานักงานพัฒนารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน)

นางไอรื่ดัา เหลั่องวัิไลั
รื่องผู้อำานวัยการื่

สำานักงานพัฒนารื่ัฐบาลัดัิจัิที่ัลั 

นายสุพจัน์ เธ่ยรื่วัุฒิ
ผู้อำานวัยการื่สำานักงานพัฒนารื่ัฐบาลัดัิจัิที่ัลั 

นางสาวัอภิณห์พรื่ อังคกมีลัเศัรื่ษฐ์
รื่องผู้อำานวัยการื่

สำานักงานพัฒนารื่ัฐบาลัดัิจัิที่ัลั 

นายณัฐวััช่รื่์  วัรื่นพกุลั
รื่องผู้อำานวัยการื่

สำานักงานพัฒนารื่ัฐบาลัดัิจัิที่ัลั

นายวัิบูลัย์ ภัที่รื่พิบูลั
รื่องผู้อำานวัยการื่

สำานักงานพัฒนารื่ัฐบาลัดัิจัิที่ัลั 

นางณพิช่ญา เที่พรื่อดั
ผู้ช่่วัยผู้อำานวัยการื่

สำานักงานพัฒนารื่ัฐบาลัดัิจัิที่ัลั
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   สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
   (องค์การมหาชน)
   อาคารื่ไปรื่ษณ่ย์กลัาง เลัข้ท่ี่� ๑๑๖๐ ถุนนเจัริื่ญกรุื่ง
   แข้วังบางรัื่ก เข้ตั้บางรัื่ก กรุื่งเที่พฯ ๑๐๕๐๐
   โที่รื่ศััพท์ี่ ๐ ๒๑๐๕ ๗๔๐๐  โที่รื่สารื่ ๐ ๒๑๐๕ ๗๔๕๐
   www.cea.or.th  อ่เมีลั info@cea.or.th

วสัิยทัศน์
	 พััฒน่าและส่ิงเสิริมีบุคลากรสิร้างสิรรค์และธุิรกิจัไที่ย	ให้น่ำาน่วัต็กรรมีและความีคิด้สิร้างสิรรค์ไป็ใช้้

ยกระดั้บสิิน่ค้าและบริการข้องไที่ย	ให้สิามีารถืแข่้งขั้น่ได้้ใน่เวทีี่สิากล

พันธกิจ
	 ๑.	 ส่ิงเสิริมีและพััฒน่าศัักยภาพัข้องเศัรษฐกิจัสิร้างสิรรค์และป็ัจัจััยสินั่บสินุ่น่การพััฒน่าเศัรษฐกิจั

สิร้างสิรรค์	เพืั�อผู้ลักดั้น่ให้เกิด้การพััฒน่าและยกระดั้บเศัรษฐกิจั

	 ๒.	 ส่ิงเสิริมีและสินั่บสินุ่น่การพััฒน่าความีคิด้สิร้างสิรรค์และน่วัต็กรรมีให้แก่ชุ้มีช้น่	สิาธิารณช้น่	

และสิถืาบัน่การศึักษา

 ๓.	 ส่ิงเสิริมีและพััฒน่าพืั�น่ทีี่�ทีี่�เอื�อต่็อบรรยากาศัสิร้างสิรรค์และการเริ�มีต้็น่ธุิรกิจัใหม่ี	รวมีทัี่�งพััฒน่า 

ย่าน่เศัรษฐกิจัสิร้างสิรรค์ให้เกิด้ขึ้�น่

	 ๔.	 พััฒน่าผูู้้ป็ระกอบการและสิ่งเสิริมีให้เกิด้การน่ำากระบวน่การคิด้เชิ้งสิร้างสิรรค์ไป็ใช้้ใน่การ

พััฒน่าผู้ลิต็ภัณฑ์์และสิร้างน่วัต็กรรมี	เพืั�อเพิั�มีขี้ด้ความีสิามีารถืใน่การแข่้งขั้น่ที่างเศัรษฐกิจัข้องป็ระเที่ศั

	 ๕.	 เป็็น่ศูัน่ย์กลางการรวบรวมีและพััฒน่าข้้อมูีลและสิถิืติ็เกี�ยวกับเศัรษฐกิจัสิร้างสิรรค์	เพืั�อการ

ตั็ด้สิิน่ใจัเชิ้งน่โยบาย	และเพืั�อสินั่บสินุ่น่ความีคิด้สิร้างสิรรค์และการสิร้างน่วัต็กรรมี

	 ๖.	 ส่ิงเสิริมีและป็ระสิาน่ความีร่วมีมืีอกับหน่่วยงาน่ภาครัฐ	ภาคเอกช้น่	และหน่่วยงาน่ต่็างป็ระเที่ศั 

หรือระหว่างป็ระเที่ศั	เพืั�อแลกเป็ลี�ยน่และถื่ายที่อด้องค์ความีรู้ด้้าน่ความีคิด้สิร้างสิรรค์ทีี่�จัะน่ำาไป็สู่ิเศัรษฐกิจั 

สิร้างสิรรค์ข้องป็ระเที่ศั

ยุทธศาสตร์
	 ๑.	 พััฒน่าความีสิามีารถืข้องผูู้้ป็ระกอบการและธุิรกิจัสิร้างสิรรค์

	 ๒.	 พััฒน่าพืั�น่ทีี่�สิร้างสิรรค์และกลไกสินั่บสินุ่น่ธุิรกิจัสิร้างสิรรค์

	 ๓.	 ส่ิงเสิริมีการยกระดั้บความีคิด้และทัี่กษะสิร้างสิรรค์ให้กับคน่ไที่ย

	 ๔.	 พััฒน่าข้้อมูีลสิารสิน่เที่ศั	เพืั�อการยกระดั้บอุต็สิาหกรรมีสิร้างสิรรค์ข้องไที่ย

	 ๕.	 พััฒน่าศัักยภาพัสู่ิองค์กรหลักใน่การขั้บเคลื�อน่เศัรษฐกิจัสิร้างสิรรค์
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ผู้บรหิารสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
(องค์การมหาชน)

นายอภิสิที่ธิ์ ไลั่สัตั้รืู่ไกลั
ผู้อำานวัยการื่สำานักงานส่งเสรื่ิมีเศัรื่ษฐกิจัสรื่้างสรื่รื่ค์

นายอินที่พันธุ์ บัวัเข้่ยวั

รื่องผู้อำานวัยการื่สำานักงานส่งเสรื่ิมีเศัรื่ษฐกิจัสรื่้างสรื่รื่ค์

รื่ักษาการื่ผู้อำานวัยการื่สำานักพัฒนาอุตั้สาหกรื่รื่มีสรื่้างสรื่รื่ค์

นายพิช่ิตั้ วั่รื่ังคบุตั้รื่

รื่องผู้อำานวัยการื่สำานักงานส่งเสรื่ิมีเศัรื่ษฐกิจัสรื่้างสรื่รื่ค์

รื่ักษาการื่ผู้อำานวัยการื่สำานักส่งเสรื่ิมีเศัรื่ษฐกิจัสรื่้างสรื่รื่ค์ เช่่ยงใหมี่

นางสาวัศัิรื่ิอรื่ หรื่ิ�มีปรื่าณ่
ผู้อำานวัยการื่สำานักนโยบายแลัะยุที่ธศัาสตั้รื่์
รื่ักษาการื่ผู้อำานวัยการื่สำานักพัฒนาธุรื่กิจัแลัะนวััตั้กรื่รื่มี
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นางสาวัมีนฑิณ่ ยงวัิกุลั

ผู้อำานวัยการื่สำานักพัฒนาพ่�นที่่�เศัรื่ษฐกิจัสรื่้างสรื่รื่ค์

รื่ักษาการื่ผู้อำานวัยการื่สำานักส่�อสารื่แลัะการื่ตั้ลัาดั

นายเลัอช่าตั้ิ ธรื่รื่มีธ่รื่เสถุ่ยรื่
ผู้อำานวัยการื่สำานักพัฒนาองค์ควัามีรืู่้

เศัรื่ษฐกิจัสรื่้างสรื่รื่ค์
รื่ักษาการื่หัวัหน้าฝ่ายเที่คโนโลัย่สารื่สนเที่ศั

นายชุ่ตั้ยาเวัศั สินธุพันธุ์
ผู้อำานวัยการื่สำานักส่งเสรื่ิมี

เศัรื่ษฐกิจัสรื่้างสรื่รื่ค์ ข้อนแก่น

นางยุวัรื่่ย์ พงศัาสนองกุลั
รื่ักษาการื่หัวัหน้าหน่วัยตั้รื่วัจัสอบภายใน
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   สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ
   อาคารื่สุข้ภาพแห่งช่าติั้ เลัข้ท่ี่� ๘๘/๓๙ หมู่ีท่ี่� ๔ ซอยติั้วัานนท์ี่ ๑๔ 
   ถุนนติั้วัานนท์ี่ ตั้ำาบลัตั้ลัาดัข้วััญ อำาเภอเม่ีอง จัังหวััดันนที่บุร่ื่ ๑๑๐๐๐
   โที่รื่ศััพท์ี่ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐  โที่รื่สารื่ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ - ๒
   www.nationalhealth.or.th 

วสัิยทัศน์
	 ระบบสุิข้ภาพัไที่ยพััฒน่าจัากกระบวน่การน่โยบายสิาธิารณะแบบมีีส่ิวน่ร่วมีบน่พืั�น่ฐาน่ที่าง

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

ค่านิยม
	 SOCIAL 
	 S	=	Synergy	&	Strategy	(สิาน่พัลัง	มีีกลยุที่ธ์ิ)	
	 O	=	Operation	Teamwork	(ที่ำางาน่เป็็น่ทีี่มี)	
	 C	=	Civic	mind	&	Communication	(จิัต็บริการ	สืิ�อสิารสัิงคมี)	
	 I	=	Integrity	&	Righteousness	(ซืื่�อต็รง	เทีี่�ยงธิรรมี)	
	 A	=	Adeptness	(เชี้�ยวช้าญ	มีีวิช้ช้า)	
	 L	=	Learning	&	Adaptation	(เรียน่รู้	พััฒน่าไม่ีหยุด้นิ่�ง)			

พันธกิจ
	 สิาน่พัลังความีรู้	พัลังน่โยบาย	และพัลังสัิงคมี	เพืั�อสิร้างน่โยบายสิาธิารณะแบบมีีส่ิวน่ร่วมีและยั�งยืน่	

ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน มีี	๔	ยุที่ธิศัาสิต็ร์	ป็ระกอบด้้วย
 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๑ ยกระด้ับรูป็ธิรรมีและต็่อยอด้ความีสิำาเร็จัข้องกระบวน่การข้ับเคลื�อน่น่โยบาย
สิาธิารณะแบบมีีส่ิวน่ร่วมี	มีีวัต็ถุืป็ระสิงค์เพืั�อให้ข้ยายรูป็ธิรรมีความีสิำาเร็จัข้องกระบวน่การ	4PW	ใน่วงกว้าง 
และเกิด้ผู้ลต่็อน่โยบายและสัิงคมีให้มีากขึ้�น่
 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๒ เสิริมีพัลังเครือข่้ายเพืั�อขั้บเคลื�อน่กระบวน่การน่โยบายสิาธิารณะแบบมีี 
ส่ิวน่ร่วมี	มีีวัต็ถุืป็ระสิงค์เพืั�อให้เครือข่้ายระดั้บต่็าง	ๆ	สิามีารถืใช้้เครื�องมืีอการขั้บเคลื�อน่น่โยบาย	และ 
การป็ระเมิีน่ผู้ลลัพัธ์ิ	หรือผู้ลกระที่บด้้าน่สุิข้ภาพั	เพืั�อไป็สู่ิสัิงคมีสุิข้ภาวะทีี่�พึังป็ระสิงค์
 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๓	 สิร้างพืั�น่ทีี่�	เพิั�มีช่้องที่างและกระบวน่การสืิ�อสิารการมีีส่ิวน่ร่วมีข้องภาคี 
เครือข่้ายทุี่กภาคสิ่วน่	มีีวัต็ถุืป็ระสิงค์	เพืั�อพััฒน่าระบบสืิ�อสิาธิารณะ	ต็ิด้ต็ามีสิถืาน่การณ์	กำาหน่ด้ป็ระเด้็น่	
และจััด้ที่ำาข้้อเสิน่อที่างน่โยบาย
 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๔	 สิร้างสิำานั่กงาน่คณะกรรมีการสิุข้ภาพัแห่งช้าต็ิ	(สิช้.)	ให้เป็็น่องค์กรต็้น่แบบ 
การขั้บเคลื�อน่กระบวน่การสิร้างน่โยบายสิาธิารณะแบบมีีส่ิวน่ร่วมี	มีีวัต็ถุืป็ระสิงค์เพืั�อเป็็น่ตั็วอย่างแลกเป็ลี�ยน่ 
กับองค์กรต่็าง	ๆ	น่ำาองค์ความีรู้	และน่วัต็กรรมีทีี่�เกิด้ขึ้�น่ไป็ป็ระยุกต์็ใช้้เป็็น่เครื�องมืีอ	และเป็็น่แน่วที่างขั้บเคลื�อน่ 
น่โยบายสิาธิารณะแบบมีีส่ิวน่ร่วมี	รวมีถึืงการสิร้างระบบธิรรมีาภิบาลภายใน่องค์กร
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ผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

นายแพที่ย์ปรื่่ดัา แตั้้อารื่ักษ์
รื่องเลัข้าธิการื่คณะกรื่รื่มีการื่สุข้ภาพแห่งช่าตั้ิ

นายแพที่ย์ปรื่ะที่่ป ธนกิจัเจัรื่ิญ
เลัข้าธิการื่คณะกรื่รื่มีการื่สุข้ภาพแห่งช่าตั้ิ

นางสาวัพัช่รื่า อุบลัสวััสด์ิั
รื่องเลัข้าธิการื่คณะกรื่รื่มีการื่สุข้ภาพแห่งช่าตั้ิ

 ผู้ช่่วัยศัาสตั้รื่าจัารื่ย์ วั่รื่ะศัักดัิ์ พุที่ธาศัรื่่
รื่องเลัข้าธิการื่คณะกรื่รื่มีการื่สุข้ภาพแห่งช่าติั้

นายสุที่ธิพงษ์ วัสุโสภาพลั
รื่องเลัข้าธิการื่คณะกรื่รื่มีการื่สุข้ภาพแห่งช่าตั้ิ
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   ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์
   ๙๐๖  ถุนนกำาแพงเพช่รื่ ๖ แข้วังตั้ลัาดับางเข้น เข้ตั้หลัักส่�

   กรุื่งเที่พฯ ๑๐๒๑๐ 

   โที่รื่ศััพท์ี่ ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐  โที่รื่สารื่ ๐ ๒๕๗๖ ๖๙๐๔

   www.cra.ac.th

วสัิยทัศน์
	 ราช้วิที่ยาลัยจุัฬาภรณ์	จัะเป็็น่สิถืาบัน่ระดั้บโลกใน่ด้้าน่วิที่ยาศัาสิต็ร์	การค้น่คว้าวิจััย	การศึักษา

และการบริการที่างสุิข้ภาพั

	 Chulabhorn	Royal	Academy	will	be	the	World	Class	Institution	in	Sciences, 

Research,	Education	and	Health	Care	Services

พันธกิจ
	 ๑.	 จััด้การศัึกษาเพืั�อสิร้างบัณฑ์ิต็ทีี่�เป็็น่ผูู้้น่ำาและน่ักวิจััยที่างวิช้าช้ีพัด้้าน่สิุข้ภาพั	วิที่ยาศัาสิต็ร์

เที่คโน่โลยีการแพัที่ย์	การสิาธิารณสุิข้และสิิ�งแวด้ล้อมี

	 ๒.	 วิจััย	สิร้างองค์ความีรู้และน่วัต็กรรมีด้้าน่สุิข้ภาพั	วิที่ยาศัาสิต็ร์	เที่คโน่โลยีการแพัที่ย์	การสิาธิารณสุิข้ 

และสิิ�งแวด้ล้อมีทีี่�สิามีารถืน่ำาไป็ป็ฏิิบัติ็ได้้จัริงสิามีารถืชี้�น่ำาและขั้บเคลื�อน่การพััฒน่าป็ระเที่ศัและสัิงคมี

	 ๓.	 ให้บริการวิช้าการ	และวิช้าช้ีพัด้้าน่สุิข้ภาพัที่ี�เป็็น่เลิศั	และเป็็น่ธิรรมีแก่สัิงคมีด้้วยความีเสิมีอภาค 

และไม่ีเหลื�อมีลำ�า

	 ๔.	 บริหารจััด้การให้เป็็น่องค์กรทีี่�มีีป็ระสิิที่ธิิภาพั	และมีีการพััฒน่าต็่อเนื่�องยั�งยืน่ให้เป็็น่สิถืาบัน่ 

ทีี่�เป็็น่เลิศัใน่ระดั้บสิากล

	 ๕.	 สืิบสิาน่	และที่ำานุ่บำารุงศิัลป็วัฒน่ธิรรมี	ศัาสิน่า	ศีัลธิรรมี	และภูมิีปั็ญญาท้ี่องถิื�น่

	 ๖.	 สืิบสิาน่พัระป็ณิธิาน่ใน่การช่้วยเหลือป็ระช้าช้น่ด้้วยความีเพีัยรและจิัต็เมีต็ต็า
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วฒันธรรมองค์กร
	 C		 -	 Commitment	มุ่ีงมัี�น่	พัากเพีัยร	ไม่ีเลือกงาน่		

					 H		 -	 Honesty	ซืื่�อสัิต็ย์สุิจัริต็	มีีคุณธิรรมี

	 U		 -	 Unity	สิามัีคคีมีีวินั่ย	เปิ็ด้ใจักว้าง

	 L		 -	 Loyalty	มีีศัรัที่ธิา	จังรักภักดี้	รู้คุณแผู่้น่ดิ้น่

	 A		 -	 Altruism	เห็น่ป็ระโยช้น์่ส่ิวน่รวมีเป็็น่ทีี่�ตั็�ง	เสีิยสิละ	เป็็น่ผูู้้ให้

	 B		 -	 Benevolence	เมีต็ต็า	กรุณา	กตั็ญญููรู้คุณ

	 H		 -	 Happiness	น่ำาพัาความีสุิข้	พัอเพีัยง	พัอใจั

	 O		 -	 Opportunity	แสิวงหาโอกาสิ	แสิวงหาเวลา	แสิวงหาจัังหวะใน่การที่ำาป็ระโยช้น์่	

														 	 ให้ส่ิวน่รวมีก่อน่ต็น่เอง

	 R		 -	 Research	Excellence	and	Innovation	สู่ิความีเป็็น่เลิศัด้้าน่การวิจััย

	 	 	 สิร้างองค์ความีรู้	สิร้างน่วัต็กรรมีอัน่เป็็น่ป็ระโยช้น์่ต่็อการพััฒน่าสัิงคมี

	 N		 -	 Networking	สิร้างเครือข่้ายความีร่วมีมืีอ	ความีเป็็น่เลิศัสู่ิระดั้บสิากล

ยุทธศาสตรร์าชวทิยาลัยจฬุาภรณ์
 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๑ มุ่ีงผู้ลิต็บัณฑิ์ต็ทีี่�มีีความีเป็็น่เลิศั	ทัี่�งด้้าน่วิช้าการ	การวิจััย	ความีเป็็น่ผูู้้น่ำา

และความีเป็็น่มีนุ่ษย์

 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๒ การวิจััยและพััฒน่าน่วัต็กรรมีทีี่�มีีศัักยภาพัสิร้างการเป็ลี�ยน่แป็ลง

 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๓ การให้บริการที่างวิช้าการและวิช้าชี้พัทีี่�เป็็น่เลิศัและตั็�งอยู่บน่หลักความีเสิมีอภาค 

ไม่ีเหลื�อมีลำ�า

 ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ท่ี่� ๔ การพััฒน่าที่รัพัยากรมีนุ่ษย์และระบบงาน่สู่ิองค์กรสิมีรรถืน่ะสูิงทีี่�มีีวิสัิยทัี่ศัน์่

ร่วมีอย่างยั�งยืน่
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ผู้บรหิารราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์

ศัาสตั้รื่าจัารื่ย์ นายแพที่ย์นิธิ มีหานนที่์
เลัข้าธิการื่รื่าช่วัิที่ยาลััยจัุฬาภรื่ณ์

ผู้ช่่วัยศัาสตั้รื่าจัารื่ย์ 
ดัรื่.นิ�มีนวัลั ศัรื่่จัาดั

รื่องเลัข้าธิการื่
รื่าช่วัิที่ยาลััยจัุฬาภรื่ณ์

รื่องศัาสตั้รื่าจัารื่ย์ 
แพที่ย์หญิงฐิตั้ิมีา ช่ินะโช่ตั้ 

รื่องเลัข้าธิการื่
รื่าช่วัิที่ยาลััยจัุฬาภรื่ณ์

นายวัลัฺลัภ ยุตั้ิธรื่รื่มีดัำารื่ง
รื่องเลัข้าธิการื่

รื่าช่วัิที่ยาลััยจัุฬาภรื่ณ์

รื่องศัาสตั้รื่าจัารื่ย์ 
นายแพที่ย์องค์การื่ เรื่่องรื่ัตั้นอัมีพรื่

รื่องเลัข้าธิการื่
รื่าช่วัิที่ยาลััยจัุฬาภรื่ณ์

นางโศัภิษฐ์ ปรื่ัช่ญนันที่น์
รื่องเลัข้าธิการื่

รื่าช่วัิที่ยาลััยจัุฬาภรื่ณ์

พลัอากาศัตั้รื่่ 
นายแพที่ย์สันตั้ิ ศัรื่่เสรื่ิมีโภค

รื่องเลัข้าธิการื่
รื่าช่วัิที่ยาลััยจัุฬาภรื่ณ์
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   บรษัิท อสมท จาํกัด (มหาชน)
   ๖๓/๑ ถุนนพรื่ะรื่ามี ๙ ห้วัยข้วัาง กรืุ่งเที่พฯ ๑๐๓๑๐

   โที่รื่ศััพที่์ ๐ ๒๒๐๑ ๖๐๐๐  โที่รื่สารื่ ๐ ๒๒๔๕ ๑๔๓๕

   www.mcot.net

วสัิยทัศน์
	 เป็็น่ผูู้้น่ำาเสิน่อเน่ื�อหาที่ี�น่่าเช้ื�อถืือ	เที่ี�ยงต็รง	และรวด้เร็ว

พันธกิจ
 ผู้ช่มี 	 น่ำาเสิน่อเน่ื�อหาที่ี�เป็็น่ป็ระโยช้น่์ผู้่าน่ทีุ่กช้่องที่างที่ี�ต็อบสิน่องความีต็้องการ 

	 	 	 	 กลุ่มีเป็้าหมีาย	และรับผู้ิด้ช้อบต็่อสิังคมี

 ลัูกค้า/คู่ค้า	 สิ่งมีอบคุณค่าและสิร้างความีผูู้กพััน่ผู้่าน่การที่ำางาน่อย่างมีีป็ระสิิที่ธิิภาพั	โด้ยใช้้ 

	 	 	 	 เที่คโน่โลยีและน่วัต็กรรมี

 พนักงาน	 	 พััฒน่าบุคลากรให้มีีความีสิามีารถือย่างต็่อเน่ื�อง	พัร้อมีรับการเป็ลี�ยน่แป็ลง

 ผู้ถุ่อหุ้น 	 สิร้างผู้ลต็อบแที่น่อย่างยั�งยืน่	ด้้วยการบริหารจััด้การอย่างมีีธิรรมีาภิบาล

 สังคมี ชุ่มีช่น	 สิ่งเสิริมีเน่ื�อหาและสิาระความีรู้	เพัื�อสิร้างสิังคมีต็ื�น่รู้

 ปรื่ะเที่ศั 	 สิื�อสิารเน่ื�อหาสิาระที่ี�เสิริมีความีฉลาด้	สิร้างความีเช้ื�อมีั�น่	และสิะที่้อน่ภาพัลักษณ์ที่ี�ด้ ี

    ข้องป็ระเที่ศัช้าต็ิ

ยุทธศาสตร ์ 
 ยุที่ธศัาสตั้รื่์ที่่� ๑ 			 MCOT	x	Strategic	Partner	

 ยุที่ธศัาสตั้รื่์ที่่� ๒				 การเพัิ�มีความีสิามีารถืใน่การสิร้างผู้ลกำาไร

 ยุที่ธศัาสตั้รื่์ที่่� ๓  		 การสิร้างเสิถืียรภาพัที่างการเงิน่

 ยุที่ธศัาสตั้รื่์ที่่� ๔ 			 การเป็็น่	Content	Design	and	Development	

 ยุที่ธศัาสตั้รื่์ที่่� ๕ การป็รับเป็ลี�ยน่และพััฒน่าศัักยภาพัองค์กร	
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ผู้บรหิารบรษัิท อสมท จาํกัด (มหาชน)

นายสิโรื่ตั้มี์ รื่ัตั้นามีหัที่ธนะ 
กรื่รื่มีการื่ 

รื่ักษาการื่ในตั้ำาแหน่งกรื่รื่มีการื่ผู้อำานวัยการื่ใหญ่

นางสาวัสุนที่รื่่ยา วังศั์ศัิรื่ิกุลั 
รื่องกรื่รื่มีการื่ผู้อำานวัยการื่ใหญ่ สายงานการื่เงิน 
แลัะปฏิบัตั้ิหน้าที่่�หัวัหน้าเจั้าหน้าที่่�ดั้านการื่เงิน
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นายสมีหมีาย  สุวัรื่รื่ณวังษ์ 
ผู้ช่่วัยกรื่รื่มีการื่ผู้อำานวัยการื่ใหญ่ สำานักการื่ข้าย 

รื่ักษาการื่ในตั้ำาแหน่ง รื่องกรื่รื่มีการื่ผู้อำานวัยการื่ใหญ่
สายงานการื่ตั้ลัาดัแลัะข้าย

นายผาตั้ิยุที่ธ  ใจัสวั่าง 
ผู้ช่่วัยกรื่รื่มีการื่ผู้อำานวัยการื่ใหญ่ สำานักโที่รื่ที่ัศัน์ 

รื่ักษาการื่ในตั้ำาแหน่ง รื่องกรื่รื่มีการื่ผู้อำานวัยการื่ใหญ่
สายงานผลัิตั้ภัณฑ์
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รวมบทความ
สํานักนายกรฐัมนตรี

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 121





 สรปุผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของสํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ี

สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

สิำาน่ักเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รี	(สิลน่.)	มีีภารกิจัใน่การอำาน่วยการ 

และสิน่ับสินุ่น่การข้ับเคลื�อน่											การบริหารราช้การแผู้่น่ด้ิน่ข้องน่ายก- 

รัฐมีน่ต็รี	 รองน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 และรัฐมีน่ต็รีป็ระจัำาสิำาน่ักน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 

รวมีที่ั�งข้้าราช้การการเมีืองสิังกัด้สิำาน่ักน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 เพัื�อให้การบริหาร 

ราช้การแผู้่น่ด้ิน่บรรลุต็ามียุที่ธิศัาสิต็ร์ช้าต็ิ	และการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศั	โด้ยมี ี

พััน่ธิกิจัด้้าน่กิจัการภายใน่ป็ระเที่ศั	การต็่างป็ระเที่ศั	การสิ่งเสิริมีภาพัลักษณ์	 

สิร้างการรับรู้ข้้อมีูลข้่าวสิารแก่ป็ระช้าช้น่	 และภารกิจัที่ี�สิำาคัญเหน่ืออื�น่ใด้ 

คือ	 การเที่ิด้ทีู่น่สิถืาบัน่ช้าต็ิ	 ศัาสิน่า	 และพัระมีหากษัต็ริย์	 อัน่เป็็น่

สิถืาบัน่หลักข้องช้าต็ิไที่ย	ด้ังน่ี�
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๑. ภารื่กิจัด้ัานกิจัการื่ภายในปรื่ะเที่ศัข้องนายกรัื่ฐมีนตั้ร่ื่ 
	 สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีมีีภารกิจัใน่การจััด้ที่ำาวาระงาน่เสิน่อน่ายกรัฐมีน่ต็รีทัี่�งใน่ส่ิวน่		 

ทีี่�ได้้รับเชิ้ญจัากหน่่วยงาน่ต่็าง	ๆ	หรือกำาหน่ด้วาระงาน่น่ายกรัฐมีน่ต็รีทีี่�สิอด้คล้องกับสิถืาน่การณ์และเหตุ็การณ์ 
สิำาคัญข้องบ้าน่เมีือง	จััด้ที่ำาข้้อมูีลกราบเรียน่น่ายกรัฐมีน่ต็รี	การจััด้ที่ำาคำากล่าวและสิุน่ที่รพัจัน่์ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 
การแจ้ังบัญช้าข้้อสัิ�งการข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีให้ส่ิวน่ราช้การด้ำาเนิ่น่การและการติ็ด้ต็ามีรายงาน่ผู้ล	

๒. ภารื่กิจัการื่ปรื่ะชุ่มีคณะรื่ัฐมีนตั้ร่ื่อย่างเป็นที่างการื่นอกสถุานท่ี่� แลัะการื่ลังพ่�นท่ี่�ตั้รื่วัจัรื่าช่การื่  
ในส่วันกลัางแลัะส่วันภูมิีภาคข้องนายกรัื่ฐมีนตั้ร่ื่ 

	 สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รี	เป็็น่หน่่วยงาน่หลักใน่การป็ระสิาน่กับส่ิวน่ราช้การและหน่่วยงาน่ 
ทีี่�เกี�ยวข้้อง	เพืั�อกำาหน่ด้พืั�น่ทีี่�	จััด้กำาหน่ด้การ	กำาหน่ด้องค์ป็ระกอบคณะ	ต็ลอด้จัน่สิ่งคณะล่วงหน่้าเดิ้น่ที่าง 
ไป็ป็ระสิาน่งาน่เต็รียมีการใน่พืั�น่ทีี่�	ทัี่�งนี่�	เพืั�อให้การลงพืั�น่ทีี่�ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีบรรลุต็ามีวัต็ถุืป็ระสิงค์	น่อกจัากนี่�	 
ยังได้้มีีการด้ำาเนิ่น่การติ็ด้ต็ามีเร่งรัด้ผู้ลการด้ำาเนิ่น่งาน่ข้องรัฐบาลใน่ด้้าน่ต่็าง	ๆ	ต็ลอด้จัน่รับฟัังปั็ญหาความี
เดื้อด้ร้อน่และข้้อเสิน่อแน่ะจัากป็ระช้าช้น่เป็็น่สิำาคัญบน่หลักการ	“ไม่ีสิิ�น่เป็ลืองงบป็ระมีาณ		และไม่ีสิร้าง 
ความีเดื้อด้ร้อน่ทีี่�กระที่บการด้ำาเนิ่น่วิถีืชี้วิต็ป็กติ็ข้องพีั�น้่องป็ระช้าช้น่”	ทัี่�งนี่�	ระหว่างเดื้อน่กรกฎาคมี	๒๕๖๓	-	 
กุมีภาพััน่ธ์ิ	๒๕๖๔	สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีได้้จััด้กำาหน่ด้การลงพืั�น่ทีี่�ต็รวจัราช้การใน่ภูมิีภาคข้อง
น่ายกรัฐมีน่ต็รี	จัำาน่วน่	๒๐	ครั�ง	และการป็ระชุ้มีคณะรัฐมีน่ต็รีอย่างเป็็น่ที่างการน่อกสิถืาน่ทีี่�	จัำาน่วน่	๒	ครั�ง	 
ได้้แก่	จัังหวัด้ระยอง	และภูเก็ต็	เพืั�อสิร้างข้วัญและกำาลังใจัให้กับป็ระช้าช้น่ผูู้้ทีี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจัากสิถืาน่การณ์ 
การแพัร่ระบาด้ข้องเชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	รวมีทัี่�งฟั้�น่ฟูัเศัรษฐกิจัและการที่่องเที่ี�ยว	น่อกจัากนี่�	ยังมีีการ
เดิ้น่ที่างเพืั�อต็รวจัเยี�ยมีและติ็ด้ต็ามีสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องเชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	ณ	จัังหวัด้ระยอง	 

และศัรีสิะเกษ			    

๓. ภารื่กิจัด้ัานการื่ปรื่ะสานงานด้ัานนิติั้บัญญัติั้แลัะกิจัการื่รัื่ฐสภา 

 สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รี	ที่ำาหน้่าทีี่�เป็็น่ฝ่่ายเลข้านุ่การใน่การป็ระชุ้มีคณะกรรมีการ
ป็ระสิาน่งาน่สิภาผูู้้แที่น่ราษฎร	หรือวิป็รัฐบาล	ซึื่�งใน่ปี็ทีี่�ผู่้าน่มีา	ได้้ขั้บเคลื�อน่กฎหมีายและหน่ังสิือสิัญญา
เข้้าสู่ิกระบวน่การนิ่ติ็บัญญัติ็	จัำาน่วน่	๓๒	เรื�อง	และป็ระสิาน่งาน่เรื�องการอภิป็รายทัี่�วไป็หรือการอภิป็ราย 
ไม่ีไว้วางใจั	น่อกจัากนี่�	ยังด้ำาเนิ่น่การเกี�ยวกับร่างพัระราช้บัญญัติ็เกี�ยวด้้วยการเงิน่	ซึื่�งต้็องเสิน่อน่ายกรัฐมีน่ต็รี 
พิัจัารณาให้การรับรองหรือไม่ีรับรองร่างพัระราช้บัญญัติ็เกี�ยวด้้วยการเงิน่	การป็ระสิาน่การต็อบกระทู้ี่สิด้	
กระทู้ี่ทัี่�วไป็ใน่สิภาผูู้้แที่น่ราษฎรและวุฒิสิภา	ต็ลอด้จัน่กระทู้ี่ต็อบใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษาข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี	
รองน่ายกรัฐมีน่ต็รี	และรัฐมีน่ต็รีป็ระจัำาสิำานั่กน่ายกรัฐมีน่ต็รี		
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๔. ภารื่กิจัด้ัานการื่ตั้ิดัตั้ามีแลัะขั้บเคล่ั�อนการื่ดัำาเนินงานตั้ามีนโยบายรัื่ฐบาลัแลัะข้้อสั�งการื่

ข้องนายกรัื่ฐมีนตั้ร่ื่      

	 สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รี	มีีภารกิจัใน่การรวบรวมีข้้อสัิ�งการข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีเพืั�อแจ้ัง								

ส่ิวน่ราช้การ	ติ็ด้ต็ามีปั็ญหาอุป็สิรรค	และบูรณาการความีร่วมีมืีอกับทุี่กภาคส่ิวน่เพืั�อขั้บเคลื�อน่ติ็ด้ต็ามี															

การด้ำาเนิ่น่งาน่	สิรุป็รายงาน่ผู้ลกราบเรียน่น่ายกรัฐมีน่ต็รี	และจััด้ที่ำาเอกสิารผู้ลงาน่รัฐบาลป็ระจัำาปี็เพืั�อส่ิง 

รัฐสิภาและเผู้ยแพัร่แก่สิาธิารณช้น่	น่อกจัากนี่�	ยังมีีภารกิจัเป็็น่ฝ่่ายเลข้านุ่การข้องคณะกรรมีการต็่าง	ๆ	 

อาทิี่		คณะกรรมีการผูู้้ช่้วยรัฐมีน่ต็รี		คณะรัฐมีน่ต็รีฝ่่ายเศัรษฐกิจั	คณะกรรมีการที่ี�ป็รึกษาด้้าน่การสิ่งเสิริมีและ 

สินั่บสินุ่น่การพััฒน่าอาช้ีพัเพืั�อเพิั�มีพูัน่รายได้้ป็ระช้าช้น่	รวมีถืึงการสินั่บสินุ่น่ภารกิจัข้องสิำานั่กบริหารน่โยบาย 

น่ายกรัฐมีน่ต็รี	(PMDU)	และศัูน่ย์ป็ฏิิบัติ็การน่ายกรัฐมีน่ต็รี	(PMOC)		ซึื่�งเป็็น่ศัูน่ย์ป็ฏิิบัติ็การเพืั�อสินั่บสินุ่น่

การตั็ด้สิิน่ใจัและสัิ�งการข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี
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ภารกิจด้านกิจการต่างประเทศ
น่ายกรัฐมีน่ต็รีมีีภารกิจัและพััน่ธิกรณีใน่ด้้าน่การต่็างป็ระเที่ศัทีี่�สิำาคัญจัำาน่วน่มีาก	 เพืั�อเสิริมีสิร้าง 

บที่บาที่ทีี่�สิร้างสิรรค์	 และผู้ลป็ระโยช้น์่ข้องไที่ยใน่เวทีี่โลก	 สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีรับผิู้ด้ช้อบ												
การอำาน่วยการ	 เพืั�อรองรับภารกิจัด้้าน่การต่็างป็ระเที่ศัข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีให้สิอด้คล้องและสินั่บสินุ่น่ 
แน่วน่โยบายด้้าน่การต่็างป็ระเที่ศัข้องรัฐบาลให้บรรลุต็ามีวัต็ถุืป็ระสิงค์	ป็ระกอบด้้วยภารกิจัสิำาคัญ	ดั้งนี่�

•	 การจััด้ที่ำารายงาน่วิเคราะห์สิถืาน่การณ์ระหว่างป็ระเที่ศั	 ป็ระกอบด้้วย	 รายงาน่สิถืาน่การณ์และ 
น่โยบายข้องต่็างป็ระเที่ศั	และความีสัิมีพััน่ธ์ิระหว่างไที่ยกับป็ระเที่ศัต่็าง	ๆ	ทัี่�งใน่ด้้าน่การเมืีอง	ความีมัี�น่คง	
เศัรษฐกิจั	 และสัิงคมี	 รวมีทัี่�งบที่บาที่ข้องไที่ยใน่กรอบพัหุภาคี	 เพืั�อกราบเรียน่น่ายกรัฐมีน่ต็รี	 รองน่ายก-
รัฐมีน่ต็รี	 และรัฐมีน่ต็รีป็ระจัำาสิำานั่กน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 ที่ราบ	 และพิัจัารณาสัิ�งการ	 จัำาน่วน่กว่า	 ๔๐๐	 เรื�อง	 
เพืั�อเป็็น่การรักษาพัลวัต็ใน่ความีสัิมีพััน่ธ์ิทีี่�ใกล้ชิ้ด้ใน่ระดั้บผูู้้น่ำา

•	 การส่ิงเสิริมีความีร่วมีมืีอระหว่างไที่ยกับน่าน่าป็ระเที่ศัให้ยังคงข้ยายตั็วอย่างต่็อเนื่�องใน่ช่้วง
สิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องไวรัสิโคโรน่า	 2019	 (โควิด้-19)	 ซึื่�งเป็็น่ข้้อจัำากัด้ใน่การเดิ้น่ที่างไป็มีาหาสู่ิ
แลกเป็ลี�ยน่การเยือน่ระหว่างน่ายกรัฐมีน่ต็รีกับผูู้้น่ำาต่็างป็ระเที่ศั	 สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีได้้ป็รับ
รูป็แบบการด้ำาเนิ่น่ภารกิจัต่็างป็ระเที่ศัให้สิอด้คล้องกับสิถืาน่การณ์	 โด้ยจััด้การเข้้าร่วมีการป็ระชุ้มีระหว่าง
ป็ระเที่ศั	 ใน่กรอบพัหุภาคีผู่้าน่ระบบการป็ระชุ้มีที่างไกล	 (Video	 Conference)	 ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีและ 
รองน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 เพืั�อยืน่ยัน่พััน่ธิกรณีข้องไที่ยใน่ฐาน่ะสิมีาชิ้กข้องกรอบความีร่วมีมืีอพัหุภาคี	 ส่ิงเสิริมี
บที่บาที่น่ำาทีี่�สิำาคัญข้องไที่ย	 ต็ลอด้จัน่ส่ิงเสิริมีความีร่วมีมืีอและผู้ลป็ระโยช้น์่ข้องไที่ย	 ทัี่�งใน่ด้้าน่ความีร่วมีมืีอ 
เพืั�อจััด้การกับการแพัร่ระบาด้ฯ	สิาธิารณสุิข้	และการฟ้ั�น่ฟูัเศัรษฐกิจัภายหลังสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ฯ	
คลี�คลายรวมีทัี่�งส่ิงเสิริมีภาพัลักษณ์ทีี่�ดี้ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีใน่เวทีี่ระหว่างป็ระเที่ศั	ได้้แก่	๑)	การป็ระชุ้มีผูู้้น่ำา
กรอบความีร่วมีมืีอแม่ีโข้ง	-	ล้าน่ช้้างครั�งทีี่�	๓	ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีเมืี�อวัน่ทีี่�	๒๔	สิิงหาคมี	๒๕๖๓	ภายใต้็หัวข้้อ
“การยกระดั้บความีเป็็น่หุ้น่ส่ิวน่เพืั�อความีเจัริญ	รุ่งเรืองร่วมีกัน่”	๒)	การป็ระชุ้มีสุิด้ยอด้อาเซีื่ยน่	ครั�งทีี่�	๓๗
(APEC	 Economic	 Leaders’	 Meeting:	 AELM)	 และการป็ระชุ้มีสุิด้ยอด้ทีี่�เกี�ยวข้้องข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี	
ระหว่างวัน่ทีี่�	 ๑๒	 -	 ๑๕	 พัฤศัจิักายน่	 ๒๕๖๓	 ซึื่�งเวียด้น่ามีเป็็น่เจ้ัาภาพั	 ๓)	 การเข้้าร่วมีการป็ระชุ้มีผูู้้น่ำา 
เข้ต็เศัรษฐกิจัเอเป็ค	 (APEC	 Economic	 Leaders’	 Meeting:	 AELM)	 และการป็ระชุ้มี	 APEC	 CEO 
Dialogues	 2020	 ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 เมืี�อวัน่ทีี่�	 ๒๐	 พัฤศัจิักายน่	 ๒๕๖๓	 ซึื่�งมีาเลเซีื่ยเป็็น่เจ้ัาภาพั	 
๔)	การเข้้าร่วมีการป็ระชุ้มีผูู้้น่ำายุที่ธิศัาสิต็ร์ความีร่วมีมืีอที่างเศัรษฐกิจัอิรวดี้	-	เจ้ัาพัระยา	-	แม่ีโข้ง	(Ayeyawady	-	 
Chao	Phraya	-	Mekong	Economic	Cooperation	Strategy:	ACMECS)	ครั�งทีี่�	๙	เมืี�อวัน่ทีี่�	๙	ธัิน่วาคมี
	๒๕๖๓	ซึื่�งกัมีพูัช้าเป็็น่เจ้ัาภาพั	และ	๕)	การหารือระหว่างรองน่ายกรัฐมีน่ต็รีและรัฐมีน่ต็รีว่าการกระที่รวง
สิาธิารณสุิข้	 กับเลข้าธิิการองค์การ	 เพืั�อความีร่วมีมืีอที่างเศัรษฐกิจัและการพััฒน่า	 (OECD)	 เมืี�อวัน่ทีี่�	 
๒	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	

•	 การเข้้าร่วมีการป็ระชุ้มีระหว่างป็ระเที่ศัใน่ลักษณะการบัน่ทึี่กวีดิ้ทัี่ศัน์่ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี 
ทีี่�สิำาคัญ	 เช่้น่	 การกล่าวถ้ือยแถืลงใน่การป็ระชุ้มีสุิด้ยอด้ใน่หัวข้้อโควิด้-19	 กับโลกแห่งการที่ำางาน่เพืั�ออน่าคต็ 
ข้องงาน่ทีี่�ดี้กว่า	 (International	 Labour	 Organization	 Global	 Summit	 on	 COVID-19	 and	 the	
World	of	Work	–	Building	a	better	future	of	work)	เมืี�อวัน่ทีี่�	๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	และการกล่าว
ถ้ือยแถืลงใน่การป็ระชุ้มีสิมัีช้ช้าสิหป็ระช้าช้าติ็	 สิมัียสิามัีญ	 ครั�งทีี่�	 ๗๕	 (75th	 Session	 of	 the	 United	 
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Nations	General	Assembly:	UNGA	75)	รวมีทัี่�งการกล่าวถ้ือยแถืลงต่็อการป็ระชุ้มีระดั้บสูิงว่าด้้วย 
ความีหลากหลายที่างชี้วภาพั	(Summit	on	Biodiversity)	เมืี�อวัน่ทีี่�	๓๐	กัน่ยายน่	๒๕๖๓	

•	 การหารือที่วิภาคีที่างโที่รศััพัท์ี่ระหว่างน่ายกรัฐมีน่ต็รีกับผูู้้น่ำาต่็างป็ระเที่ศั	เพืั�อเป็็น่การรักษา
พัลวัต็	ใน่ความีสิัมีพััน่ธ์ิทีี่�ใกล้ชิ้ด้ใน่ระด้ับผูู้้น่ำา	ได้้แก่	๑)	การหารือกับป็ระธิาน่าธิิบด้ีจีัน่ใน่โอกาสิครบรอบ	๔๕	ป็ี 
การสิถืาป็น่าความีสัิมีพััน่ธ์ิไที่ย	-	จีัน่	๒)	การหารือกับน่างออง	ซื่าน่	ซูื่	จีั	ทีี่�ป็รึกษาแห่งรัฐเมีียน่มีา	๓)	การหารือ 
กับน่ายกรัฐมีน่ต็รีแห่งสิาธิารณรัฐสัิงคมีนิ่ยมีเวียด้น่ามี	และ	๔)	การหารือกับรัฐมีน่ต็รีว่าการกระที่รวงกลาโหมี 
สิหรัฐอเมีริกา

•	 การขั้บเคลื�อน่การด้ำาเนิ่น่งาน่ด้้าน่การต่็างป็ระเที่ศัให้มีีความีคืบหน้่า	และเกิด้ผู้ลทีี่�เป็็น่รูป็ธิรรมี 
สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีได้้รวบรวมีและป็ระสิาน่ข้้อสัิ�งการด้้าน่การต่็างป็ระเที่ศัข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี	
รวมีทัี่�งต็ิด้ต็ามีความีคืบหน่้าการด้ำาเน่ิน่งาน่ข้องสิ่วน่ราช้การต็่าง	ๆ	เพืั�อกราบเรียน่น่ายกรัฐมีน่ต็รีที่ราบและ
สัิ�งการต่็อไป็

•	 การจััด้การเข้้าเยี�ยมีคารวะน่ายกรัฐมีน่ต็รี	รองน่ายกรัฐมีน่ต็รี	และรัฐมีน่ต็รีป็ระจัำาสิำานั่กน่ายก- 
รัฐมีน่ต็รีข้องแข้กต่็างป็ระเที่ศัทัี่�งใน่ระดั้บผูู้้น่ำา	ผูู้้บริหารระดั้บสูิงข้องภาครัฐ	ภาคเอกช้น่	และองค์การระหว่าง 
ป็ระเที่ศัให้เป็็น่ไป็ด้้วยความีเรียบร้อย	เหมีาะสิมีต็ามีหลักป็ระติ็บัติ็สิากล	รวมีจัำาน่วน่กว่า	๔๐	ราย	ใน่ปี็	๒๕๖๓ 
เช่้น่	การเข้้าเยี�ยมีคารวะน่ายกรัฐมีน่ต็รีข้องพัลเอก เจัมีส์ิ	ซีื่	แมีคคอน่วิลล์	ผูู้้บัญช้าการที่หารบก 
ป็ระเที่ศัสิหรัฐอเมีริกา	และน่ายหวัง	อี�	มีน่ต็รีแห่งรัฐ/รัฐมีน่ต็รีว่าการกระที่รวงการต็่างป็ระเที่ศัจีัน่ 
ใน่โอกาสิเยือน่ป็ระเที่ศัไที่ย

•	 สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีได้้ร่วมีสินั่บสินุ่น่การเต็รียมีการใน่โอกาสิทีี่�ป็ระเที่ศัไที่ย 
จัะเป็็น่เจ้ัาภาพัจััด้การป็ระชุ้มีผูู้้น่ำาเข้ต็เศัรษฐกิจัเอเป็คใน่ปี็	๒๕๖๕	โด้ยเสิน่อร่างคำาสัิ�งแต่็งตั็�งคณะกรรมีการ
ระดั้บช้าติ็และคณะอนุ่กรรมีการเพืั�อเต็รียมีการจััด้การป็ระชุ้มีผูู้้น่ำาเข้ต็เศัรษฐกิจัเอเป็คและการป็ระชุ้มี 
ทีี่�เกี�ยวข้้อง	ใน่ช่้วงทีี่�ป็ระเที่ศัไที่ยจัะเป็็น่เจ้ัาภาพัจััด้การป็ระชุ้มีเอเป็ค	ปี็	๒๕๖๕	และอำาน่วยความีสิะด้วก
การจััด้การป็ระชุ้มีคณะกรรมีการระดั้บช้าติ็ฯ	ซึื่�งน่ายกรัฐมีน่ต็รีเป็็น่ป็ระธิาน่	เป็็น่ต้็น่	

• น่อกจัากนี่�	สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รียังรับผิู้ด้ช้อบการมีอบสิารข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีใน่โอกาสิ 
ต่็าง	ๆ	ทัี่�งสิารจัากน่ายกรัฐมีน่ต็รีถึืงผูู้้น่ำาต่็างป็ระเที่ศั	และสิารแสิด้งความียนิ่ดี้เพืั�อมีอบแก่หน่่วยงาน่ภาครัฐ
และภาคเอกช้น่ใน่โอกาสิสิำาคัญ
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ภารกิจด้านการส่งเสรมิภาพลักษณ์และ 
สรา้งการรบัรูข้่าวสาร

น่โยบายและผู้ลการด้ำาเนิ่น่งาน่ข้องรัฐบาล 

มุ่ีงหวังทีี่�จัะให้เกิด้ป็ระโยช้น์่แก่ป็ระช้าช้น่เป็็น่สิำาคัญ	 

สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีจึังมีีภารกิจัใน่การ 

ป็ระช้าสัิมีพััน่ธ์ิเผู้ยแพัร่ภารกิจัข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีและ 

ผู้ลการด้ำาเนิ่น่งาน่ข้องรัฐบาล	เพืั�อส่ิงเสิริมีภาพัลักษณ์	 

สิร้างความีเชื้�อมัี�น่	และสิร้างการรับรู้ข่้าวสิารแก่ป็ระช้าช้น่ 

ผู่้าน่รายการวิที่ยุไที่ยคู่ฟ้ัา	เว็บไซื่ต์็รัฐบาลไที่ย	สืิ�อสัิงคมี 

ออน่ไลน์่	ใน่น่ามีไที่ยคู่ฟ้ัา	การแถืลงผู้ลการป็ระชุ้มี 

คณะรัฐมีน่ต็รี	การป็ระสิาน่และดู้แลสืิ�อมีวลช้น่ป็ระจัำา 

ที่ำาเนี่ยบรัฐบาล	ต็ลอด้จัน่การจััด้กิจักรรมีป็ระช้าสัิมีพััน่ธ์ิ 

ใน่รูป็แบบต่็าง	ๆ	การรณรงค์ขั้บเคลื�อน่แคมีเป็ญสิำาคัญ 

ข้องรัฐบาล	อาทิี่	รวมีไที่ยสิร้างช้าติ็	เราเทีี่�ยวด้้วยกัน่	

โครงการคน่ละครึ�ง	เราช้น่ะ	มี.๓๓	เรารักกัน่	ฯลฯ	
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 สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี
กับการบรรเทาสถานการณ์โควดิ-19 

สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

จัากภาวะวิกฤติ็ที่ี�ป็ระเที่ศัไที่ยและทัี่�วโลกกำาลังเผู้ชิ้ญกับ 
สิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคต็ิด้เช้ื�อไวรัสิโคโรน่า	2019	(โควิด้-19) 
รัฐบาลได้้จััด้ตั็�งศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เช้ื�อ 
โคโรน่า	 2019	 (โควิด้-19)	 หรือศัูน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	 
(ศับค.)	ข้ึ�น่	ที่ี�ที่ำาเน่ียบรัฐบาล	ใน่การน่ี�	สิำาน่ักเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รี	 
มีีบที่บาที่และภารกิจัสิำาคัญใน่การสินั่บสินุ่น่และบูรณาการการด้ำาเนิ่น่งาน่ 
ข้องศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เช้ื�อโคโรน่า	
2019	(โควิด้-19)	โด้ยได้้รับมีอบหมีายให้อำาน่วยการและสิน่ับสินุ่น่การ
ป็ฏิิบัต็ิงาน่	ซื่ึ�งมีีผู้ลการด้ำาเน่ิน่งาน่สิำาคัญสิรุป็ได้้	ด้ังน่ี�

๑.	 การป็ฏิิบัต็ิหน่้ าที่ี� ฝ่่ าย เลข้า นุ่การคณะกรรมีการ 
ศัูน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	ร่วมีเป็็น่คณะจััด้ที่ำาและกำากับดู้แล 
การจััด้ที่ำารายงาน่ผู้ลการด้ำาเน่ิน่งาน่ข้องศัูน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์ 
โควิด้-19	ป็ระจัำาวัน่	เพัื�อกราบเรียน่น่ายกรัฐมีน่ต็รี	อาที่ิ	ด้้าน่สิถืาน่การณ ์
การแพัรร่ะบาด้ที่ั�วโลกและสิถืาน่การณใ์น่ป็ระเที่ศั																			ด้า้น่สิาธิารณสิขุ้	 
ด้้าน่สิถืิต็ิการเด้ิน่ที่างเข้้า-ออกราช้อาณาจัักร	 ด้้าน่การดู้แลและให้ความี 
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ช่้วยเหลือคน่ไที่ยใน่ต่็างป็ระเที่ศั	ด้้าน่การกระจัายหน้่ากากอน่ามัียและอุป็กรณ์เครื�องมืีอที่างการแพัที่ย์	และ 

ด้้าน่ความีคืบหน้่า	การพััฒน่าและวิจััยวัคซีื่น่เพืั�อป้็องกัน่โรคโควิด้-19	รวมีทัี่�งรับผิู้ด้ช้อบสิรุป็การแถืลงสิถืาน่การณ์ 

ป็ระจัำาวัน่ข้องศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	และการแจ้ังบัญช้าน่ายกรัฐมีน่ต็รีจัากรายงาน่ผู้ลการด้ำาเนิ่น่งาน่ 

ข้องศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	ป็ระจัำาวัน่	แก่ส่ิวน่ราช้การและหน่่วยงาน่ทีี่�เกี�ยวข้้อง	เพืั�อให้เกิด้เอกภาพั 

ใน่การป็ฏิิบัติ็ราช้การ

๒.	 ให้การสินั่บสินุ่น่และช่้วยอำาน่วยการใน่การป็ระชุ้มีสิำานั่กงาน่เลข้าธิิการศูัน่ย์บริหาร

สิถืาน่การณ์โควิด้-19

๓.	 ด้ำาเนิ่น่การศึักษา	วิเคราะห์	กลั�น่กรอง	ต็รวจัสิอบ	และเสิน่อแน่ะข้้อคิด้เห็น่กราบเรียน่น่ายก- 

รัฐมีน่ต็รีเกี�ยวกับภารกิจัข้องศัูน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	โด้ยด้ำาเน่ิน่การป็ระสิาน่งาน่และบูรณาการกับ 

ศูัน่ย์ป็ฏิิบัติ็การภายใต้็ศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19		และหน่่วยงาน่ทีี่�เกี�ยวข้้อง	เพืั�อจััด้ที่ำาสิรุป็รายงาน่

และติ็ด้ต็ามีผู้ลเพืั�อกราบเรียน่น่ายกรัฐมีน่ต็รี	และแจ้ังบัญช้าน่ายกรัฐมีน่ต็รีแก่หน่่วยงาน่ทีี่�เกี�ยวข้้อง

๔.	 ป็ฏิิบัติ็หน้่าทีี่�รับมีอบ	รักษา	และแจักจ่ัายสิิ�งข้องศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	จัากกรมีศุัลกากร 

และภาคเอกช้น่	ได้้แก่	หน้่ากากอน่ามัียที่างการแพัที่ย์	หน้่ากากอน่ามัียแบบผู้้า	เครื�องต็รวจัวัด้อุณหภูมิี	 

เจัลแอลกอฮอล์	และผู้ลิกภัณฑ์์ที่ำาความีสิะอาด้และฆ่่าเชื้�อโรค	เป็็น่ต้็น่

๕.	 สินั่บสินุ่น่ด้้าน่เที่คโน่โลยีสิารสิน่เที่ศัและการสืิ�อสิาร	สินั่บสินุ่น่อุป็กรณ์และระบบ	ด้้าน่เที่คโน่โลยี 

สิารสิน่เที่ศัและการสืิ�อสิารใน่การป็ฏิิบัติ็งาน่การป็ระชุ้มีที่างไกล	(Video	Conference)	เพืั�อให้การด้ำาเนิ่น่การ 

ข้องศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	(ศับค.)	มีีป็ระสิิที่ธิิภาพัสูิงสุิด้

๖.	 สินั่บสินุ่น่การอำาน่วยความีสิะด้วกด้้าน่การรับรองและพัิธีิการทีี่�เกี�ยวข้้องกับการด้ำาเน่ิน่งาน่							

ศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	

๗.	 สินั่บสินุ่น่การเผู้ยแพัร่ป็ระช้าสัิมีพััน่ธ์ิงาน่ทีี่�เกี�ยวข้้องกับศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	

ผู้ลการด้ำาเน่ิน่การข้องสิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีใน่การป็ฏิิบัติ็หน่้าทีี่�สินั่บสินุ่น่การด้ำาเน่ิน่งาน่

ข้องศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	(ศับค.)	ใน่มิีติ็ต่็าง	ๆ	ที่ำาให้การด้ำาเนิ่น่งาน่เป็็น่ไป็ด้้วยความีเรียบร้อย				

มีีการบูรณาการอย่างมีีเอกภาพัทัี่�งใน่ระดั้บน่โยบายและระดั้บหน่่วยป็ฏิิบัติ็	ผูู้้บริหารสิามีารถืตั็ด้สิิน่ใจั									 

เชิ้งน่โยบายและสัิ�งการเพืั�อป็้องกัน่	แก้ไข้	และเยียวยาให้ความีช่้วยเหลือป็ระช้าช้น่	รวมีทัี่�งฟั้�น่ฟูัผูู้้ทีี่�ได้้รับ 

ผู้ลกระที่บอย่างมีีป็ระสิิที่ธิิภาพัและบรรลุวัต็ถุืป็ระสิงค์	จัน่ป็ระเที่ศัไที่ยได้้รับการยกย่องว่ามีีระบบการบริหาร 

จััด้การสิถืาน่การณ์โควิด้-19	ทีี่�ป็ระสิบความีสิำาเร็จัเป็็น่อัน่ดั้บต้็น่	ๆ	ข้องโลก
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สิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รีมุ่ีงมัี�น่ทีี่�จัะสินั่บสินุ่น่การบริหารราช้การแผู่้น่ดิ้น่ข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี			

เพืั�อน่ำาไป็สู่ิความีมัี�น่คง	มัี�งคั�ง	และยั�งยืน่	ทัี่�งใน่ช่้วงเวลาป็กต็ิและที่่ามีกลางกระแสิแห่งวิกฤต็ข้องโลกที่ี�กำาลัง 

เผู้ชิ้ญร่วมีกัน่อยู่	โด้ยสิำานั่กเลข้าธิิการน่ายกรัฐมีน่ต็รี	ต็ระหน่ักถึืงการป็รับบที่บาที่เพืั�อรองรับการบริหาร

ราช้การแผู่้น่ดิ้น่วิถีืใหม่ี	(New	Normal)	ต็ามีน่โยบายน่ายกรัฐมีน่ต็รี	และพัร้อมีทีี่�จัะเป็็น่กลไกหนึ่�งใน่การ 

ป็ระสิาน่การผู้นึ่กกำาลังทุี่กภาคส่ิวน่ข้องสัิงคมีไที่ย	เพืั�อขั้บเคลื�อน่ป็ระเที่ศัไที่ยไป็สู่ิจุัด้หมีายอัน่ยั�งยืน่ข้อง 

ผู้ลป็ระโยช้น์่แห่งช้าติ็	และป็ระโยช้น์่สุิข้ข้องป็ระช้าช้น่
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สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีกับการบรหิารราชการแผ่นดิน
ภายใต้สถานการณ์โควดิ - 19

สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	หรือ	สิลค.	เป็็น่หน่่วยงาน่ทีี่�มีี 

ภารกิจัสิำาคัญเกี�ยวกับราช้การข้องคณะรัฐมีน่ต็รี	การป็ระสิาน่ราช้การ 

กับรัฐสิภา	การป็ระสิาน่ราช้การกับส่ิวน่ราช้การใน่พัระองค์	การป็ระสิาน่ 

ราช้การกับกระที่รวง	กรมี	และหน่่วยงาน่อื�น่	ๆ	ข้องรัฐ	รวมีทัี่�งภารกิจั

เกี�ยวกับป็ระช้าช้น่	ซึื่�งทุี่กภารกิจัมีีความีสิำาคัญ	ทัี่�งการป็ระสิาน่งาน่ 

กับคณะรัฐมีน่ต็รี	ซึื่�งเป็็น่ศูัน่ย์กลางการบริหารราช้การแผู่้น่ดิ้น่	เพืั�อให้ 

การบริหารราช้การแผู่้น่ดิ้น่ข้องคณะรัฐมีน่ต็รีเป็็น่ไป็ด้้วยความีเรียบร้อย	

และการป็ฏิิบัติ็ภารกิจัทีี่�เกี�ยวเนื่�องกับพัระองค์	ให้เป็็น่ไป็ต็ามีโบราณ

ราช้ป็ระเพัณีทีี่�สิมีพัระเกียรติ็	ต็ลอด้จัน่การป็ระสิาน่งาน่กับหน่่วยงาน่

อื�น่	ๆ	และการให้บริการป็ระช้าช้น่	ซึื่�งทุี่กภารกิจัจัะต้็องป็ฏิิบัติ็ให้ถูืกต้็อง	 

รวด้เร็ว	ทัี่น่ต่็อเหตุ็การณ์
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ใน่ช่้วงสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี 

ยังคงมุ่ีงมัี�น่ป็ฏิิบัติ็ภารกิจัใน่การสิน่ับสินุ่น่การบริหารราช้การแผู้่น่ดิ้น่ข้องคณะรัฐมีน่ต็รีอย่างต็่อเนื่�อง	โด้ยมีี

ผู้ลการป็ฏิิบัติ็ราช้การต็ามียุที่ธิศัาสิต็ร์สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีทีี่�สิำาคัญ	ดั้งนี่�

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
๑. ภารื่กิจัด้ัานการื่วิัเครื่าะห์ข้้อมูีลั เสริื่มีข้้อมูีลั แลัะเสนอข้้อพิจัารื่ณาหร่ื่อควัามีเห็นเพ่�อปรื่ะกอบ 

การื่ตัั้ดัสินใจัข้องคณะรัื่ฐมีนตั้ร่ื่ ได้้จััด้ที่ำาข้้อเสิน่อพิัจัารณาหรือความีเห็น่เพืั�อป็ระกอบการตั็ด้สิิน่ใจัเกี�ยวกับ 
มีาต็รการ	โครงการ	และกฎหมีายเสิน่อต็่อคณะรัฐมีน่ต็รี	ซึื่�งคณะรัฐมีน่ต็รีได้้มีีมีติ็เกี�ยวกับมีาต็รการและโครงการ 
สิำาคัญทีี่�ส่ิงผู้ลกระที่บใน่วงกว้างต่็อการพััฒน่าคุณภาพัชี้วิต็ข้องป็ระช้าช้น่ใน่ด้้าน่ต่็าง	ๆ	ทีี่�สิำาคัญ	อาทิี่

 ๑.๑ ด้ัานควัามีมัี�นคง คณะรัฐมีน่ต็รีได้้มีีมีติ็เห็น่ช้อบการป็ระกาศัสิถืาน่การณ์ฉุกเฉิน่ใน่ทุี่กเข้ต็ 
ท้ี่องทีี่�ทัี่�วราช้อาณาจัักรต็ามีความีใน่มีาต็รา	๕	แห่งพัระราช้กำาหน่ด้การบริหารราช้การใน่สิถืาน่การณ์ฉุกเฉิน่ 
พั.ศั.	๒๕๔๘	นั่บตั็�งแต่็มีีการแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	จึังจัำาเป็็น่ต้็องใช้้มีาต็รการเร่งด่้วน่ 
เพืั�อรักษาไว้ซึื่�งความีป็ลอด้ภัยข้องป็ระช้าช้น่	และการด้ำารงช้ีวิต็โด้ยป็กต็ิสุิข้ข้องป็ระช้าช้น่	รวมีทัี่�งได้้มีีมีติ็
เห็น่ช้อบการข้ยายระยะเวลาการป็ระกาศัสิถืาน่การณ์ฉุกเฉิน่	โด้ยอาจัเพิั�มีความีเข้้มีงวด้หรือผู่้อน่คลาย 
การบังคับใช้้บางมีาต็รการต็ามีข้้อมูีลข้องฝ่่ายสิาธิารณสุิข้	ฝ่่ายความีมัี�น่คง	ฝ่่ายป็กครอง	และฝ่่ายเศัรษฐกิจั

 ๑.๒  ด้ัานเศัรื่ษฐกิจั	คณะรัฐมีน่ต็รีได้้ออกมีาต็รการดู้แลและเยียวยาผู้ลกระที่บจัาก 
โรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	ต็่อเศัรษฐกิจัไที่ยทัี่�งที่างต็รงและที่างอ้อมี	ระยะทีี่�	๓	เช่้น่	การอนุ่มัีติ็หลักการ 
ร่างพัระราช้กำาหน่ด้การให้ความีช่้วยเหลือที่างการเงิน่แก่วิสิาหกิจัข้น่าด้กลางและข้น่าด้ย่อมีทีี่�ได้้รับ 
ผู้ลกระที่บจัากการแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	พั.ศั.	....	วงเงิน่ไม่ีเกิน่	๕๐๐,๐๐๐	ล้าน่บาที่ 
ร่างพัระราช้กำาหน่ด้การสินั่บสินุ่น่สิภาพัคล่องเพืั�อดู้แลเสิถีืยรภาพัต็ราสิารหนี่�ภาคเอกช้น่	พั.ศั.	....	วงเงิน่ไม่ีเกิน่ 
๔๐๐,๐๐๐	ล้าน่บาที่	เป็็น่ต้็น่	

 ๑.๓  ด้ัานแรื่งงาน	คณะรัฐมีน่ต็รีได้้มีีมีติ็อนุ่มัีติ็หลักการร่างกฎกระที่รวงกำาหน่ด้อัต็ราเงิน่สิมีที่บ 
กองทุี่น่ป็ระกัน่สัิงคมี	(ฉบับทีี่�	..)	พั.ศั.	....	เพืั�อลด้อัต็ราเงิน่สิมีที่บกองทุี่น่ป็ระกัน่สัิงคมี	ฝ่่ายผูู้้ป็ระกัน่ต็น่	
เป็็น่ระยะเวลา	๒	เด้ือน่	สิำาหรับงวด้เดื้อน่กุมีภาพััน่ธ์ิ	-	มีีน่าคมี	๒๕๖๔	จัากร้อยละ	๓	เหลือร้อยละ	๐.๕	
และมีีมีติ็ที่บที่วน่แน่วที่างการบริหารจััด้การการที่ำางาน่ข้องคน่ต็่างด้้าว	ใน่ช้่วงสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้
ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	ระลอกใหม่ี	และการบริหารจััด้การผูู้้ต้็องกัก	โด้ยด้ำาเนิ่น่การออกร่าง
ป็ระกาศักระที่รวงมีหาด้ไที่ย	เรื�อง	การผู่้อน่ผัู้น่ให้คน่ต่็างด้้าวอยู่ใน่ราช้อาณาจัักรเป็็น่กรณีพิัเศัษ	สิำาหรับ 
คน่ต่็างด้้าวสัิญช้าติ็กัมีพูัช้า	ลาว	และเมีียน่มีา	ภายใต้็สิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ฯ	เป็็น่ต้็น่

 ๑.๔ ด้ัานสาธารื่ณสุข้ คณะรัฐมีน่ต็รีได้้มีีมีติ็อนุ่มัีติ็หลักการร่างพัระราช้กำาหน่ด้ให้อำาน่าจั 
กระที่รวงการคลังกู้เงิน่เพืั�อแก้ไข้ปั็ญหา	เยียวยา	และฟั้�น่ฟูัเศัรษฐกิจัและสัิงคมีทีี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจัากสิถืาน่การณ์ 
การระบาด้ข้องโรคต็ิด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	พั.ศั.	....	โด้ยกำาหน่ด้วงเงิน่	๔๕,๐๐๐	ล้าน่บาที่	สิำาหรับแผู้น่งาน่ 
หรือโครงการทีี่�มีีวัต็ถุืป็ระสิงค์ที่างการแพัที่ย์และสิาธิารณสุิข้เพืั�อแก้ไข้ปั็ญหาการระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิ
โคโรน่า	2019	เช่้น่	ค่าใช้้จ่ัายเกี�ยวกับบุคลากรที่างการแพัที่ย์และสิาธิารณสิุข้	การจััด้ซืื่�ออุป็กรณ์ที่างการแพัที่ย์ 
มีาต็รการเยียวยาและช้ด้เช้ย	การวิจััยพััฒน่า	การฟ้ั�น่ฟูัด้้าน่สิาธิารณสุิข้ข้องป็ระเที่ศั	เป็็น่ต้็น่
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๒. ภารื่กิจัด้ัานฐานะเลัข้านุการื่ในการื่ปรื่ะชุ่มีคณะรื่ัฐมีนตั้ร่ื่ ใน่ช่้วงสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ 
ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีได้้จััด้การป็ระชุ้มีคณะรัฐมีน่ต็รีผู่้าน่สืิ�ออิเล็ก- 
ที่รอน่ิกสิ์	โด้ยใช้้การป็ระชุ้มีผู่้าน่ระบบเครือข้่ายการป็ระชุ้มีที่างไกล	(Video	Conference)	และด้ำาเน่ิน่ 
มีาต็รการต็ามีแน่วที่างที่ี�ศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคต็ิด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	กำาหน่ด้ 
โด้ยมีีมีาต็รการใน่การจััด้ป็ระชุ้มีอย่างเข้้มีงวด้เพืั�อเป็็น่การลด้ความีเสีิ�ยงและป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรค
อาทิี่	การจััด้ทีี่�นั่�งแบบเว้น่ระยะห่างที่างสัิงคมี	(Social	Distancing)	รวมีทัี่�งการจัำากัด้จัำาน่วน่ผูู้้ป็ฏิิบัติ็งาน่ 
ต็ามีความีจัำาเป็็น่ใน่บริเวณพืั�น่ทีี่�รอบห้องป็ระชุ้มี	โด้ยใน่ช้่วงเดื้อน่กรกฎาคมี	๒๕๖๓	-	กุมีภาพััน่ธ์ิ	๒๕๖๔ 
มีีการจััด้ป็ระชุ้มีฯ	รวมีทัี่�งสิิ�น่	๓๔	ครั�ง	ใน่จัำาน่วน่นี่�เป็็น่การจััด้ป็ระชุ้มีคณะรัฐมีน่ต็รีผู่้าน่ระบบ	Video 
Conference	จัำาน่วน่	๘	ครั�ง	มีีการผู้ลิต็และจััด้ที่ำาระเบียบวาระการป็ระชุ้มี	รวมีทัี่�งสิิ�น่	๑๐๒	ครั�ง	มีีเรื�อง 
ทีี่�น่ำาเสิน่อเข้้าทีี่�ป็ระชุ้มี	รวมีทัี่�งสิิ�น่	๑,๕๓๕	เรื�อง	จัำาแน่กเป็็น่วาระสิำาคัญข้องรัฐบาล	(Agenda	Based)	
จัำาน่วน่	๑๒	เรื�อง	วาระสิำาคัญข้องรัฐบาล	(COVID-19)	จัำาน่วน่	๑๘๖	เรื�อง	วาระสิำาคัญข้องรัฐบาล	(ข้องข้วัญ 
ปี็ใหม่ี)	จัำาน่วน่	๒๙	เรื�อง	เรื�องเพืั�อพิัจัารณา	จัำาน่วน่	๔๒๑	เรื�อง	เรื�องเพืั�อที่ราบ	(หากไมี่มีีข้้อที่ักท้ี่วง 
ให้ถืือเป็็น่เรื�องทีี่�คณะรัฐมีน่ต็รีเห็น่ช้อบ/อนุ่มัีติ็)	จัำาน่วน่	๕๗๒	เรื�อง	เรื�องเพืั�อที่ราบ	จัำาน่วน่	๒๐๓	เรื�อง	
และเรื�องที่ราบเพืั�อเป็็น่ข้้อมูีล	จัำาน่วน่	๑๑๒	เรื�อง

๓. ภารื่กิจัเก่�ยวักับกฎหมีาย โด้ยการเสิน่อและพิัจัารณาร่างกฎหมีาย	และเรื�องทีี่�กฎหมีายกำาหน่ด้ 
ให้ข้อรับความียิน่ยอมีหรือความีเห็น่ช้อบจัากสิภาผูู้้แที่น่ราษฎร	วุฒิสิภา	และรัฐสิภา	โด้ยได้้บูรณาการที่ำางาน่ 
ร่วมีกับส่ิวน่ราช้การที่ี�เกี�ยวข้้อง	เช่้น่	สิำานั่กงาน่คณะกรรมีการกฤษฎีกา	สิำานั่กงาน่เลข้าธิิการวุฒิสิภา	สิำานั่กงาน่ 
เลข้าธิิการสิภาผูู้้แที่น่ราษฎร	สิำานั่กงาน่องคมีน่ต็รี	ทัี่�งนี่�	เพืั�อให้กระบวน่การพิัจัารณาต็รวจัสิอบกลั�น่กรอง
ร่างกฎหมีายมีีความีละเอียด้รอบคอบ	ถืูกต้็อง	และป็ระกาศัให้มีีผู้ลใช้้บังคับเป็็น่ไป็ต็ามีลำาดั้บ	ตั็�งแต็่ขั้�น่ต็อน่ 
การต็รวจัพัิจัารณาร่างกฎหมีาย	และร่างอนุ่บัญญัติ็ทีี่�เสิน่อคณะรัฐมีน่ต็รี	ขั้�น่ต็อน่การเสิน่อร่างพัระราช้บัญญัติ็ 
ทีี่�ผู่้าน่การเห็น่ช้อบจัากคณะรัฐมีน่ต็รีแล้ว	ไป็สู่ิกระบวน่การพัิจัารณาข้องรัฐสิภา	และการน่ำาร่างพัระราช้บัญญัติ็ 
ทีี่�รัฐสิภาเห็น่ช้อบให้ป็ระกาศัใช้้เป็็น่กฎหมีายแล้วขึ้�น่ทูี่ลเกล้าฯ	ถืวาย	เพืั�อพัระมีหากษัต็ริย์ที่รงลงพัระป็รมีาภิไธิย 
และลงป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษา	รวมีทัี่�งเผู้ยแพัร่สู่ิสิาธิารณช้น่ที่างเว็บไซื่ต์็ข้องสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี 
ใน่ช่้วงเด้ือน่กรกฎาคมี	๒๕๖๓	-	กุมีภาพััน่ธ์ิ	๒๕๖๔	สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	ได้้ด้ำาเนิ่น่การกับเรื�อง

การประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องวาระสำาคัญของรัฐบาล 

การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ทีี่�ส่ิวน่ราช้การหรือหน่่วยงาน่อื�น่ข้องรัฐ	เสิน่อเรื�องเข้้าสู่ิกระบวน่การพัิจัารณาข้องคณะรัฐมีน่ต็รี	รวมีทัี่�งสิิ�น่	

๔๗๙	เรื�อง	โด้ยจัำาแน่กเป็็น่หมีวด้หมู่ีได้้	ดั้งนี่�

 สิำาหรับภารกิจัด้้าน่การต็รวจัสิอบพัิจัารณาร่างกฎหมีายและร่างอนุ่บัญญัติ็ทีี่�เสิน่อคณะรัฐมีน่ต็รี 
สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีที่ำาหน้่าทีี่�ฝ่่ายเลข้านุ่การคณะกรรมีการต็รวจัสิอบร่างกฎหมีายและร่าง 
อนุ่บัญญัติ็ทีี่�เสิน่อคณะรัฐมีน่ต็รี	คณะกรรมีการฯ	ได้้มีีการต็รวจัสิอบพิัจัารณาร่างกฎหมีายและร่างอนุ่บัญญัติ็ 
ทีี่�เสิน่อคณะรัฐมีน่ต็รี	รวมี	๔๘	ฉบับ	น่อกจัากนี่�	ยังได้้มีีการเผู้ยแพัร่กฎหมีายสิำาคัญเพืั�อสิร้างความีรับรู้ 
ให้แก่ป็ระช้าช้น่และหน่่วยงาน่ข้องรัฐบน่เว็บไซื่ต์็สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	(www.soc.go.th)	โด้ยมีี
เรื�องทีี่�เกี�ยวกับมีาต็รการแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	อาทิี่

	 ๓.๑	 ป็ระกาศักระที่รวงมีหาด้ไที่ย	เรื�อง	ข้ยายระยะเวลาการยกเว้น่ข้้อห้ามีมิีให้คน่ต่็างด้้าว
เข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักรเป็็น่การเฉพัาะ	สิำาหรับคน่ต่็างด้้าวสัิญช้าติ็กัมีพูัช้า	ลาว	และเมีียน่มีา	ซึื่�งได้้รับอนุ่ญาต็ 
ให้เข้้ามีาที่ำางาน่ใน่ราช้อาณาจัักร	ต็ามีบัน่ที่ึกความีเข้้าใจัว่าด้้วยความีร่วมีมืีอด้้าน่แรงงาน่	กรณีมีาต็รการ
ป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	ต็ามีมีติ็คณะรัฐมีน่ต็รีเมืี�อวัน่ทีี่�	๒	มิีถุืน่ายน่	
๒๕๖๓

	 ๓.๒		 ป็ระกาศักระที่รวงมีหาด้ไที่ย	เรื�อง	ข้ยายระยะเวลาการยกเว้น่ข้้อห้ามีมิีให้คน่ต่็างด้้าว
เข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักรเป็็น่การเฉพัาะ	สิำาหรับคน่ต่็างด้้าวสัิญช้าติ็กัมีพูัช้า	ลาว	และเมีียน่มีา	ซึื่�งได้้รับอนุ่ญาต็ 
ให้เข้้ามีาที่ำางาน่ใน่ราช้อาณาจัักร	ต็ามีบัน่ทึี่กความีเข้้าใจัว่าด้้วยความีร่วมีมีือด้้าน่แรงงาน่	กรณีมีาต็รการ
ป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019

	 ๓.๓		 ป็ระกาศักระที่รวงมีหาด้ไที่ย	เรื�อง	การยกเว้น่ข้้อห้ามีมิีให้คน่ต่็างด้้าวเข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักร 
เป็็น่การเฉพัาะ	สิำาหรับคน่ต็่างด้้าวสิัญช้าต็ิกัมีพูัช้า	ลาว	และเมีียน่มีา	ต็ามีมีต็ิคณะรัฐมีน่ต็รี	เมืี�อวัน่ทีี่� 
๒๐	สิิงหาคมี	๒๕๖๒

	 ๓.๔	 ป็ระกาศักระที่รวงมีหาด้ไที่ย	เรื�อง	การยกเว้น่ข้้อห้ามีมิีให้คน่ต่็างด้้าวเข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักร 
เป็็น่การเฉพัาะ	สิำาหรับคน่ต่็างด้้าวสิัญช้าต็ิกัมีพูัช้า	ลาว	และเมีียน่มีา	ซึื่�งได้้รับอนุ่ญาต็ให้เข้้ามีาที่ำางาน่ 
ใน่ราช้อาณาจัักร	ต็ามีบัน่ทึี่กความีเข้้าใจัว่าด้้วยความีร่วมีมืีอด้้าน่แรงงาน่	กรณีมีาต็รการป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ 
ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019

	 ๓.๕	 ป็ระกาศักระที่รวงแรงงาน่	เรื�อง	การอนุ่ญาต็ให้คน่ต่็างด้้าวที่ำางาน่ใน่ราช้อาณาจัักร 
เป็็น่กรณีพิัเศัษต็ามีมีาต็รการป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019

	 ๓.๖	 ป็ระกาศักระที่รวงแรงงาน่	เรื�อง	ข้ยายระยะเวลาการอนุ่ญาต็ให้คน่ต่็างด้้าวที่ำางาน่ 
ใน่ราช้อาณาจัักรเป็็น่กรณีพิัเศัษต็ามีมีาต็รการป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019

ปรื่ะเภที่ จัำานวัน (เรื่่�อง)

ร่างพัระราช้บัญญัต็ิ ๖๙

ร่างพัระราช้กฤษฎีกา ๘๒

ร่างกฎกระที่รวง ๑๖๖

ร่างระเบียบ	ร่างข้้อบังคับ	ร่างป็ระกาศั ๖๓

รายงาน่ฯ	ข้้อสิังเกต็ข้องคณะกรรมีาธิิการสิภาผูู้้แที่น่ราษฎร ๒๐

เรื�องอื�น่	ๆ	(อาที่ิ	รายงาน่ผู้ลการด้ำาเน่ิน่งาน่	สิรุป็ผู้ลการป็ระชุ้มี	ฯลฯ) ๗๙
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	 ๓.๗	 ป็ระกาศักระที่รวงแรงงาน่	เรื�อง	การอนุ่ญาต็ให้คน่ต่็างด้้าวสัิญช้าติ็กัมีพูัช้า	ลาว 
และเมีียน่มีา	เข้้ามีาที่ำางาน่ใน่ราช้อาณาจัักรเป็็น่กรณีพิัเศัษ	(ฉบับทีี่�	๒)

	 ๓.๘	 ป็ระกาศักระที่รวงแรงงาน่	เรื�อง	กำาหน่ด้หลักเกณฑ์์	วิธีิการ	และเงื�อน่ไข้ให้ลด้หย่อน่ 
การออกเงิน่สิมีที่บข้องน่ายจ้ัาง	และผูู้้ป็ระกัน่ต็น่	กรณีการระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	 
หรือโรคโควิด้-19	(CORONAVIRUS	DISEASE	2019	(COVID-19))	(ให้น่ายจ้ัางได้้รับการลด้หย่อน่จ่ัายเงิน่สิมีที่บ 
เข้้ากองทุี่น่ป็ระกัน่สัิงคมีร้อยละ	๕	เป็็น่ร้อยละ	๔	ข้องค่าจ้ัางผูู้้ป็ระกัน่ต็น่)	

	 ๓.๙	 ป็ระกาศักระที่รวงแรงงาน่	เรื�อง	กำาหน่ด้หลักเกณฑ์์	วิธีิการ	และเงื�อน่ไข้ให้ลด้หย่อน่ 
การออกเงิน่สิมีที่บข้องน่ายจ้ัาง	และผูู้้ป็ระกัน่ต็น่	กรณีการระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อโคโรน่าไวรัสิ	2019 
หรือโรคโควิด้-19	(CORONAVIRUS	DISEASE	2019	(COVID-19))	(ให้น่ายจ้ัางจ่ัายเงิน่สิมีที่บเข้้ากองทุี่น่
ป็ระกัน่สัิงคมีลด้ลงจัากร้อยละ	5	เหลือร้อยละ	2	ข้องค่าจ้ัางผูู้้ป็ระกัน่ต็น่)

	 ๓.๑๐	ป็ระกาศักระที่รวงแรงงาน่	เรื�อง	ข้ยายระยะเวลาการอนุ่ญาต็ให้คน่ต่็างด้้าวที่ำางาน่ 
ใน่ราช้อาณาจัักรเป็็น่กรณีพิัเศัษต็ามีมีาต็รการป็้องกัน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรคต็ิด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019 
ต็ามีมีติ็คณะรัฐมีน่ต็รีเมืี�อวัน่ทีี่�	๒	มิีถุืน่ายน่	๒๕๖๓

	 ๓.๑๑	ป็ระกาศักระที่รวงแรงงาน่	เรื�อง	ข้ยายกำาหน่ด้เวลาการยื�น่แบบรายการแสิด้งการส่ิง 

เงิน่สิมีที่บและการน่ำาส่ิงเงิน่สิมีที่บข้องน่ายจ้ัาง	และผูู้้ป็ระกัน่ต็น่	๒๕๖๓

ยุทธศาสตรก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานเก่ียวกับราชการในพระองค์
ภารกิจัเกี�ยวกับการป็ระสิาน่ราช้การกับการส่ิวน่ราช้การใน่พัระองค์ข้องสิำานั่กเลข้าธิิการ 

คณะรัฐมีน่ต็รีเป็็น่ภารกิจัเกี�ยวข้้องกับภารกิจัข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รีหรือคณะรัฐมีน่ต็รีทีี่�จัะต้็องกราบบังคมีทูี่ล 

พัระกรุณา	หรือข้อพัระราช้ที่าน่พัระมีหากรุณาใน่เรื�องต่็าง	ๆ	ต็ามีกฎหมีายหรือระเบียบป็ระเพัณี 

เช่้น่	การข้อพัระราช้ที่าน่พัระบรมีราช้านุ่เคราะห์ใน่เรื�องต่็าง	ๆ	การสิถืาป็น่าพัระอิสิริยยศัฐานั่น่ด้รศัักดิ้�

แห่งพัระราช้วงศ์ัและสิมีณศัักดิ้�	และภารกิจัอื�น่	ๆ	โด้ยใน่ช่้วงทีี่�ผู่้าน่มีาได้้มีีการด้ำาเนิ่น่การทีี่�สิำาคัญ	ดั้งนี่�

๑. การื่สถุาปนา เล่ั�อน แลัะตัั้�งสมีณศัักด์ิั แลัะการื่เชิ่ญสุพรื่รื่ณบัฏ หิรัื่ญบัฏ แลัะสัญญาบัตั้รื่

สมีณศัักด์ิัไปถุวัายพรื่ะสงฆ์์ท่ี่�ที่รื่งพรื่ะกรุื่ณาโปรื่ดัสถุาปนา เล่ั�อน แลัะตัั้�งสมีณศัักด์ิั

	 ๑.๑	 ด้ำาเนิ่น่การกรณีที่รงพัระกรุณาโป็รด้สิถืาป็น่าสิมีณศัักดิ้�	สิมีเด็้จัพัระญาณวชิ้โรด้มี 

วัด้ธิรรมีมีงคลเถืาบุญญน่น่ที่วิหาร	และการเชิ้ญสุิพัรรณบัฏิและเครื�องป็ระกอบสิมีณศัักดิ้�ไป็ถืวาย	(วางหน้่าโกศั)
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	 ๑.๒	 ด้ำาเนิ่น่การกรณีที่รงพัระกรุณาโป็รด้สิถืาป็น่าสิมีณศัักดิ้�	พัระพัรหมีวช้ิรญาณ	วัด้ป่็ารัต็น่วัน่ 

จัังหวัด้น่ครราช้สีิมีา	และการเชิ้ญหิรัญบัฏิและเครื�องป็ระกอบสิมีณศัักดิ้�ไป็ถืวาย

	 ๑.๓	 การเชิ้ญสุิพัรรณบัฏิไป็ถืวายสิมีเด็้จัพัระมีหาธีิราจัารย์	วัด้ยาน่น่าวา	สิมีเด้็จัพัระมีหามุีนี่วงศ์ั 

วัด้โสิมีนั่สิราช้วรวิหาร	สิมีเด้็จัพัระมีหาวีรวงศ์ั	วัด้ราช้บพิัธิสิถิืต็มีหาสีิมีารามี	ราช้วรวิหาร	และสิมีเด้็จัพัระมีหา 

รัช้มีงคลมุีนี่	วัด้ไต็รมิีต็รวิที่ยารามี	วรวิหาร

	 ๑.๔	 การเชิ้ญหิรัญบัฏิไป็ถืวายพัระสิาสิน่โสิภณ	วัด้สุิที่ธิจิัน่ด้า	จัังหวัด้น่ครราช้สีิมีา	พัระพุัที่ธิิวงศัมุีนี่ 

วัด้พัระศัรีรัต็น่มีหาธิาตุ็วรมีหาวิหาร	จัังหวัด้พิัษณุโลก	พัระวิสุิที่ธิาธิิบดี้	วัด้สุิทัี่ศัน่เที่พัวรารามี	ราช้วรมีหาวิหาร 

และพัระพัรหมีมุีนี่	วัด้พัระศัรีมีหาธิาตุ็	วรมีหาวิหาร	
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	 ๑.๕	 ด้ำาเนิ่น่การกรณีที่รงพัระกรุณาโป็รด้พัระราช้ที่าน่สัิญญาบัต็รตั็�งสิมีณศัักดิ้�พัระธิรรมี
ราช้านุ่วัต็ร	วัด้โมีลีโลกยารามีราช้วรวิหาร	พัระเที่พัพััช้รญาณมุีนี่	สิถืาน่พัำานั่กสิงฆ์่บ้าน่ไร่ที่อสีิ	จัังหวัด้
น่ครราช้สีิมีา	พัระเที่พัศัากยวงศ์ับัณฑิ์ต็	วัด้บวรนิ่เวศั	พัระเที่พัวัช้รบัณฑิ์ต็	วัด้ป็ากน่ำ�า	ภาษีเจัริญ 
และพัระราช้วชิ้รธิรรมี	วัด้ป่็ารัต็น่วัน่	จัังหวัด้น่ครราช้สีิมีา	และการเชิ้ญสัิญญาบัต็รตั็�งสิมีณศัักดิ้�ไป็ถืวาย

๒. การื่ดัำาเนินการื่จััดัสร้ื่างสังวัาลันพรัื่ตั้น์เพ่�อทูี่ลัเกล้ัาทูี่ลักรื่ะหม่ีอมีถุวัายพรื่ะบาที่สมีเด็ัจั

พรื่ะเจ้ัาอยู่หัวั สำาหรื่ับถุวัายเป็นพุที่ธบูช่าแดั่พรื่ะพุที่ธอังค่รื่ส วััดัรื่าช่บพิธสถุิตั้มีหาส่มีารื่ามี 

รื่าช่วัรื่วิัหารื่ 
สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีและสิ่วน่ราช้การที่ี�เกี�ยวข้้อง	ได้้ร่วมีกัน่ด้ำาเนิ่น่การจััด้สิร้างสัิงวาล

น่พัรัต็น์่เพืั�อทูี่ลเกล้าทูี่ลกระหมี่อมีถืวายพัระบาที่สิมีเด้็จัพัระเจ้ัาอยู่หัวสิำาหรับถืวายเป็็น่พุัที่ธิบูช้าแด้ ่
พัระพุัที่ธิอังคีรสิพัระป็ระธิาน่พัระอุโบสิถืวัด้ราช้พิัธิสิถิืต็มีหาสีิมีารามี	สืิบเนื่�องจัากทีี่�ที่รงพัระกรุณาโป็รด้เกล้า 
โป็รด้กระหม่ีอมีให้จััด้สิร้างเครื�องราช้อิสิริยาภรณ์อัน่เป็็น่โบราณมีงคลน่พัรัต็น่ราช้วราภรณ์ถืวาย 
แด่้พัระพุัที่ธิอังคีรสิ	เนื่�องใน่ศุัภมีงคลสิมัีย	๑๕๐	ปี็	
แห่งการสิถืาป็น่าวัด้ราช้บพิัธิสิถิืต็มีหาสีิมีารามี 
โด้ยสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	ได้้น่ำาสัิงวาล 
น่พัรัต็น์่ดั้งกล่าวขึ้�น่ทูี่ลเกล้าทูี่ลกระหมี่อมีถืวาย 
พัระบาที่สิมีเด็้จัพัระเจ้ัาอยู่หัวเพืั�อที่รงถืวาย 
แด่้พัระพุัที่ธิอังคีรสิใน่การพัระราช้พิัธีิที่รง 
บำา เ พ็ัญพัร ะ ร า ช้ กุ ศั ลถื ว า ย ผู้้ าพั ร ะก ฐิ น่ 
ณ	วัด้ราช้บพิัธิสิถิืต็	มีหาสีิมีารามี	ราช้วรวิหาร 
เมืี�อวัน่ทีี่�	๑๐	ตุ็ลาคมี	๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากระบวนการเผยแพรข่้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
เรื�องทีี่�ป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษา	หมีวด้	๑	ข้้อ	๕	แห่งระเบียบสิำานั่กน่ายกรัฐมีน่ต็รีว่าด้้วย

การน่ำาเรื�องป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษา	พั.ศั.	๒๕๔๗	ได้้กำาหน่ด้เรื�องทีี่�ป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษาไว้

ป็ระกอบด้้วย

๑.	 กฎหมีาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้้อบังคับ	 ข้้อกำาหน่ด้	 ป็ระกาศั	 หรือคำาสิั�งข้องหน่่วยงาน่เจั้าข้องเรื�อง

และเรื�องที่ี�กฎหมีายหรือมีต็ิคณะรัฐมีน่ต็รีกำาหน่ด้ให้ต็้องป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษา

๒.	 เรื�องทีี่�สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีพิัจัารณาเห็น่สิมีควรป็ระกาศัให้ป็ระช้าช้น่ทัี่�วไป็ 

ได้้รับที่ราบ	ด้ังน่ั�น่	ลักษณะข้องเรื�องที่ี�น่ำาลงป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษา	จัะต็้องมีีลักษณะด้ังน่ี�	คือ

	 (๑)	 เรื�องที่ี�กฎหมีายเฉพัาะบัญญัต็ิให้ต็้องป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษา

	 (๒)	 ข้้อมีูลข้่าวสิารข้องราช้การที่ี�ต็้องสิ่งไป็ลงพัิมีพั์ใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษาต็ามีพัระราช้บัญญัต็ิ

ข้้อมีูลข้่าวสิารข้องราช้การ	พั.ศั.	๒๕๔๐	มีาต็รา	๗(๑)-(๔)	และมีาต็รา	๒๓	และ

	 (๓)	 เรื�องที่ี�กฎหมีายมีิได้้บัญญัต็ิให้ต็้องป็ระกาศัหรือสิ่งพัิมีพั์ใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษา	 แต็่เป็็น่

เรื�องสิำาคัญที่ี�สิมีควรเผู้ยแพัร่ให้ป็ระช้าช้น่ที่ราบ

ใน่ช่้วงเดื้อน่กรกฎาคมี	๒๕๖๓	-	กุมีภาพััน่ธ์ิ	๒๕๖๔	สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	ได้้ด้ำาเนิ่น่การ 

น่ำาเรื�องป็ระกาศัใน่ราช้กิจัจัานุ่เบกษารวมีทัี่�งสิิ�น่	๒๐,๑๗๒	เรื�อง	และให้บริการข้้อมีูลราช้กิจัจัานุ่เบกษา 

แก่หน่่วยงาน่รัฐ	เอกช้น่	และป็ระช้าช้น่ผู่้าน่ช่้องที่างต่็าง	ๆ	ดั้งนี่�

ที่างโที่รื่ศััพที่์

(ครื่ั�ง)

ที่างเวั็บบอรื่์ดั

กรื่ะดัานถุามี - ตั้อบ (ครื่ั�ง)

ที่างเอกสารื่

(เรื่่�อง)

ที่างอินเที่อรื่์เน็ตั้

(ครื่ั�ง)

๙๙๐ ๗๐ ๔๘๓ ๑,๕๓๑,๔๗๙

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจดัการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
เพัื�อให้การป็ฏิิบัต็ิราช้การใน่ภารกิจัหลักต็่าง	ๆ	ด้ำาเน่ิน่ไป็อย่างมีีป็ระสิิที่ธิิภาพั	สิำาน่ักเลข้าธิิการ

คณะรัฐมีน่ต็รีได้้มีีการพััฒน่าระบบบริหารจััด้การและระบบงาน่ให้มีีมีาต็รฐาน่และป็ระสิิที่ธิิภาพัที่ี�สิำาคัญ
ด้ังน่ี�

๑. การื่พัฒนาบรื่ิการื่ช่่องที่างอิเล็ักที่รื่อนิกส์ในช่่วังการื่แพรื่่รื่ะบาดัข้องโรื่คติั้ดัเช่่�อไวัรัื่ส 
โคโรื่นา 2019 เพ่�อให้ปรื่ะช่าช่นไดั้รัื่บบรื่ิการื่ต่ั้อเน่�อง ป็ระช้าช้น่หรือผูู้้ข้อรับบริการมีีการใช้้เที่คโน่โลยีดิ้จิัทัี่ล 
ใน่ชี้วิต็ป็ระจัำาวัน่กัน่มีากขึ้�น่	การจััด้ที่ำาช่้องที่างการสืิ�อสิารระหว่างหน่่วยงาน่ราช้การกับป็ระช้าช้น่ 
หรือผูู้้ข้อรับบริการให้มีีความีสิะด้วก	รวด้เร็ว	จัะที่ำาให้ป็ระช้าช้น่หรือผูู้้ข้อรับบริการสิามีารถืรับรู้และเข้้าถืึงบริการ 
ข้องรัฐได้้ง่ายขึ้�น่	สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีได้้ต็ระหนั่กถึืงความีสิำาคัญข้องการให้บริการป็ระช้าช้น่ 
หรือผูู้้ข้อรับบริการ	เพืั�อให้สิามีารถืเข้้าถึืงข้้อมูีลได้้โด้ยสิะด้วก	และเพืั�อให้รูป็แบบการให้บริการมีีความีทัี่น่สิมัีย 
เหมีาะสิมีกับสิภาวการณ์ป็ัจัจุับัน่ทีี่�เป็ลี�ยน่แป็ลงไป็อย่างรวด้เร็ว	จึังได้้จััด้ที่ำาระบบต็อบกลับอัต็โน่มัีต็ิ	(Chatbot) 
สิำาหรับสืิ�อสิารกับผูู้้ข้อรับบริการ	โด้ยสิามีารถืสิอบถืามีและรับบริการต็ามีที่ี�ต้็องการได้้โด้ยต็รงกับระบบ
โป็รแกรมีคอมีพิัวเต็อร์เสิมืีอน่กับการสิน่ที่น่ากับผูู้้ให้บริการทีี่�เป็็น่เจ้ัาหน้่าทีี่�ข้องรัฐ	ซึื่�งจัะเป็็น่การอำาน่วย
ความีสิะด้วกใน่การเด้ิน่ที่างโด้ยไมี่ต้็องเด้ิน่ที่างมีาต็ิด้ต่็อด้้วยต็น่เอง	และเป็็น่การพััฒน่าการบริการช้่องที่าง
อิเล็กที่รอนิ่กส์ิใน่ช่้วงสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	เพืั�อให้ป็ระช้าช้น่
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ได้้รับบริการอย่างต่็อเนื่�อง	ทัี่�งนี่�	สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีจัะน่ำาระบบต็อบกลับอัต็โน่มัีติ็	(Chatbot) เช่่�อมีต่ั้อ 
บนเว็ับไซตั้์สำานักเลัข้าธิการื่คณะรื่ัฐมีนตั้ร่ื่ แลัะเพจั Facebook “ศัูนย์บรื่ิการื่ข้้อมีูลัมีตั้ิคณะรื่ัฐมีนตั้ร่ื่” 
แลัะใช้่ Mascot Model ช่่�อวั่า “น้องพุดัตั้าน” ซึื่�งเป็็น่ชื้�อด้อกไมี้ทีี่�เป็็น่สัิญลักษณ์ป็ระจัำาสิำานั่กเลข้าธิิการ
คณะรัฐมีน่ต็รี	โด้ยสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีด้ำาเนิ่น่การให้บริการระบบต็อบกลับอัต็โน่มัีติ็	(Chatbot)	
ใน่เรื�องมีติ็คณะรัฐมีน่ต็รี	ราช้กิจัจัานุ่เบกษา	เครื�องราช้อิสิริยาภรณ์	ป็ระวัติ็การได้้รับเครื�องราช้อิสิริยาภรณ์	
และข้้อมูีลทัี่�วไป็เกี�ยวกับสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี

๒. การื่จััดัที่ำา VPN แลัะ SOC Cloud เพ่�อควัามีปลัอดัภัยข้ององค์กรื่ ท่ี่ามีกลัางภัยคุกคามี 
ไซเบอร์ื่แลัะการื่แพร่ื่รื่ะบาดัข้องโรื่คติั้ดัเช่่�อไวัรัื่สโคโรื่นา 2019 ความีก้าวหน้่าข้องเที่คโน่โลยีดิ้จิัทัี่ลใน่ปั็จัจุับัน่ 
น่อกจัากจัะช้่วยเพิั�มีป็ระสิิที่ธิิภาพัใน่การที่ำางาน่ข้ององค์กรได้้แล้ว	ยังช้่วยอำาน่วยความีสิะด้วกให้ผูู้้ใช้้งาน่ 
สิามีารถืเข้้าถืึงระบบงาน่ต็่าง	ๆ	ผู้่าน่อิน่เที่อร์เน่็ต็ได้้อย่างง่ายและรวด้เร็วกว่าใน่อด้ีต็เป็็น่อย่างมีาก	โด้ยเฉพัาะ 
ใน่สิถืาน่การณ์การระบาด้ข้องไวรัสิโควิด้-19	ทีี่�หลาย	ๆ	คน่ต้็องที่ำางาน่จัากที่ี�บ้าน่	(Work	From	Home)	
ผู่้าน่ระบบอิน่เที่อร์เน็่ต็	ซึื่�งอาจัจัะมีีกลุ่มีผูู้้ไม่ีหวังดี้หรือทีี่�หลาย	ๆ	คน่ช้อบเรียกกัน่ว่า	“แฮกเกอร์”	(Hacker)	
จัะฉกฉวยโอกาสินี่�เพืั�อโจัมีตี็ระบบและข้โมียข้้อมูีลข้ององค์กรต่็าง	ๆ	ดั้งนั่�น่	เพืั�อให้การที่ำางาน่ผู่้าน่เครือข่้าย
อิน่เที่อร์เน่็ต็ป็ลอด้ภัยสิำาหรับการป็ฏิิบัติ็งาน่ข้องเจ้ัาหน่้าทีี่�มีากยิ�งขึ้�น่	จัึงได้้น่ำาเที่คโน่โลยีระบบ	VPN 
และ	SOC	Cloud	เข้้ามีามีีบที่บาที่สิำาคัญใน่สิถืาน่การณ์ปั็จัจุับัน่	โด้ยระบบ	VPN	หรือระบบเครือข่้ายส่ิวน่ต็ัวเสิมืีอน่ 
(Virtual	Private	Network)	เป็รียบเสิมืีอน่ช่้องที่างใน่การเชื้�อมีต่็อทีี่�จัะช่้วยอำาพัรางการติ็ด้ต่็อผู่้าน่ระบบ 
อิน่เที่อร์เน็่ต็ระหว่างผูู้้ป็ฏิิบัต็ิงาน่จัากทีี่�บ้าน่และระบบเครือข่้ายข้องสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี 
ด้้วยเที่คโน่โลยีการเข้้ารหัสิลับทีี่�มีีความีป็ลอด้ภัยสูิง	ซึื่�งจัะที่ำาให้แฮกเกอร์ไม่ีสิามีารถืแอบด้ักฟัังข้้อมีูลทีี่�วิ�งผู่้าน่ 
ระบบ	VPN	ได้้	น่อกจัากนี่�	แฮกเกอร์จัะไม่ีสิามีารถืเข้้าถึืงระบบเครือข่้ายข้องสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี 
ได้้โด้ยต็รง	เนื่�องจัากระบบ	VPN	มีีระบบพัิสูิจัน์่ตั็วต็น่ทีี่�รัด้กุมีและสิามีารถืป็้องกัน่การโจัมีตี็หลากหลายรูป็แบบ 
อีกด้้วย	ระบบ	SOC	Cloud	เป็็น่การเข้้าถึืงข้้อมูีลจัากทุี่กทีี่�ยังเป็็น่เรื�องทีี่�สิำาคัญไม่ีแพ้ักัน่	ทีี่�ผู่้าน่มีาเจ้ัาหน้่าทีี่� 
จัะพับกับป็ัญหาไมี่สิามีารถืเข้้าถืึงไฟัล์งาน่ข้องต็น่เองที่ี�จััด้เก็บไว้ใน่คอมีพัิวเต็อร์ทีี่�สิำานั่กเลข้าธิิการ 
คณะรัฐมีน่ต็รีได้้	ดั้งนั่�น่	เที่คโน่โลยีการจััด้เก็บไฟัล์ไว้บน่อิน่เที่อร์เน็่ต็หรือทีี่�เราเรียกกัน่ว่าระบบจััด้เก็บข้้อมีูล
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บน่ระบบคลาวด์้	(Cloud	Drive)	จึังถูืกน่ำามีาใช้้ใน่การแก้ไข้ปั็ญหานี่�	โด้ยระบบ	Cloud	Drive 

ข้องสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีมีีชื้�อว่า	“SOC	Cloud”	ซึื่�งจัะช่้วยจััด้เก็บไฟัล์งาน่บน่คอมีพัิวเต็อร์ 

ข้องเจ้ัาหน้่าทีี่�เข้้าสู่ิระบบคลาวด้์โด้ยอัต็โน่มัีติ็	และผูู้้ใช้้งาน่สิามีารถืเข้้าถืึงและแก้ไข้ผู่้าน่อิน่เที่อร์เน็่ต็ 

ได้้อย่างสิะด้วก	รวด้เร็ว	และป็ลอด้ภัย

รางวลัและประกาศเกียรติคณุ 
จัากความีมุ่ีงมัี�น่ใน่การป็ฏิิบัติ็ราช้การและพััฒน่าระบบบริหารจััด้การองค์กร	ใน่ปี็	๒๕๖๓ 

สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รีได้้รับรางวัลต่็าง	ๆ	อัน่เป็็น่ทีี่�น่่าภาคภูมิีใจัทีี่�สิำาคัญ	ดั้งนี่�

๑. รื่างวััลัรัื่ฐบาลัดัิจิัทัี่ลั (Digital Government Awards) สิำานั่กงาน่พััฒน่ารัฐบาลดิ้จิัทัี่ล	(องค์การ 

มีหาช้น่)	หรือ	สิพัร.	เป็็น่หน่่วยงาน่ข้องรัฐ	ได้้ด้ำาเนิ่น่โครงการสิำารวจัระดั้บความีพัร้อมีรัฐบาลดิ้จิัทัี่ลหน่่วยงาน่ 

ภาครัฐข้องป็ระเที่ศัไที่ย	ป็ระจัำาปี็	๒๕๖๓	โด้ยกำาหน่ด้กลุ่มีเป็้าหมีายใน่การสิำารวจั	จัำาน่วน่ทัี่�งสิิ�น่	๑,๙๒๖	หน่่วยงาน่ 

ป็ระกอบด้้วย	หน่่วยงาน่ภาครัฐส่ิวน่กลาง	จัำาน่วน่	๓๑๕	หน่่วยงาน่	หน่่วยงาน่ภาครัฐส่ิวน่ภูมิีภาค	จัำาน่วน่	

๑,๖๐๙	หน่่วยงาน่	ครอบคลุมีทัี่�งหมีด้	๗๖	จัังหวัด้	และองค์กรป็กครองส่ิวน่ท้ี่องถิื�น่รูป็แบบพิัเศัษ	จัำาน่วน่	

๒	หน่่วยงาน่	เพืั�อเป็็น่ฐาน่ข้้อมูีล	ด้้าน่การพััฒน่ารัฐบาลดิ้จัิที่ัลข้องป็ระเที่ศั	และใช้้เป็็น่ข้้อมูีลป็ระกอบ 

การจััด้ที่ำาแผู้น่และน่โยบายใน่การยกระด้ับ	การพััฒน่าหน่่วยงาน่ภาครัฐสู่ิรัฐบาลดิ้จิัทัี่ล	ทัี่�งใน่ระด้ับหน่่วยงาน่

และระดั้บป็ระเที่ศัต่็อไป็	โด้ยมีีการมีอบรางวัล	“รางวัลรัฐบาลดิ้จิัทัี่ล	(Digital	Government	Awards)”	

กับหน่่วยงาน่ที่ี�มีีความีพัร้อมีรวมีไมี่เกิน่	๑๐	หน่่วยงาน่	ซึื่�งสิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	เป็็น่หนึ่�งหน่่วยงาน่ 

ทีี่�ได้้รับรางวัลดั้งกล่าว	โด้ยเมืี�อวัน่ทีี่�	๓	ธัิน่วาคมี	๒๕๖๓	ทีี่�ผู้่าน่มีา	น่ายกรัฐมีน่ต็รี	(พัลเอก	ป็ระยุที่ธ์ิ		จััน่ที่ร์โอช้า) 

ได้้มีอบรางวัลรัฐบาลดิ้จิัทัี่ล	ระดั้บกรมี	ให้แก่สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	โด้ยมีี	น่ายธีิระพังษ์		วงศ์ัศิัวะวิลาสิ 

เลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	เข้้ารับรางวัลดั้งกล่าว	ภายใน่งาน่	Digital	Government	Awards	:	DG	Awards	

2020	ณ	สิโมีสิรที่หารบก	วิภาวดี้	กรุงเที่พัฯ	ซึื่�งการมีอบรางวัลใน่ครั�งนี่�	จััด้โด้ยสิำานั่กงาน่พััฒน่ารัฐบาลดิ้จิัทัี่ล 

(องค์การมีหาช้น่)	(สิพัร.)	เป็็น่การมีอบรางวัลให้แก่หน่่วยงาน่ภาครัฐทีี่�มีีการป็รับเป็ลี�ยน่องค์กรสู่ิการเป็็น่ 

รัฐบาลด้ิจิัทัี่ลโด้ยพิัจัารณา	ให้คะแน่น่จัากผู้ลการต็อบแบบสิำารวจัระด้ับความีพัร้อมีรัฐบาลด้ิจิัทัี่ลข้องหน่่วยงาน่ 

ภาครัฐ	จัำาน่วน่	๖	ตั็วชี้�วัด้	ได้้แก่	แน่วน่โยบายและหลักป็ฏิิบัติ็	ศัักยภาพัเจ้ัาหน้่าทีี่�ภาครัฐด้้าน่ดิ้จิัทัี่ล	

บริการภาครัฐ	การบริหารจััด้การรูป็แบบดิ้จิัทัี่ล	โครงสิร้างพืั�น่ฐาน่ทีี่�มีีความีมัี�น่คงป็ลอด้ภัย	และเที่คโน่โลยี

ดิ้จิัทัี่ลและการน่ำาไป็ใช้้
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๒. ศูันย์ข้้อมูีลัข่้าวัสารื่ข้องรื่าช่การื่โดัดัเด่ัน ปรื่ะจัำาปี ๒๕๖๓	น่ายกรัฐมีน่ต็รี	(พัลเอก	ป็ระยุที่ธ์ิ		 

จััน่ที่ร์โอช้า)	ได้้มีีข้้อสัิ�งการใน่งาน่สิัมีมีน่าที่างวิช้าการป็ระจัำาปี็ข้องการป็ระกาศัใช้้พัระราช้บัญญัติ็ข้้อมูีลข้่าวสิาร 

ข้องราช้การ	พั.ศั.	๒๕๔๐	เมืี�อวัน่พัฤหัสิบดี้ทีี่�	๑๗	มีีน่าคมี	๒๕๕๙	ณ	ต็ึกสัิน่ติ็ไมีต็รี	ที่ำาเนี่ยบรัฐบาล	ว่าให้ 

“ปี็	๒๕๖๐	เป็็น่ปี็แห่งศัูน่ย์ข้้อมูีลข้่าวสิารข้องราช้การ”	โด้ยให้ทุี่กสิ่วน่ราช้การและหน่่วยงาน่ภาครัฐทีุ่กแห่ง 

มีีศูัน่ย์ข้้อมูีลข้่าวสิารข้องราช้การ	พัร้อมีทัี่�งเร่งผู้ลักด้ัน่ให้ทุี่กหน่่วยงาน่จััด้แสิด้งข้้อมีูลข้่าวสิารต็ามีสิิที่ธิิ 

ทีี่�ป็ระช้าช้น่พึังได้้รับรู้	เพืั�อสิร้างความีโป็ร่งใสิข้องภาครัฐและให้น่ำาผู้ลงาน่มีาคัด้เลือกเพืั�อมีอบป็ระกาศั

เกียรติ็คุณศูัน่ย์ข้้อมูีลข่้าวสิารข้องราช้การโด้ด้เด่้น่ต่็อไป็	โด้ยสิำานั่กงาน่คณะกรรมีการข้้อมูีลข่้าวสิาร 

ข้องราช้การ	สิำานั่กงาน่ป็ลัด้สิำานั่กน่ายกรัฐมีน่ต็รี	ได้้ด้ำาเนิ่น่การจััด้ที่ำาโครงการป็ระกวด้ศัูน่ย์ข้้อมีูลข่้าวสิาร

ข้องราช้การโด้ด้เด่้น่ตั็�งแต่็ปี็	๒๕๖๐	เป็็น่ต้็น่มีา	ซึื่�งหน่่วยงาน่ทีี่�สิน่ใจัสิมัีครเข้้าร่วมีโครงการฯ	จัะต้็องจััด้ที่ำา

ข้้อมูีลและหลักฐาน่ใน่แต่็ละหัวข้้อข้องเกณฑ์์มีาต็รฐาน่มีีคะแน่น่รวมี	๒๐๐	คะแน่น่	และเกณฑ์์ขั้�น่สูิง 

มีีคะแน่น่รวมี	๑๐๐	คะแน่น่	คะแน่น่รวมีทัี่�งสิิ�น่	๓๐๐	คะแน่น่	ต็ามีแบบเกณฑ์์การป็ระเมีิน่ศูัน่ย์ข้้อมูีล 

ข่้าวสิารฯ	ทัี่�งนี่�	หน่่วยงาน่จัะต็้องผู้่าน่เกณฑ์์มีาต็รฐาน่ไมี่น้่อยกว่า	๑๔๐	คะแน่น่	จัึงจัะต็รวจัเกณฑ์์ขั้�น่สูิง 

หน่่วยงาน่ที่ี�จัะเป็็น่	“ศัูน่ย์ข้้อมูีลข้่าวสิารข้องราช้การโด้ด้เด้่น่”	จัะต็้องมีีคะแน่น่รวมีผู้่าน่เกณฑ์์การป็ระเมีิน่

ไม่ีน่้อยกว่าร้อยละ	๘๐	ข้องคะแน่น่รวมี	คือ	ได้้คะแน่น่ไม่ีน่้อยกว่า	๒๔๐	คะแน่น่	ศูัน่ย์บริการข้้อมูีล

ข่้าวสิาร	สิำานั่กเลข้าธิิการคณะรัฐมีน่ต็รี	ได้้ด้ำาเนิ่น่การสิ่งข้้อมีูลและหลักฐาน่เพืั�อสิมีัครเข้้าร่วมีป็ระกวด้ 

ศูัน่ย์ข้้อมูีลข้่าวสิารข้องราช้การโด้ด้เด้่น่	ป็ี	๒๕๖๓	เมืี�อวัน่ศุักร์ทีี่�	๒๙	พัฤษภาคมี	๒๕๖๓	ซึื่�งสิำานั่กงาน่ป็ลัด้

สิำานั่กน่ายกรัฐมีน่ต็รีได้้แจ้ังผู้ลการต็รวจัป็ระเมีิน่ศูัน่ย์ข้้อมูีลข้่าวสิารข้องราช้การโด้ด้เด้่น่ปี็	๒๕๖๓	ศัูนย์บริื่การื่

ข้้อมูีลัข่้าวัสารื่ สำานักเลัข้าธิการื่คณะรื่ัฐมีนตั้ร่ื่ ผ่านเกณฑ์การื่ปรื่ะเมีินศูันย์ข้้อมีูลัข่้าวัสารื่ข้องรื่าช่การื่

โดัดัเด่ัน	และจัะได้้รับโล่ป็ระกาศัเกียรติ็คุณข้องน่ายกรัฐมีน่ต็รี	ใน่งาน่สัิมีมีน่าที่างวิช้าการป็ระจัำาปี็ 

ข้องการป็ระกาศัใช้้พัระราช้บัญญัติ็ข้้อมูีลข่้าวสิารข้องราช้การ	พั.ศั.	๒๕๔๐	ป็ระจัำาปี็	๒๕๖๓
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งานข่าวกรองกับการรบัมือภัยคกุคามรปูแบบใหม่ 
และประเมินแนวโน้มจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

สํานักข่าวกรองแหง่ชาติ

ปี็พุัที่ธิศัักราช้	๒๕๖๓	สิำานั่กข่้าวกรองแห่งช้าติ็	ยังคงด้ำาเนิ่น่งาน่ 
ภายใต้็ยุที่ธิศัาสิต็ร์ช้าติ็	พั.ศั.๒๕๖๑	-	๒๕๘๐	ด้้าน่ความีมัี�น่คง	ทีี่�มีี 
เป้็าหมีายสิำาคัญ	คือ	“ป็ระเที่ศัช้าต็ิมัี�น่คง	ป็ระช้าช้น่มีีความีสิุข้”	อย่าง 
ต่็อเนื่�อง	โด้ยการรายงาน่ข่้าวกรองทีี่�มีีคุณภาพัต่็อรัฐบาลและหน่่วยงาน่ 
ทีี่�เกี�ยวข้้อง	การด้ำาเนิ่น่มีาต็รการที่างการข่้าวกรองเพืั�อสิกัด้กั�น่ภัยคุกคามี 
ข้้ามีช้าติ็	รักษาไว้ซึื่�งความีผู้าสุิก	และวิถีืชี้วิต็ทีี่�เป็็น่ป็กติ็สุิข้ข้องป็ระช้าช้น่	 
ข้ณะทีี่�พัยายามีมุ่ีงเน้่น่ให้ป็ระช้าช้น่	และทุี่กภาคส่ิวน่ใน่ฐาน่ะพัลเมืีอง
ข้องช้าติ็	ได้้เข้้ามีาร่วมีกัน่ฝ่่าฟััน่อุป็สิรรคต่็าง	ๆ	ให้ป็ระเที่ศัไที่ยมีีความี 
มัี�น่คงป็ลอด้ภัย	น่ำาไป็สู่ิการพััฒน่าทีี่�ยั�งยืน่	และสิามีารถืผู้นึ่กกำาลังกัน่เพืั�อ 
แข่้งข้ัน่กับป็ระเที่ศัต็่าง	ๆ	ได้้อย่างเต็็มีภาคภูมิี	น่อกจัากนี่�	การด้ำาเน่ิน่การ 
ภายใต้็ยุที่ธิศัาสิต็ร์ด้้าน่ความีมัี�น่คงและพัระราช้บัญญัติ็ข่้าวกรอง 
แห่งช้าติ็	ฉบับปั็จัจุับัน่	(พั.ศั.๒๕๖๒)	ศูัน่ย์ป็ระสิาน่ข่้าวกรองแห่งช้าติ็	
ซึื่�งเป็็น่กลไกการบูรณาการงาน่ข่้าวกรองข้องป็ระเที่ศั	ได้้ข้ยายบที่บาที่
ครอบคลุมีการป็ระสิาน่งาน่ด้้าน่การข้่าว	และป็ระสิาน่ความีร่วมีมืีอ 
ระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกช้น่	รวมีทัี่�งป็ระช้าช้น่ทัี่�งใน่ส่ิวน่กลางและ 
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ส่ิวน่ภูมิีภาค	เพืั�อระด้มีที่รัพัยากรใน่การพััฒน่าเครือข้่ายข่้าว	ให้สิามีารถืป็ฏิิบัติ็งาน่อย่างมีีป็ระสิิที่ธิิภาพั	และ 

สิามีารถืต็อบสิน่องความีต้็องการข่้าวกรองข้องรัฐบาล	ไป็พัร้อมีกับการที่ำาหน้่าทีี่�ติ็ด้ต็ามี	ป็ระเมิีน่	และวิเคราะห์ 

สิถืาน่การณ์ปั็จัจุับัน่ทัี่�งภายใน่และต็่างป็ระเที่ศั	รายงาน่ข้่าว	และแจ้ังเต็ือน่ภัยล่วงหน่้าทีี่�เกี�ยวข้้องกับ 

ความีมัี�น่คงต็่อน่ายกรัฐมีน่ต็รี	หน่่วยงาน่ที่ี�เกี�ยวข้้อง	รวมีทัี่�งเฝ่้าระวังภัยคุกคามีความีมัี�น่คงป็ลอด้ภัย	ทัี่�งใน่ 

ภาวะป็กติ็และช่้วงทีี่�มีีสิถืาน่การณ์ต่็าง	ๆ	เพืั�อสินั่บสินุ่น่การป้็องกัน่หรือแก้ไข้สิถืาน่การณ์ใน่กรณีทีี่�มีีเหตุ็การณ์ 

ฉุกเฉิน่รุน่แรงเกิด้ขึ้�น่	
อย่างไรก็ต็ามี	ป็ระเที่ศัไที่ยยังคงอยู่ท่ี่ามีกลางสิภาวะแวด้ล้อมีความีมัี�น่คงทีี่�เป็ลี�ยน่แป็ลงไป็อย่าง

รวด้เร็ว	ทัี่�งใน่ระดั้บโลก	ระดั้บภูมิีภาค	และระดั้บภายใน่ป็ระเที่ศั	ภัยคุกคามีต่็าง	ๆ	มีีความีสิลับซัื่บซ้ื่อน่
และเชื้�อมีโยงกัน่มีากขึ้�น่	ใน่การรับมืีอกับปั็ญหาเหล่านั่�น่	การที่ำางาน่ข่้าว	และความีมัี�น่คงย่อมีต่็างจัากการ
รับมืีอกับภัยคุกคามีใน่อดี้ต็ซึื่�งเน้่น่ใน่เรื�องการป็กป้็องรักษาอธิิป็ไต็ยข้องช้าติ็เป็็น่สิำาคัญ	เพืั�อให้สิามีารถื
สินั่บสินุ่น่รัฐบาลใน่การรับมีือกับความีเป็ลี�ยน่แป็ลงเหล่านั่�น่	โด้ยที่ี�ใน่ห้วงป็ี	๒๕๖๓	ที่ี�ผู่้าน่มีานั่�น่	เป็็น่ปี็ทีี่�
ป็ระเที่ศัไที่ยป็ระสิบปั็ญหาเดี้ยวกัน่กับป็ระเที่ศัใน่ทุี่กภูมิีภาคข้องโลก	คือ	การแพัร่ระบาด้ข้องเชื้�อไวรัสิสิาย
พััน่ธ์ุิใหม่ี	หรือโควิด้-19	ที่ี�ส่ิงผู้ลให้ป็ระช้ากรโลกเจ็ับป่็วยล้มีต็าย	การค้าและการลงทีุ่น่ช้ะงักงัน่	เกิด้สิภาวะ
ความีไม่ีมัี�น่คงที่างเศัรษฐกิจั	การเมืีอง	และการป็กครอง	กระจัายไป็ใน่หลายป็ระเที่ศั	ต่็อเนื่�องถึืงใน่ปี็	๒๕๖๔	โด้ยทีี่�ยัง 
ไม่ีสิามีารถืยุต็ิสิถืาน่การณ์ได้้โด้ยง่าย	ซึื่�งงาน่ด้้าน่การข่้าวกรองข้องไที่ยโด้ยสิำานั่กข่้าวกรองแห่งช้าติ็	และ
ศูัน่ย์ป็ระสิาน่ข่้าวกรองแห่งช้าติ็	ทุี่กภูมิีภาคข้องป็ระเที่ศั	ได้้ติ็ด้ต็ามีสิถืาน่การณ์	และจััด้ที่ำารายงาน่ต่็อรัฐบาล	 
เพืั�อเป็็น่ข้้อมูีลสินั่บสินุ่น่สิำาหรับศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์แพัร่ระบาด้ข้องโรคต็ิด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	(ศับค.)	 
และภาคส่ิวน่ทีี่�เกี�ยวข้้องใน่การติ็ด้ต็ามีสิถืาน่การณ์ดั้งกล่าวทัี่�วทัี่�งโลก	รวบรวมีข้้อมูีลข่้าวสิารเกี�ยวกับโอกาสิและ 
แน่วโน้่มีการแพัร่ระบาด้	มีาต็รการระวังป้็องกัน่ทีี่�เหมีาะสิมี	และแสิวงหาแน่วที่างการเผู้ชิ้ญหน้่ากับสิถืาน่การณ์ 
แพัร่ระบาด้ทีี่�จัะเป็็น่ป็ระโยช้น์่ต่็อการรับมืีอข้องหน่่วยงาน่ไที่ย	ทัี่�งยังคงติ็ด้ต็ามีสิถืาน่การณ์เพืั�อรับมืีอกับภัย
คุกคามีใหม่ีทีี่�มีาจัากสิภาพัแวด้ล้อมีข้องโลก	ทัี่�งการเป็ลี�ยน่แป็ลงข้องภูมิีอากาศัและสิภาวะโลกร้อน่	 
การเพิั�มีขึ้�น่ข้องป็ระช้ากรโลก	การพััฒน่าป็ระเที่ศัทีี่�ใช้้ที่รัพัยากรธิรรมีช้าติ็โด้ยข้าด้สิมีดุ้ล	สิิ�งเหล่านี่�เป็็น่ทีี่�ที่ราบ 
กัน่ดี้ว่า	ล้วน่แต่็ส่ิงผู้ลให้ป็ระเที่ศัไที่ยมีีแน่วโน้่มีเผู้ชิ้ญความีเสีิ�ยงกับภัยคุกคามีจัากการข้าด้แคลน่อาหาร 
และพัลังงาน่	การแพัร่ระบาด้ข้องโรคอุบัติ็ใหม่ี	โรคอุบัติ็ซื่ำ�า	และภัยพิับัติ็จัากธิรรมีช้าติ็	ซึื่�งการรับมืีอกับ 
ภัยคุกคามีใหม่ีเหล่านั่�น่	ไม่ีเฉพัาะรัฐจัะต้็องเข้้าไป็แก้ไข้ปั็ญหาทีี่�เกิด้ขึ้�น่โด้ยต็รง	แต่็จัะต้็องพับกับ 
ความีเป็ลี�ยน่แป็ลงที่างสัิงคมีระดั้บโลกทีี่�ผูู้้คน่มีีความีตื็�น่ตั็วต่็อปั็ญหาทีี่�ใกล้ตั็วพัวกเข้ามีากขึ้�น่	และเห็น่ว่า 
ปั็ญหาเหล่านั่�น่จัะส่ิงผู้ลกระที่บต่็อคน่รุ่น่หลังเฉพัาะอย่างยิ�งปั็ญหาด้้าน่สิิ�งแวด้ล้อมี	ความีเป็ลี�ยน่แป็ลงข้อง 
ภูมีิอากาศั	และป็ระเด็้น่ที่างสัิงคมี	ที่ำาให้เกิด้ความีไม่ีมัี�น่ใจัใน่การบริหารจััด้การข้องรัฐอย่างไม่ีอาจัหลีกเลี�ยงได้้	

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี144



สิถืาน่การณ์ความีมัี�น่คงข้องโลกและผู้ลกระที่บต่็อไที่ยใน่ปั็จัจุับัน่	แม้ีตั็�งแต่็ก่อน่ทีี่�จัะเกิด้การ 
แพัร่ระบาด้ข้องเชื้�อไวรัสิโควิด้-19	โลกก็เต็็มีไป็ด้้วยความีผู้ัน่ผู้วน่	ซื่ับซื่้อน่	ไมี่แน่่น่อน่	และคลุมีเครืออย่างมีาก 
ทัี่�งใน่ด้้าน่การเมืีองและเศัรษฐกิจัระหว่างป็ระเที่ศั	ป็ัจัจััยทีี่�สิ่งผู้ลต็่อความีเป็ลี�ยน่แป็ลงทีี่�สิำาคัญมีีตั็�งแต่็	กระแสิ 
ต็่อต็้าน่โลกาภิวัต็น่์	บที่บาที่ข้องป็ระเที่ศัมีหาอำาน่าจั	สิงครามีที่างการค้า	ระหว่างมีหาอำาน่าจัที่างเศัรษฐกิจั 
โด้ยเฉพัาะระหว่างจัีน่กับสิหรัฐฯ	การข้ยายตั็วและอุป็สิรรคข้องเที่คโน่โลยีที่างการเงิน่	(FinTech)	การรวมีกลุ่มี 
เศัรษฐกิจัระหว่างป็ระเที่ศั	และแน่วโน้่มีสัิงคมีผูู้้สูิงอายุ	

โลกใน่ปั็จัจุับัน่กำาลังพับกับความีเป็ลี�ยน่แป็ลงครั�งใหญ่	ใน่มิีติ็การเมืีอง	ความีมัี�น่คง	และเศัรษฐกิจัเมืี�อเกิด้	
การแพัร่ระบาด้ข้องเชื้�อไวรัสิสิายพััน่ธ์ุิใหม่ี	(โควิด้-19)	โด้ยพับแน่วโน้่มีความีเป็ลี�ยน่แป็ลงข้องระเบียบโลกใหม่ี 
ทีี่�สิำาคัญ	ได้้แก่	๑)	แน่วคิด้ป็ฏิิเสิธิโลกาภิวัต็น่์มีากขึ้�น่	๒)	แน่วโน้่มีความีร่วมีมืีอระหว่างป็ระเที่ศัเพืั�อแก้ไข้ 
ป็ัญหาโควิด้-19	จัะถืูกมีองข้้ามี	ข้ณะทีี่�ความีร่วมีมืีอระดั้บพัหุภาคีระหว่างป็ระเที่ศัจัะถืูกที่้าที่ายมีากขึ้�น่	 
๓)	สิงครามีที่างการค้าระหว่างช้าต็ิมีหาอำาน่าจัหลัก	ทัี่�งด้้าน่การค้า	การลงทีุ่น่	เที่คโน่โลยีจัะเข้้มีข้้น่ขึ้�น่ 
สิ่งผู้ลกระที่บต็่อห่วงโซื่่การผู้ลิต็	๔)	ความีข้ัด้แย้งใน่โลกมีีโอกาสิที่ี�จัะเคลื�อน่ทีี่�เข้้าสูิ่การแข้่งขั้น่ข้องมีหาอำาน่าจั	 
สิงครามีตั็วแที่น่	สิงครามีเย็น่รูป็แบบใหม่ี	ซึื่�งอาจัไมี่ใช้่ความีขั้ด้แย้งอุด้มีการณ์ที่างการเมืีองเช่้น่ใน่อดี้ต็	
แต็่เป็็น่การที่ำาสิงครามีเพืั�อต่็อสู้ิกัน่ใน่ด้้าน่การค้า	เที่คโน่โลยี	และการผู้ลิต็วัคซีื่น่	๕)	วิถีืชี้วิต็ข้องป็ระช้าช้น่	
ทัี่�วโลกจัะเป็ลี�ยน่แป็ลงโด้ยเข้้าสูิ่ยุคดิ้จิัทัี่ลทีี่�รวด้เร็วมีากยิ�งขึ้�น่	๖)	ความีมัี�น่คงที่างอาหาร	และสิาธิารณสิุข้
ได้้รับความีสิำาคัญมีากขึ้�น่	๗)	แน่วคิด้โลกานิ่ยมี	(Globalism)	หรือโลกพึั�งพัา	อาจัเข้้ามีาแที่น่ทีี่�โลกาภิวัต็น่์	๘)	
โลกทีี่�มีีป็ระเด็้น่หลากหลาย	(Multi	Issue	World)	แมี้สิหรัฐฯ	จัะคงเป็็น่ผูู้้น่ำาด้้าน่การที่หารและเศัรษฐกิจั	
แต็่จัะมีีป็ระเที่ศัอื�น่	ๆ	เป็็น่ผูู้้น่ำาใน่ด้้าน่ต็่าง	ๆ	เช้่น่	สิาธิารณสุิข้	ความีมัี�น่คงที่างอาหาร	และวัฒน่ธิรรมี	และ	
๙)	เศัรษฐกิจัโลกจัะให้ความีสิำาคัญกับ	Economy	of	Trust	และ	Local	Economy	

สิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19	สิ่งผู้ลกระที่บให้เศัรษฐกิจัโลกช้ะลอต็ัวอย่างมีาก 
จัากการท่ี่องเทีี่�ยวการเดิ้น่ที่างหยุด้ช้ะงัก	การค้าการลงทุี่น่ระหว่างป็ระเที่ศัลด้ลง	คน่ทัี่�วโลกต็กงาน่สูิงขึ้�น่	
ภาวะหนี่�พุ่ังขึ้�น่สูิงทัี่�วโลก	ป็ัญหาเศัรษฐกิจัทีี่�ที่้าที่ายต่็อไที่ยใน่ป็ัจัจุับัน่และอน่าคต็ทีี่�สิำาคัญ	คือ	ป็ัญหาทีี่�ต็้อง
เต็รียมีเรื�องการบริหารจััด้การ	ได้้แก่	การที่่องเทีี่�ยวซึื่�งได้้รับผู้ลกระที่บอย่างรุน่แรง	การลงทุี่น่จัากนั่กธุิรกิจั 
ต็่างช้าติ็ลด้ลง	นั่กศึักษาจัากต็่างป็ระเที่ศัลด้ลง	ข้าด้แคลน่แรงงาน่ต็า่งป็ระเที่ศั	และป็ญัหาหนี่�ภาคครัวเรือน่
สูิงขึ้�น่	จัน่อาจัสิ่งผู้ลกระที่บต็่อสิถืาบัน่การเงิน่ได้้ใน่อน่าคต็	ป็ัญหาทีี่�คั�งค้างและรอการแก้ไข้	ได้้แก่	ป็ัญหา
สัิงคมีผูู้้สูิงอายุ	ป็ัญหาภาคการเกษต็รที่ี�ความีต็้องการสิิน่ค้าเกษต็รข้องโลกใน่อน่าคต็น่่าจัะไมี่เพิั�มีขึ้�น่มีาก	
ข้ณะที่ี�ความีต็้องการผู้ลิต็ชิ้�น่สิ่วน่ข้องรถืไฟัฟั้าทีี่�จัะกระที่บต็่ออุต็สิาหกรรมีผู้ลิต็รถืยน่ต็์ทีี่�มีีอยู่ใน่ปั็จัจุับัน่ 
ป็ัญหาใน่อน่าคต็	อาทิี่	ความีเป็็น่ไป็ได้้ข้องการพััฒน่าโครงการใน่กรอบโครงการ	พััฒน่าระเบียงเศัรษฐกิจั
พิัเศัษภาคต็ะวัน่ออก	(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)	การเข้้าร่วมีภาคีความีต็กลงด้้าน่เศัรษฐกิจั 
ใน่ภูมิีภาค	ทัี่�ง	RCEP	และ	CPTPP	และการพััฒน่าระบบเครือข่้าย	5G	

	โอกาสิข้องไที่ยจัากวิกฤต็ิโควิด้-19	ได้้แก่	 
๑)	การพััฒน่าไป็สู่ิป็ระเที่ศัศูัน่ย์กลางความีมัี�น่คง 
ที่างอาหาร	(Food	Security)	การน่ำาเที่คโน่โลยีมีาใช้ 
กับการเกษต็รเรื�อง	food	safety	มีากขึ้�น่	๒)	ความีมัี�น่คง 
ที่างสิาธิารณสิุข้	ผู้่าน่ความีเข้้มีแข็้งด้้าน่สิาธิารณสิุข้ 
ข้องไที่ยเพืั�อสิร้างโอกาสิที่างธิุรกิจั	๓)	เที่คโน่โลยี 
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ดิ้จิัทัี่ลภาครัฐ	ที่ี�ข้ยายตั็วสู่ิคน่ไที่ยใน่ช้น่บที่	๔)	การที่ำางาน่ใน่ช้ีวิต็ป็ระจัำาวัน่ใน่รูป็แบบใหมี่	ภายใต็้ภาครัฐ 

ทีี่�สินั่บสินุ่น่สิร้างโครงสิร้างพืั�น่ฐาน่อิน่เที่อร์เน็่ต็ทีี่�กว้างข้วางครอบคลุมี	๕)	การทีี่�รัฐจัะเป็็น่ผูู้้น่ำาใน่การ

ป็รับน่โยบายโครงสิร้างพืั�น่ฐาน่	กระบวน่การผู้ลิต็	และความีคิด้	เน่้น่การผู้ลิต็ใน่ระด้ับชุ้มีช้น่ท้ี่องถิื�น่	และ	

๖)	การเสิริมีทัี่กษะใหม่ีให้กับแรงงาน่ทีี่�อายุมีากขึ้�น่	

แม้ีว่าความีท้ี่าที่ายทีี่�สิำาคัญข้องไที่ยใน่ระยะป็ัจัจุับัน่ก่อน่หน่้าการแพัร่ระบาด้ข้องเชื้�อไวรัสิโควิด้-19  

คือการบูรณาการข่้าวกรองใน่ยุค	Disruptive	Technology	ทีี่�เที่คโน่โลยีและสิารสิน่เที่ศัพััฒน่าอย่าง 

ก้าวกระโด้ด้	และเข้้ามีามีีบที่บาที่ต่็อทุี่กภาคส่ิวน่ข้องสัิงคมีใน่ลักษณะข้องชุ้มีช้น่เมืีองอัจัฉริยะ	(Smart	City)	 

แต่็เมืี�อภัยคุกคามีใหมี่ได้้รุกเข้้าสู่ิป็ระช้าคมีโลก	และไที่ยอย่างรวด้เร็ว	การเต็รียมีความีพัร้อมีใน่งาน่ข้่าวกรอง 

ข้องป็ระเที่ศัเพืั�อต็อบสิน่องต็่อภัยคุกคามีความีมัี�น่คงใน่ยุคดิ้จิัทัี่ลทีี่�ต้็องการความีร่วมีมีือจัากทัี่�งภาคเอกช้น่

และภาคป็ระช้าช้น่ย่อมีเป็ลี�ยน่แป็ลง	พััฒน่า	และป็รับต็ัวต็ามีไป็ด้้วย	ภารกิจัด้้าน่การข้่าวกรองข้องช้าต็ิใน่

ปั็จัจุับัน่จึังไม่ีอาจัหยุด้นิ่�ง	และจัะต้็องสิน่องต็อบต่็อรัฐบาลด้้วยความีรวด้เร็ว	แม่ีน่ยำา	ให้ความีสิำาคัญต่็อ

ป็ระช้าช้น่	ทุี่กกลุ่มีทุี่กฝ่่ายใน่สัิงคมี	สืิ�อสิาร	ให้ความีเชื้�อมัี�น่	และจัับมืีอกับป็ระช้าช้น่ใน่การสิร้างความีร่วมีมืีอ 

ร่วมีใจัเผู้ชิ้ญภัยคุกคามีทีี่�เกิด้ขึ้�น่ไป็ด้้วยกัน่
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การจดัทํางบประมาณภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สํานักงบประมาณ

การแพัร่ระบาด้ข้องโรคต็ิด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	(COVID-19)	 
ทีี่�ระบาด้ไป็ทัี่�วโลก	กลายเป็็น่วิกฤติ็ที่างสิาธิารณสุิข้โลก	แม้ีหลายป็ระเที่ศั 
จัะใช้้มีาต็รการปิ็ด้เมืีองหรือปิ็ด้ป็ระเที่ศั	(Lockdown)	เพืั�อสิร้าง 
ความีป็ลอด้ภัยให้กับป็ระช้าช้น่โด้ยส่ิวน่รวมี	และสิกัด้กั�น่การแพัร่ระบาด้ 
ข้องโรค	เช่้น่	การจัำากัด้การเดิ้น่ที่าง	การยกเลิกกิจักรรมีใน่พืั�น่ทีี่�สิาธิารณะ	 
การกักตั็วเองภายใน่บ้าน่พััก	ซึื่�งสิามีารถืควบคุมีจัำาน่วน่ผูู้้ติ็ด้เชื้�อไว้ได้้ 
ใน่ระดั้บหนึ่�ง	การแพัร่ระบาด้ข้องโรคมิีได้้ส่ิงผู้ลกระที่บเพีัยงด้้าน่สิาธิารณสุิข้ 
เท่ี่านั่�น่	แต่็ยังส่ิงผู้ลกระที่บต่็อการด้ำารงชี้วิต็ข้องป็ระช้าช้น่	รวมีทัี่�ง 
สิภาพัเศัรษฐกิจัและสัิงคมีโด้ยรวมี	กิจักรรมีการผู้ลิต็ทีี่�หยุด้ช้ะงักพัร้อมีกับ 
รายได้้และกำาลังซืื่�อทีี่�ลด้ลงรุน่แรงส่ิงผู้ลต่็อระบบเศัรษฐกิจัข้อง
ป็ระเที่ศั	และอาจัลุกลามีไป็สู่ิวิกฤต็การณ์ที่างเศัรษฐกิจั	

สิำาหรับสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิ
โคโรน่า	2019	(COVID-19)	ภายใน่ป็ระเที่ศั	ด้้าน่การควบคุมีการระบาด้	 
ป็ระเที่ศัไที่ยได้้รับคำาชื้�น่ช้มีจัากองค์การอน่ามีัยโลก	(World	Health	 
Organization:	WHO)	ว่าเป็็น่ป็ระเที่ศัที่ี�สิามีารถืคุมีการแพัร่ระบาด้โรค 
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ได้้ดี้	รัฐบาลและกระที่รวงสิาธิารณสิุข้สิามีารถืจััด้การกับการแพัร่ระบาด้ได้้เป็็น่อย่างดี้	โด้ยมีีปั็จัจััยสินั่บสินุ่น่ 
คือความีร่วมีมืีอข้องป็ระช้าช้น่	และระบบเครือข่้ายการดู้แลสุิข้ภาพัระดั้บชุ้มีช้น่ผู่้าน่กลไกอาสิาสิมัีคร
สิาธิารณสุิข้	อย่างไรก็ดี้	สิภาพัเศัรษฐกิจัโด้ยรวมีข้องป็ระเที่ศัไที่ยได้้รับผู้ลกระที่บอย่างมีาก	โด้ยเฉพัาะรายได้้ 
ข้องป็ระช้าช้น่ทีี่�ลด้ลง	รวมีถึืงภาคอุต็สิาหกรรมีหลัก	ๆ	เช่้น่	การท่ี่องเทีี่�ยว	สิายการบิน่	ต็ลอด้จัน่กิจัการ
วิสิาหกิจัข้น่าด้กลางและข้น่าด้ย่อมี	(SMEs)	

การด้ำาเนิ่น่การทีี่�เกี�ยวเนื่�องจัากสิถืาน่การณ์โควิด้-19	คณะรัฐมีน่ต็รีได้้มีีมีติ็เมืี�อวัน่ทีี่�	๗	เมีษายน่	
๒๕๖๓	เห็น่ช้อบให้การบริหารจััด้การสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	 
(COVID-19)	เป็็น่วาระแห่งช้าติ็	และให้ส่ิวน่ราช้การ	หน่่วยงาน่ข้องรัฐทีี่�เกี�ยวข้้องขั้บเคลื�อน่วาระแห่งช้าติ็
ดั้งกล่าวให้เกิด้ผู้ลเป็็น่รูป็ธิรรมีโด้ยเร็วต็่อไป็	ซึื่�งการด้ำาเน่ิน่การได้้ให้ความีสิำาคัญกับการแก้ไข้ปั็ญหา 
และเยียวยาผูู้้ได้้รับผู้ลกระที่บทัี่�งที่างเศัรษฐกิจัและสัิงคมี	โด้ยผู่้าน่มีาต็รการด้้าน่งบป็ระมีาณ	ดั้งนี่�

๑.	 งบป็ระมีาณรายจ่ัายป็ระจัำาปี็งบป็ระมีาณ	พั.ศั.	๒๕๖๓	งบกลาง	รายการเงิน่สิำารองจ่ัาย 
เพืั�อกรณีฉุกเฉิน่หรือจัำาเป็็น่	เพืั�อเป็็น่ค่าใช้้จ่ัายแก้ไข้ปั็ญหาเฉพัาะหน้่าใน่การบรรเที่าและแก้ไข้สิถืาน่การณ์
การระบาด้ข้องโรคต็ิด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	กรอบวงเงิน่	๕๖,๒๖๑.๗๖๔๒	ล้าน่บาที่	ป็ระกอบด้้วย	ค่าใช้้จ่ัาย	 
เพืั�อเยียวยาป็ระช้าช้น่	ให้ป็ระช้าช้น่ทีี่�ได้้รับผู้ลกระที่บที่างเศัรษฐกิจั	วงเงิน่	๔๕,๐๐๐	ล้าน่บาที่	และการเต็รียมี 
ความีพัร้อมีบรรเที่าผู้ลกระที่บ	การดู้แลเยียวยาผูู้้ได้้รับผู้ลกระที่บฯ	รวมีทัี่�งค่าจััด้ที่ำา/บริหารจััด้การ
หน้่ากากอน่ามัีย	วงเงิน่	๑๑,๒๖๑.๗๖๔๒	ล้าน่บาที่

๒.	 ทุี่น่สิำารองจั่าย	จัำาน่วน่	๒๕,๐๐๐	ล้าน่บาที่	เพืั�อจ่ัายเงิน่เยียวยาให้ป็ระช้าช้น่ที่ี�ได้้รับผู้ลกระที่บ
ที่างเศัรษฐกิจัใน่ระยะแรก

๓.	 พัระราช้กำาหน่ด้ให้อำาน่าจักระที่รวงการคลังกู้เงิน่เพืั�อแก้ไข้ปั็ญหา	เยียวยา	และฟ้ั�น่ฟูัเศัรษฐกิจั
และสัิงคมี	ที่ี�ได้้รับผู้ลกระที่บจัากการระบาด้ข้องโรคต็ิด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	พั.ศั.	๒๕๖๓	วงเงิน่ไม่ีเกิน่	 
๑	ล้าน่ล้าน่บาที่	

 ๓.๑	 เพืั�อเป็็น่ค่าใช้้จ่ัายด้้าน่การแพัที่ย์และสิาธิารณสุิข้	สิำาหรับการแก้ปั็ญหาการระบาด้ข้องโรค	 
รองรับค่าใช้้จ่ัาย	ค่าเยียวยา	ค่าช้ด้เช้ย	ค่าเสีิ�ยงภัยสิำาหรับบุคลากรที่างการแพัที่ย์	จััด้ซืื่�อจััด้หาอุป็กรณ์	
ที่างการแพัที่ย์และสิาธิารณสุิข้	ยารักษาโรค	วัคซีื่น่	และห้องป็ฏิิบัต็ิการ	ค่าใช้้จ่ัายที่ี�จัำาเป็็น่ต่็อการบำาบัด้
รักษา	ป้็องกัน่	และควบคุมีโรค	เต็รียมีความีพัร้อมีด้้าน่สิถืาน่พัยาบาล	ค่าใช้้จ่ัายใน่การรักษาและกักตั็ว 
ผูู้้มีีความีเสีิ�ยง	ต็ลอด้จัน่รับมืีอสิถืาน่การณ์ฉุกเฉิน่	อัน่เนื่�องมีาจัากการระบาด้ข้องโรค	วงเงิน่	๔๕,๐๐๐	ล้าน่บาที่

	 ๓.๒	 เพืั�อช่้วยเหลือ	เยียวยา	และช้ด้เช้ยให้กับภาคป็ระช้าช้น่	เกษต็รกร	และผูู้้ป็ระกอบการ	
ซึื่�งได้้รับผู้ลกระที่บที่างเศัรษฐกิจั	วงเงิน่	๕๕๕,๐๐๐	ล้าน่บาที่	
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	 ๓.๓	 เ พืั� อ ฟ้ั� น่ ฟูั เศัรษฐ กิจัและ สัิ งคมี	 
เพืั�อให้เกิด้การจั้างงาน่	การลงทีุ่น่	การกระตุ้็น่การบริโภค
อุป็โภค	และการที่่องเทีี่�ยวภายใน่ป็ระเที่ศั	การสิร้าง 
ความีเข้้มีแข็้งข้องเศัรษฐกิจัฐาน่ราก	และกระจัาย	 
ความีเจัริญสู่ิภูมิีภาค	วงเงิน่	๔๐๐,๐๐๐	ล้าน่บาที่	

๔.	 พัระราช้บัญญัติ็โอน่งบป็ระมีาณรายจ่ัาย 
พั.ศั . 	๒๕๖๓	จัำาน่วน่ 	๘๘ ,๔๕๒ .๕๙๗๙	ล้ าน่บาที่
ไป็ตั็�งเป็็น่งบป็ระมีาณรายจ่ัายงบกลาง	รายการเงิน่ 
สิำารองจั่ายเพืั�อกรณี ฉุกเฉิน่หรือจัำาเป็็น่	ส่ิวน่หนึ่�ง 
เพืั�อน่ำาไป็ใช้้จ่ัายสินั่บสินุ่น่ใน่การแก้ไข้ปั็ญหาและ
เยี ย วยา ผูู้้ ไ ด้้ รับผู้ลกระที่บจัากการระบาด้ข้อง 
โรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	สิมีที่บกับเงิน่จัาก 
พัระราช้กำาหน่ด้ให้อำาน่าจักระที่รวงการคลังกู้เงิน่ 
เพืั�อแก้ไข้ปั็ญหา	เยียวยา	และฟ้ั�น่ฟูัเศัรษฐกิจัและสัิงคมี 
ทีี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจัากการระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิ
โคโรน่า	2019	พั.ศั.	๒๕๖๓

๕.	 งบป็ระมีาณรายจ่ัายป็ระจัำาปี็งบป็ระมีาณ	พั.ศั.	๒๕๖๔	งบกลาง	รายการค่าใช้้จ่ัาย 
ใน่การบรรเที่าแก้ไข้ปั็ญหา	และเยียวยาผูู้้ที่ี�ได้้รับผู้ลกระที่บจัากการระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	
2019	จัำาน่วน่	๔๐,๓๒๕.๖๒๙๗	ล้าน่บาที่

ด้้วยสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ข้องโควิด้-19	ที่ี�มีีการระบาด้ไป็ทัี่�วโลกรวมีถืึงป็ระเที่ศัไที่ย	ยังคง 
ส่ิงผู้ลกระที่บใน่วงกว้างทัี่�งด้้าน่สิาธิารณสุิข้	เศัรษฐกิจั	สัิงคมี	ความีมัี�น่คง	ซึื่�งมีีแน่วโน้่มีว่าจัะมีีระยะเวลา 
ต่็อเนื่�องยาวน่าน่	และการระบาด้ใหม่ีข้องโควิด้-19	เกิด้ขึ้�น่ใน่หลาย	ๆ	ป็ระเที่ศัทัี่�วโลก	แม้ีจัะมีีมีาต็รการ	 
ควบคุมีโรคเป็็น่อย่างดี้	ป็ระเที่ศัไที่ยก็มีีโอกาสิกลับมีาพับผูู้้ป่็วยใน่ป็ระเที่ศัได้้	เพืั�อเป็็น่การบรรเที่าผู้ลกระที่บ 
ทีี่�เกิด้ขึ้�น่	และเต็รียมีความีพัร้อมีให้สิามีารถืแก้ไข้ปั็ญหาการระบาด้ข้องโรคได้้รวด้เร็ว	สิำานั่กงบป็ระมีาณ 
จึังจััด้สิรรงบป็ระมีาณรายจ่ัายไว้ใน่งบกลาง	รายการค่าใช้้จ่ัายใน่การบรรเที่า	แก้ไข้ปั็ญหา	และเยียวยาผูู้้ทีี่�ได้้รับ 
ผู้ลกระที่บจัากการระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	ซึื่�งเป็็น่การป็รับป็รุงจัากรายละเอียด้งบป็ระมีาณ 
รายจ่ัายป็ระจัำาปี็งบป็ระมีาณ	พั.ศั.	๒๕๖๔	ซึื่�งคณะรัฐมีน่ต็รีมีีมีติ็เห็น่ช้อบแล้วเมืี�อวัน่ทีี่�	๑๕	เมีษายน่	๒๕๖๓	
โด้ยกำาหน่ด้ให้หน่่วยรับงบป็ระมีาณพัิจัารณาที่บที่วน่วงเงิน่งบป็ระมีาณใน่รายการที่ี�สิามีารถืช้ะลอ 
การด้ำาเนิ่น่งาน่ได้้จัากรายจ่ัายป็ระจัำา	เช่้น่	ค่าใช้้จ่ัายใน่การสัิมีมีน่า	การฝึ่กอบรมี	การป็ระช้าสัิมีพััน่ธ์ิ	 
การจ้ัางทีี่�ป็รึกษา	และค่าใช้้จ่ัายใน่การเดิ้น่ที่างไป็ราช้การต่็างป็ระเที่ศั	ให้พิัจัารณาที่บที่วน่วงเงิน่งบป็ระมีาณลง	 
ร้อยละ	๒๕	และใน่กรณีรายจ่ัายลงทีุ่น่	(รายการป็ีเด้ียว)	ที่ี�เป็็น่ครุภัณฑ์์ที่ด้แที่น่หรือเพิั�มีป็ระสิิที่ธิิภาพั 
ใน่การป็ฏิิบัติ็งาน่ทีี่�สิามีารถืช้ะลอการด้ำาเนิ่น่งาน่ได้้	ให้พิัจัารณาที่บที่วน่วงเงิน่งบป็ระมีาณลงร้อยละ	๕๐ 
รวมีถึืงรายการและงบป็ระมีาณทีี่�หน่่วยรับงบป็ระมีาณพิัจัารณาแล้วเห็น่ว่าสิามีารถืช้ะลอการด้ำาเนิ่น่การได้้ 
โด้ยไม่ีก่อให้เกิด้ความีเสีิยหายต่็อราช้การ	 	

ทัี่�งนี่�	การข้อรับจััด้สิรรงบป็ระมีาณรายจ่ัายงบกลางรายการดั้งกล่าว	จัะต้็องเป็็น่ไป็เพืั�อเฝ้่าระวัง	 
ควบคุมีและป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรค	เพืั�อเยียวยาผูู้้ได้้รับผู้ลกระที่บ	เพืั�อแก้ปั็ญหาผู้ลกระที่บที่างเศัรษฐกิจั 
และเพืั�อฟ้ั�น่ฟูัเศัรษฐกิจัและสัิงคมีข้องป็ระเที่ศัทีี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจัากการระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	
2019
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บทบาทของสํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ (สมช.) 
ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-19

สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ

การแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อโควิด้-19	ทัี่�งใน่ระดั้บโลก	 
ภูมิีภาคและภายใน่ป็ระเที่ศั	สำานักงานสภาควัามีมัี�นคงแห่งช่าตั้ิ (สมีช่.)  
ในฐานะเป็นหน่วัยงานท่ี่� ใ ห้ ข้้อเสนอแนะแลัะให้ควัามีเห็น 
ต่ั้อสภาควัามีมัี�นคงแห่งช่าติั้ (สภา มีช่.) หร่ื่อคณะรัื่ฐมีนตั้ร่ื่เพ่�อปรื่ะกอบ 
การื่พิจัารื่ณากำาหนดันโยบาย ยุที่ธศัาสตั้ร์ื่ แลัะการื่อ่�นท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับ 
ควัามีมัี�นคงแห่งช่าติั้ ต็ลอด้จัน่อำาน่วยการและป็ระสิาน่การป็ฏิิบัติ็งาน่ 
อื�น่ใด้ทีี่�เกี�ยวข้้องระหว่างภารกิจัด้้าน่ความีมัี�น่คง	ได้้ให้ความีสิำาคัญ 
กับป็ระเด้็น่ปั็ญหาด้ังกล่าว	และได้้มีีการวิเคราะห์แน่วโน่้มีข้องสิถืาน่การณ์ 
ทีี่�จัะที่วีความีรุน่แรงขึ้�น่อย่างรวด้เร็ว	ซึื่�งจัะกระที่บต็่อความีป็ลอด้ภัย
ใน่ชี้วิต็ข้องป็ระช้าช้น่ใน่มิีติ็ด้้าน่ความีมัี�น่คงทีี่�ป็ระกอบกับการป็ระเมิีน่
ขี้ด้ความีสิามีารถืใน่การ รับมืีอกับการแพัร่ระบาด้ข้องโรคฯ	 
เม่ี�อสถุานการื่ณ์เข้้าสู่ภาวัะวิักฤตั้จึังได้ัเสนอแนะนายกรื่ัฐมีนตั้ร่ื่ 
เพ่�อพิจัารื่ณาการื่ปรื่ะกาศัสถุานการื่ณ์ฉุุกเฉิุน เน่�องจัาก “การื่ใช้่กฎหมีาย 
ปกติั้อาจัไม่ีเพ่ยงพอต่ั้อการื่บริื่หารื่ แลัะการื่ใช้่อำานาจัตัั้ดัสินใจัที่างบริื่หารื่ 
ควัรื่เป็นรูื่ปแบบรื่วัมีศูันย์อำานาจัท่ี่�สามีารื่ถุบริื่หารื่จััดัการื่ได้ัอย่างเท่ี่าทัี่น 
ต่ั้อสถุานการื่ณ์ฉุุกเฉิุนท่ี่�เกิดัขึ้�น”
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 เม่ี�อวัันท่ี่� ๒๖ มี่นาคมี ๒๕๖๓ รื่ัฐบาลัไดั้ม่ีปรื่ะกาศัสถุานการื่ณ์ฉุุกเฉุินในทีุ่กเข้ตั้ที่้องท่ี่� 
ทัี่�วัรื่าช่อาณาจัักรื่ เพ่�อป้องกันการื่แพร่ื่รื่ะบาดัข้องโรื่คโควิัดั-19	น่ายกรัฐมีน่ต็รีได้้มีีคำาสัิ�งทีี่�เกี�ยวข้้องกับ 
การแก้ไข้ปั็ญหาดั้งกล่าวโดัยการื่ออกข้้อกำาหนดัออกตั้ามีควัามีในมีาตั้รื่า ๙ แห่งพรื่ะรื่าช่กำาหนดัการื่บริื่หารื่ 
รื่าช่การื่ในสถุานการื่ณ์ฉุุกเฉุิน พ.ศั. ๒๕๔๘ ในการื่กำาหนดัมีาตั้รื่การื่ป้องกันโรื่คตั้ามีท่ี่�ที่างรื่าช่การื่กำาหนดั 
เพ่�อป้องกันแลัะควับคุมีการื่แพร่ื่รื่ะบาดัข้องโรื่คโควิัดั-19	และคำาสัิ�งที่างการบริหารทีี่�สิำาคัญ	อาทิี่	คำาสัิ�ง 
น่ายกรัฐมีน่ต็รี	ทีี่�	๖/๒๕๖๓	เรื�อง	การจััด้โครงสิร้างข้องศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19		(ศับค.)	ทีี่�	๑๒/๒๕๖๓	 
และทีี่�	๑๗/๒๕๖๓	เรื�อง	การจััด้โครงสิร้างข้อง	ศับค.	เพิั�มีเติ็มี	โด้ยมีีน่ายกรัฐมีน่ต็รีเป็็น่ผูู้้อำาน่วยการ	ศับค.	
ป็ระกอบกับได้้ป็รับป็รุงโครงสิร้างการป็ฏิิบัติ็งาน่ภายใต้็	ศับค.	โด้ยส่ิวน่ทีี่�	สิมีช้.	รับผิู้ด้ช้อบคือ	ศูัน่ย์ป็ฏิิบัติ็การ 
ศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	(ศัป็ก.ศับค.)	ซึื่�งมีีเลข้าธิิการสิภาความีมัี�น่คงแห่งช้าต็ิเป็็น่ผูู้้อำาน่วยการ	
ศัป็ก.ศับค.	โด้ยมีีหน้่าทีี่�อำาน่าจั	ดั้งนี่�	

๑. ปฏิบัติั้การื่ขั้บเคล่ั�อน เร่ื่งรัื่ดัแลัะติั้ดัตั้ามีการป็ฏิิบัต็ิงาน่ข้องส่ิวน่ราช้การ	หน่่วยงาน่ข้องรัฐ 
และหน่่วยงาน่ทีี่�เกี�ยวข้้อง	ใน่การรับและป็ฏิิบัต็ิต็ามีน่โยบาย	แน่วที่าง	หลักเกณฑ์์	และมีาต็รการทีี่�รัฐบาล
หรือศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	กำาหน่ด้	เพืั�อให้การแก้ไข้สิถืาน่การณ์ฉุกเฉิน่บรรลุผู้ลสิำาเร็จั	

๒. กลัั�นกรื่องแลัะเสนอแนะแน่วที่างการด้ำาเนิ่น่การต่็อศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	
๓. บูรื่ณาการื่ควัามีรื่่วัมีม่ีอในการื่ปฏิบัติั้งานศัูน่ย์ป็ฏิิบัติ็การต่็าง	ๆ	ภายใน่ศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์ 

โควิด้-19	และป็ระสิาน่กับหน่่วยงาน่ข้องรัฐ	เอกช้น่	หรือบุคคลทีี่�เกี�ยวข้้อง	เพืั�อป็ระโยช้น์่ใน่รูป็แบบ 
การด้ำาเนิ่น่การข้อง	ศัป็ก.ศับค.	และศูัน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19

แนวัที่างการื่ที่ำางานข้อง ศัปก.ศับค.	โด้ยการจััด้ป็ระชุ้มีป็ระจัำาวัน่ติ็ด้ต็ามีและเร่งรัด้การขั้บเคลื�อน่ 
ใน่การที่ำางาน่แต่็ละด้้าน่ข้องทุี่กศูัน่ย์ป็ฏิิบัติ็การ	เพืั�อให้การด้ำาเนิ่น่การปั็ญหาสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้
ข้องโรคมีีลักษณะการื่ที่ำางานแบบ One Stop Service แลัะจััดัที่ำาข้้อกำาหนดัออกตั้ามีควัามีในมีาตั้รื่า ๙  
แห่งพรื่ะรื่าช่กำาหนดัการื่บริื่หารื่รื่าช่การื่ในสถุานการื่ณ์ฉุุกเฉิุน พ.ศั. ๒๕๔๘ ในการื่กำาหนดัมีาตั้รื่การื่
ป้องกันโรื่คตั้ามีท่ี่�ที่างรื่าช่การื่กำาหนดัแลัะสนับสนุนการื่ที่ำางานข้องส่วันรื่าช่การื่ต่ั้าง ๆ ให้สามีารื่ถุ 

ดัำาเนินงานได้ัในสถุานการื่ณ์ฉุุกเฉิุน อ่กทัี่�งเป็นหน่วัยงานหลัักในการื่ช่่�แจังที่ำาควัามีเข้้าใจั ให้ควัามีช่่วัยเหล่ัอ 

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
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แลัะ/หร่ื่อตั้อบข้้อซักถุามีท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับมีาตั้รื่การื่ต่ั้าง ๆ ท่ี่�รัื่ฐกำาหนดัขึ้�นมีาเพ่�อรื่ะงับการื่แพร่ื่รื่ะบาดั 
ข้องโรื่คโควิัดั-19 

กรณีทีี่�ศูัน่ย์ป็ฏิิบัติ็การหรือสิ่วน่ราช้การอื�น่น่อกจัากสิ่วน่ราช้การที่ี�รับผู้ิด้ช้อบใน่แต็่ละศัูน่ย์ป็ฏิิบัติ็การ 
มีีป็ระเด็้น่ทีี่�จัำาเป็็น่จัะต้็องได้้รับการพิัจัารณาและตั็ด้สิิน่ใจัใน่เชิ้งการบริหารน่โยบาย	ศัป็ก.ศับค.	ก็จัะน่ำา
ข้้อหารือเสิน่อเข้้าคณะกรรมีการเฉพัาะกิจัพิัจัารณาการผู่้อน่คลายการบังคับใช้้มีาต็รการใน่การป้็องกัน่ 
และยับยั�งการแพัร่ระบาด้ข้องโรคติ็ด้เชื้�อไวรัสิโคโรน่า	2019	(โควิด้-19)	โด้ยมีีเลข้าธิิการสิภาความีมัี�น่คงแห่งช้าติ็	 
เป็็น่ป็ระธิาน่	ซึื่�งเน่้น่การป็ระชุ้มีเฉพัาะเรื�อง	อาที่ิ	การจััด้ที่ำามีาต็รการผู้่อน่คลายใน่กิจัการ/กิจักรรมีต็่าง	ๆ	
โดัยการื่พิจัารื่ณามีาตั้รื่การื่ผ่อนคลัายการื่บังคับใช้่กฎหมีายเพ่�อป้องกันแลัะยับยั�งการื่แพรื่่รื่ะบาดั 
ข้องโรื่คโควิัดั-19 จัะคำานึงถึุงมีาตั้รื่การื่ที่างสาธารื่ณสุข้แลัะการื่ควับคุมีโรื่คเป็นสำาคัญ รื่วัมีทัี่�งข้้อพิจัารื่ณา 
ผลักรื่ะที่บตั้่อเศัรื่ษฐกิจัท่ี่�จัะสนับสนุนรื่ะบบเศัรื่ษฐกิจัในภาพรื่วัมีไดั้ ซึ�งจัะนำาปรื่ะเดั็นในการื่พิจัารื่ณา 
ดัังกล่ัาวัฯ กรื่าบเร่ื่ยนนายกรัื่ฐมีนตั้ร่ื่ หร่ื่อเสนอ ศับค. พิจัารื่ณา ต่ั้อไป

การื่ดัำาเนินงานในการื่กำาหนดัมีาตั้รื่การื่ป้องกันโรื่คตั้ามีท่ี่�รื่าช่การื่กำาหนดัโดัยการื่ออกข้้อกำาหนดั 
ออกตั้ามีควัามีในมีาตั้รื่า ๙ แห่งพรื่ะรื่าช่กำาหนดัการื่บริื่หารื่รื่าช่การื่ในสถุานการื่ณ์ฉุุกเฉิุน พ.ศั. ๒๕๔๘

สิมีช้.	ใน่ฐาน่ะศัูน่ย์ป็ฏิิบัติ็การ	ศัูน่ย์บริหารสิถืาน่การณ์โควิด้-19	(ศัป็ก.ศับค.)	ที่ำาหน่้าทีี่�ป็ระเมีิน่ 
และวิเคราะห์แน่วโน้่มีข้องสิถืาน่การณ์การแพัร่ระบาด้ใน่มิีติ็ความีมัี�น่คงทีี่�อาจัส่ิงผู้ลกระที่บต่็อความีป็ลอด้ภัย 
ใน่ชี้วิต็และที่รัพัย์สิิน่ข้องป็ระช้าช้น่ได้้	โด้ยการยึด้ปั็จัจััยการวิเคราะห์จัากตั็วเลข้ข้องผูู้้ติ็ด้เชื้�อใน่รอบ	๑๔	วัน่	 
ความีพัร้อมีข้องระบบสิาธิารณสิุข้ใน่การรองรับผูู้้ป่็วย	การด้ำารงซึื่�งคุณภาพัชี้วิต็ข้องป็ระช้าช้น่ใน่ภาพัรวมี 
ทัี่�งป็ระเที่ศั	และผู้ลกระที่บที่างเศัรษฐกิจั	ซึื่�งจัะได้้มีีการหารือร่วมีกับหน่่วยงาน่ทุี่กภาคส่ิวน่ผู่้าน่การป็ระชุ้มี 
แก้ไข้ปั็ญหาเฉพัาะเรื�องใน่การแพัร่ระบาด้ข้องโรคฯ	เพืั�อพิัจัารณาความีเหมีาะสิมีข้องการผู้่อน่คลายมีาต็รการต็่าง	ๆ 
ทีี่�จัะเป็็น่ป็ระโยช้น์่ต่็อการด้ำารงชี้วิต็ข้องป็ระช้าช้น่ใน่ทัี่�งใน่ภาพัรวมีทัี่�งป็ระเที่ศัและบางพืั�น่ทีี่�	

ซึื่�งมีีสิาระสิำาคัญตั็�งแต่็เริ�มีป็ระกาศัสิถืาน่การณ์ฉุกเฉิน่ใน่ทุี่กเข้ต็ที่้องทีี่�ทัี่�วราช้อาณาจัักร	เพืั�อป้็องกัน่ 
การแพัร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19	และได้้มีีคำาสัิ�งทีี่�เกี�ยวข้้องกับการแก้ไข้ปั็ญหาดั้งกล่าวโด้ยการออกข้้อกำาหน่ด้ 
ออกต็ามีความีใน่มีาต็รา	๙	แห่งพัระราช้กำาหน่ด้การบริหารราช้การใน่สิถืาน่การณ์ฉุกเฉิน่	พั.ศั.	๒๕๔๘ 
ใน่การกำาหน่ด้มีาต็รการป้็องกัน่โรคต็ามีทีี่�ที่างราช้การกำาหน่ด้เพืั�อป้็องกัน่และควบคุมีการแพัร่ระบาด้ 
ข้องโรคโควิด้-19	ฉบับทีี่�	๑	-	๑๘	ซึื่�งมีีสิาระสิำาคัญโด้ยสัิงเข้ป็	ดั้งนี่�

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นประธาน
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ฉุบับท่ี่� ๑	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๒๕	มีีน่าคมี	๒๕๖๓)	ได้้กำาหน่ด้ให้มีีการห้ามีเข้้าพืั�น่ทีี่�เสีิ�ยง	การปิ็ด้สิถืาน่ทีี่�เสีิ�ยง 
ต่็อการต็ิด้ต่็อโรค	เช่้น่	สิน่ามีมีวย	สิน่ามีกีฬา	ผัู้บและสิถืาน่บริการ	การป็ิด้ช่้องที่างเข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักร	 
การห้ามีกักตุ็น่สิิน่ค้า	การห้ามีการชุ้มีนุ่มี	ห้ามีการเสิน่อข่้าวทีี่�เป็็น่เท็ี่จัและอาจัที่ำาให้ป็ระช้าช้น่เกิด้ความีหวาด้กลัว	

ฉุบับท่ี่� ๒ ฉุบับท่ี่� ๓ แลัะฉุบับท่ี่� ๔	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๒	เมีษายน่	๒๕๖๓	วัน่ทีี่�	๑๐	เมีษายน่	๒๕๖๓	
และวัน่ทีี่�	๒๙	เมีษายน่	๒๕๖๓)	ได้้กำาหน่ด้การห้ามีบุคคลใด้ทัี่�วราช้อาณาจัักรออกน่อกเคหสิถืาน่ระหว่าง
เวลา	๒๒.๐๐	น่าฬิิกา	ถึืง	๐๔.๐๐	น่าฬิิกาข้องวัน่รุ่งขึ้�น่	เว้น่แต่็บุคคลทีี่�มีีความีจัำาเป็็น่ต็ามีทีี่�รัฐได้้กำาหน่ด้

ฉุบับท่ี่� ๕	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๑	พัฤษภาคมี	๒๕๖๓)	ได้้กำาหน่ด้ข้้อจัำากัด้การด้ำาเนิ่น่การหรือการที่ำากิจักรรมี 
บางอย่างต็ามีพัระราช้กำาหน่ด้และกฎหมีายอื�น่ทีี่�เกี�ยวข้้อง	เช่้น่	การห้ามีใช้้อาคารและสิถืาน่ที่ี�ข้องสิถืาน่ศัึกษา	 
การห้ามีผูู้้ใด้ใช้้ท่ี่าอากาศัยาน่เพืั�อการขึ้�น่ลงข้องอากาศัยาน่เว้น่แต่็เป็็น่ไป็ต็ามีป็ระกาศั	เงื�อน่ไข้	และเงื�อน่เวลา 
ทีี่�ผูู้้มีีอำาน่าจัต็ามีกฎหมีายว่าด้้วยการเดิ้น่อากาศักำาหน่ด้	การป็ฏิิบัติ็ศัาสิน่กิจัหรือศัาสิน่พิัธีิใน่วัน่สิำาคัญ 
ที่างศัาสิน่าหรือต็ามีป็ระเพัณีนิ่ยมี	ณ	ศัาสิน่สิถืาน่ใด้	ให้เป็็น่ไป็ต็ามีดุ้ลยพิันิ่จัและอยู่ใน่ความีรับผิู้ด้ช้อบ 
ข้องผูู้้ป็กครองดู้แลศัาสิน่สิถืาน่นั่�น่	และให้ป็ระช้าช้น่งด้หรือช้ะลอการเดิ้น่ที่างข้้ามีเข้ต็พืั�น่ทีี่�จัังหวัด้	เว้น่แต่็ 
มีีความีจัำาเป็็น่	ซึื่�งต้็องแสิด้งเหตุ็ผู้ลและหลักฐาน่ต่็อพันั่กงาน่เจ้ัาหน้่าทีี่�	ทัี่�งต้็องรับการต็รวจัคัด้กรอง 
และต้็องป็ฏิิบัติ็ต็ามีมีาต็รการป้็องกัน่โรคต็ามีทีี่�ที่างราช้การกำาหน่ด้

ฉุบับท่ี่� ๖ (ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๑	พัฤษภาคมี	๒๕๖๓)	ได้้กำาหน่ด้การผู้่อน่คลายให้ด้ำาเนิ่น่การหรือที่ำากิจักรรมี 
บางอย่างได้้	เพืั�อเป็็น่การอำาน่วยความีสิะด้วกแก่ป็ระช้าช้น่ใน่การที่ำากิจักรรมีด้้าน่เศัรษฐกิจัและการด้ำาเนิ่น่ชี้วิต็	 
ต็ลอด้จัน่ด้้าน่การออกกำาลังกายหรือการดู้แลรักษาสิุข้ภาพั	เช่้น่	การจัำาหน่่ายอาหารและเครื�องดื้�มีต็ามีร้าน่
และสิถืาน่ที่ี�ต่็าง	ๆ	การอนุ่ญาต็ให้เปิ็ด้เฉพัาะซืู่เป็อร์มีาร์เก็ต็	ร้าน่ข้ายยา	สิิน่ค้าเบ็ด้เต็ล็ด้ทีี่�จัำาเป็็น่ต่็อการใช้้ชี้วิต็ 
และร้าน่ข้ายป็ลีกธุิรกิจัสืิ�อสิารโที่รคมีน่าคมี	ส่ิวน่แผู้น่กร้าน่อาหารให้เปิ็ด้ได้้เฉพัาะการน่ำากลับไป็ 
บริโภคทีี่�อื�น่	ทัี่�งยังให้สิน่ามีกีฬาและสิวน่สิาธิารณะเปิ็ด้ให้ป็ระช้าช้น่ด้ำาเนิ่น่กิจักรรมีได้้บางอย่าง	เช่้น่	เดิ้น่	วิ�ง	 
ทีี่�ไม่ีมีีการรวมีกลุ่มีเกิน่	๓	คน่	สิามีารถืด้ำาเนิ่น่การได้้

ฉุบับท่ี่� ๗ (ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๑๕	พัฤษภาคมี	๒๕๖๓)	ได้้กำาหน่ด้ห้ามีออกน่อกเคหสิถืาน่เวลา	๒๓.๐๐	น่าฬิิกา	 
ถึืงเวลา	๐๔.๐๐	น่าฬิิกาข้องวัน่รุ่งขึ้�น่	และกำาหน่ด้มีาต็รการผู้่อน่คลายระยะที่ี�	๓	ข้องแต็่ละกิจัการ/กิจักรรมี 
เช่้น่	การผู่้อน่ผัู้น่การใช้้อาคารสิถืาน่ทีี่�ข้องโรงเรียน่	หรือสิถืาบัน่การศึักษา	และการผู่้อน่คลายให้ด้ำาเนิ่น่การ 
หรือที่ำากิจักรรมีบางอย่างได้้	เช่้น่	การเปิ็ด้ศูัน่ย์การค้า	ห้างสิรรพัสิิน่ค้าฯ	ได้้บางส่ิวน่	การอนุ่ญาต็ให้ถ่ืายที่ำา
ภาพัยน่ต็ร์และวีดิ้ทัี่ศัน์่ได้้ไม่ีเกิน่	๕๐	คน่	เป็็น่ต้็น่

ฉุบับท่ี่� ๘	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๒๙	พัฤษภาคมี	๒๕๖๓)	ได้้กำาหน่ด้ให้มีีการยกเว้น่หรือผู้่อน่คลายให้สิามีารถื 
ด้ำาเนิ่น่กิจักรรมีการเลือกตั็�งสิมีาชิ้กสิภาผูู้้แที่น่ราษฎรจัังหวัด้ลำาป็าง	เมืี�อวัน่ทีี่�	๒๐	มิีถุืน่ายน่	๒๕๖๓ 
ต็ามีพัระราช้กฤษฎีกาให้มีีการเลือกตั็�งสิมีาชิ้กสิภาผูู้้แที่น่ราษฎรจัังหวัด้ลำาป็างเข้ต็เลือกตั็�งทีี่�	๔	แที่น่ต็ำาแหน่่งทีี่�ว่าง 

ฉุบับท่ี่� ๙	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๒๙	พัฤษภาคมี	๒๕๖๓)	ได้้มีีการป็รับระยะเวลาการห้ามีออกน่อกเคหสิถืาน่ 
เป็็น่ระหว่างเวลา	๒๓.๐๐	น่าฬิิกา	ถึืงเวลา	๐๓.๐๐	น่าฬิิกาข้องวัน่รุ่งขึ้�น่และการผู่้อน่คลายให้ด้ำาเนิ่น่การ
หรือที่ำากิจักรรมีบางอย่างได้้	อาที่ิ	กิจักรรมีด้้าน่เศัรษฐกิจัและการด้ำาเน่ิน่ชี้วิต็	กิจักรรมีด้้าน่การออกกำาลังกาย 
การดู้แลสุิข้ภาพัหรือสัิน่ที่น่าการ	และการผู่้อน่คลายการเดิ้น่ที่างข้้ามีเข้ต็พืั�น่ทีี่�จัังหวัด้	ต็ลอด้จัน่การกำาหน่ด้ 
ให้ถืือป็ฏิิบัติ็ต็ามีมีาต็รการป้็องกัน่โรคต็ามีทีี่�ที่างราช้การกำาหน่ด้และการจััด้ระเบียบกิจัการ/กิจักรรมี	โด้ยให้ 
ผูู้้ว่าราช้การจัังหวัด้/ผูู้้ว่าราช้การกรุงเที่พัมีหาน่คร	ยึด้ถืือแน่วที่างต็ามีมีาต็รการดั้งกล่าวเป็็น่มีาต็รฐาน่กลาง 
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ใน่การสัิ�งเปิ็ด้หรือปิ็ด้กิจัการ/กิจักรรมี	เพืั�อให้หน่่วยงาน่ทีี่�เกี�ยวข้้องและเจ้ัาข้องกิจัการได้้ป็รับป็รุงการด้ำาเนิ่น่การ 
ให้สิอด้คล้องต็ามีมีาต็รการป้็องกัน่โรคต็ามีทีี่�ราช้การกำาหน่ด้

ฉุบับท่ี่� ๑๐	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๑๒	มิีถุืน่ายน่	๒๕๖๓)	กำาหน่ด้ให้มีีการยกเลิกการห้ามีออกน่อกเคหสิถืาน่ 
ตั็�งแต่็เวลา	๒๓.๐๐	น่าฬิิกา	ข้องวัน่ทีี่�	๑๔	มิีถุืน่ายน่	๒๕๖๓	เป็็น่ต้็น่ไป็	และการกำาหน่ด้มีาต็รการผู่้อน่คลาย
ระยะทีี่�	๔	ข้องแต็่ละกิจัการ/กิจักรรมีเพิั�มีเต็ิมี	เช่้น่	การอนุ่ญาต็ให้มีีการแข่้งข้ัน่และถื่ายที่อด้โที่รที่ัศัน์่ 
การแข่้งขั้น่กีฬาได้้	แต่็ต้็องไม่ีมีีผูู้้ช้มีอยู่ใน่สิน่ามี	ทัี่�งนี่�	รัฐบาลยังคงใช้้มีาต็รการควบคุมีการเดิ้น่ที่าง 
เข้้าราช้อาณาจัักร	ทัี่�งที่างบก/น่ำ�า/อากาศั	ต็ามีมีาต็รการป้็องกัน่โรคต็ามีทีี่�ที่างราช้การกำาหน่ด้อย่างเคร่งครัด้ 
และให้คงการด้ำาเนิ่น่การเกี�ยวกับการกักกัน่โรคใน่สิถืาน่ทีี่�ข้องรัฐอย่างต่็อเนื่�อง

ฉุบับท่ี่� ๑๑ (ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๓๐	มิีถุืน่ายน่	๒๕๖๓)	กำาหน่ด้มีาต็รการผู่้อน่คลายต็ามีข้้อกำาหน่ด้ 
เป็็น่ระยะที่ี�	๕	ข้องแต็่ละกิจักรรมี/กิจัการเพิั�มีเต็ิมี	เพืั�อให้ป็ระช้าช้น่สิามีารถืด้ำาเน่ิน่ชี้วิต็ได้้ต็ามีฐาน่วิถีืชี้วิต็ใหมี่	 
(New	Normal)	เช่้น่	การเปิ็ด้เรียน่และรูป็แบบการเรียน่การสิอน่ใน่โรงเรียน่สิถืาบัน่การศึักษาหรือมีหาวิที่ยาลัยต่็าง	ๆ 
การป็ฏิิบัติ็ศัาสิน่กิจัหรือศัาสิน่พิัธีิข้องทุี่กศัาสิน่า	ณ	ศัาสิน่สิถืาน่	การผู้่อน่ผัู้น่การใช้้ช่้องที่างเข้้ามีา 
ใน่ราช้อาณาจัักร	เฉพัาะเพืั�อการข้น่ส่ิงสิิน่ค้า	ทัี่�งนี่�	ต้็องป็ฏิิบัติ็ต็ามีมีาต็รการป็้องกัน่โรคต็ามีที่ี�ที่างราช้การกำาหน่ด้

ฉุบับท่ี่� ๑๒	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๓๐	มิีถุืน่ายน่	๒๕๖๓)	กำาหน่ด้ให้มีีการยกเลิกกรณีการปิ็ด้ช่้องที่างเข้้ามีา 
ใน่ราช้อาณาจัักรข้องข้้อกำาหน่ด้	(ฉบับทีี่�	๑)	และกำาหน่ด้มีาต็รการใน่การจััด้การและคัด้กรองเพืั�อแยกกัก	
กักกัน่	หรือคุมีไว้สัิงเกต็สิำาหรับป็ระเภที่ผูู้้เดิ้น่ที่างเข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักรทัี่�งคน่ไที่ยและคน่ต็่างช้าต็ิ	อาที่ิ	
บุคคลใน่คณะทูี่ต็	คณะกงสุิล	องค์การระหว่างป็ระเที่ศั	หรือผูู้้แที่น่รัฐบาลหรือหน่่วยงาน่ข้องรัฐต่็างป็ระเที่ศั
ซึื่�งมีาป็ฏิิบัติ็งาน่ใน่ป็ระเที่ศัไที่ย	ผูู้้ได้้รับอนุ่ญาต็ให้เข้้ามีาที่ำางาน่ใน่ราช้อาณาจัักร	(Work	Permit)	บุคคล 
ทีี่�ได้้รับการรับรองให้ศึักษาใน่ป็ระเที่ศัไที่ย	บุคคลทีี่�ได้้รับการอนุ่ญาต็ให้เข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักรต็ามีข้้อต็กลง
พิัเศัษ	(special	arrangement)

ฉุบับท่ี่� ๑๓	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๓๑	กรกฎาคมี	๒๕๖๓)	กำาหน่ด้ให้มีีการยกเลิกการห้ามีกิจักรรมี 
การรวมีกลุ่มี	โด้ยอนุ่ญาต็ให้มีีการชุ้มีนุ่มีซึื่�งเป็็น่การใช้้สิิที่ธิิต็ามีรัฐธิรรมีนู่ญสิามีารถืกระที่ำาได้้	การผู่้อน่คลาย
มีาต็รการโด้ยให้เปิ็ด้ด้ำาเนิ่น่การสิถืาน่ทีี่�และกิจักรรมีต่็าง	ๆ	เพิั�มีเติ็มี	อาทิี่	การถ่ืายที่ำารายการโที่รทัี่ศัน์่ 
ข้องคน่ไที่ยและคน่ต่็างช้าติ็	การอนุ่ญาต็ให้เปิ็ด้บ้าน่ลมี	บ้าน่บอล	สิน่ามีช้น่โค	สิน่ามีช้น่ไก่	สิน่ามีกัด้ป็ลา	รวมีทัี่�ง	
การแก้ไข้เพิั�มีเติ็มีข้้อกำาหน่ด้	(ฉบับทีี่�	๑๒)	ให้ครอบคลุมีป็ระเภที่ผูู้้เดิ้น่ที่างเข้้ามีาใน่ราช้อาณาจัักร 
มีากยิ�งขึ้�น่		

ฉุบับท่ี่� ๑๔	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๓๑	สิิงหาคมี	๒๕๖๓)	กำาหน่ด้ให้มีีคำาสัิ�งอนุ่ญาต็เป็ิด้สิถืาน่ที่ี�	กิจัการ	
และกิจักรรมีต่็าง	ๆ	ดั้งนี่�	การเปิ็ด้โรงเรียน่	สิถืาบัน่การศึักษา	มีหาวิที่ยาลัย	โรงเรียน่หรือสิถืาบัน่ 
การจััด้การแข่้งขั้น่กีฬาซึื่�งอนุ่ญาต็ให้มีีผูู้้เข้้าช้มีใน่สิน่ามีแข่้งขั้น่ได้้

ฉุบับท่ี่� ๑๕ (ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๒๕	ธัิน่วาคมี	๒๕๖๓)	กำาหน่ด้ให้กระชั้บและยกระดั้บมีาต็รการ	เพืั�อเข้้า 
แก้ไข้สิถืาน่การณ์ได้้อย่างที่ัน่ท่ี่วงที่ีและมีิให้เกิด้การแพัร่ระบาด้ใน่วงกว้าง	ดั้งนี่�	การห้ามีป็ระช้าช้น่ใช้้ 
เข้้าไป็	หรืออยู่ใน่พืั�น่ทีี่�เสีิ�ยงต่็อการติ็ด้โรค	การปิ็ด้สิถืาน่ทีี่�เสีิ�ยงต่็อการติ็ด้โรค	การห้ามีชุ้มีนุ่มี	มีาต็รการ 
เฝ้่าระวัง	ต็รวจัและคัด้กรองสิำาหรับการเดิ้น่ที่างและเคลื�อน่ย้ายแรงงาน่ต่็างด้้าว

ฉุบับท่ี่� ๑๖	(ออกเมืี�อวัน่ทีี่�	๓	มีกราคมี	๒๕๖๔)	กำาหน่ด้มีาต็รการเพืั�อควบคุมีสิถืาน่การณ์แพัร่ระบาด้ 
โรคโควิด้	-	19	ใน่เข้ต็พืั�น่ทีี่�ควบคุมีสูิงสุิด้	จัำาน่วน่	๒๘	จัังหวัด้	รวมีทัี่�งการป้็องกัน่การแพัร่ระบาด้ใน่พืั�น่ทีี่� 
ใกล้เคียงจัังหวัด้ดั้งกล่าว	ดั้งนี่�	การห้ามีใช้้อาคารหรือสิถืาน่ทีี่�ข้องโรงเรียน่และสิถืาน่ศึักษาเพืั�อจััด้กิจักรรมี 
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ท่ี่�ม่ีผู้้�เข้�าร่่วมีกิิจกิร่ร่มีเป็็นจำานวนมีากิ กิาร่ห้�ามีกิาร่จัดกิิจกิร่ร่มีท่ี่�ม่ีความีเส่ี่�ยงต่่อกิาร่แพร่่โร่ค เช่่น กิาร่ป็ร่ะชุ่มี  
กิาร่สี่ัมีมีนา กิาร่จัดเล่ี้�ยง กิาร่ป็ิดสี่ถานบร่ิกิาร่ ผู้ับ บาร่์ คาร่าโอเกิะ กิาร่ผู้่อนคลี้ายให้�ดำาเนินกิาร่ 
ห้รื่อที่ำากิิจกิร่ร่มีบางอย่างได� เช่่น กิาร่เปิ็ดศู้นย์กิาร่ค�า ห้�างสี่ร่ร่พสิี่นค�าได�บางส่ี่วน โดยให้�ผู้้�ว่าร่าช่กิาร่จังห้วัด/ 
ผู้้�ว่าร่าช่กิาร่กิรุ่งเที่พมีห้านคร่ยึดถือแนวที่างต่ามีมีาต่ร่กิาร่ดังกิล่ี้าวเป็็นมีาต่ร่ฐานกิลี้างในกิาร่สัี่�งเป็ิดห้รื่อปิ็ด
กิิจกิาร่/กิิจกิร่ร่มี เพื�อให้�ห้น่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้�องแลี้ะเจ�าข้องกิิจกิาร่ได�ป็รั่บป็รุ่งกิาร่ดำาเนินกิาร่ให้�สี่อดคลี้�อง
ต่ามีมีาต่ร่กิาร่ป้็องกัินโร่คต่ามีท่ี่�ร่าช่กิาร่กิำาห้นด ร่วมีทัี่�งกิาร่ต่ร่วจคัดกิร่องกิาร่เดินที่างข้�ามีจังห้วัด

ฉบัับัท่ี่� ๑๗ (ออกิเมืี�อวันท่ี่� ๖ มีกิร่าคมี ๒๕๖๔) กิำาห้นดมีาต่ร่กิาร่เพิ�มีเติ่มีเพื�อยกิร่ะดับกิาร่บังคับใช่� 
มีาต่ร่กิาร่ป้็องกัินโร่ค ให้�ม่ีกิาร่ป็ฏิิบัติ่ต่ามีอย่างเคร่่งครั่ด ดังน่� 

(๑) กิาร่รั่กิษาร่ะยะห่้าง กิาร่สี่วมีห้น�ากิากิผู้�าห้รื่อห้น�ากิากิอนามัีย กิาร่ลี้�างมืีอ กิาร่ต่ร่วจวัด 
อุณห้ภู้มิีร่่างกิาย ร่วมีทัี่�งสี่นับสี่นุนกิาร่ติ่ดตั่�งแลี้ะใช่�ร่ะบบแอป็พลิี้เคชั่น“ห้มีอช่นะ” ควบค่้กัิบกิาร่ใช่�แอป็พลิี้เคชั่น  
“ไที่ยช่นะ”

(๒) กิาร่ต่ร่วจสี่อบแลี้ะควบคุมีกิาร่ใช่�เสี่�นที่างคมีนาคมีในกิาร่เดินที่างเข้�าออกิพื�นท่ี่�ควบคุมีส้ี่งสุี่ด 
ได�แก่ิ จังห้วัดจันที่บุร่่ ช่ลี้บุร่่ ต่ร่าด ร่ะยอง แลี้ะสี่มุีที่ร่สี่าคร่ โดยให้�ตั่�งจุดต่ร่วจห้รื่อจุดสี่กัิดเพื�อคัดกิร่อง 
กิาร่เดินที่างเข้�าออกิพื�นท่ี่�อย่างเข้�มีข้�น แลี้ะให้�ผู้้�ท่ี่�อย้่ในเข้ต่พื�นท่ี่�ควบคุมีส้ี่งสีุ่ดติ่ดตั่�งแลี้ะใช่�ร่ะบบแอป็พลิี้เคชั่น  
“ห้มีอช่นะ” สี่ำาห้รั่บบุคคลี้ท่ี่�ป็ร่ะสี่งค์จะเดินที่างออกินอกิพื�นท่ี่�ควบคุมีส้ี่งสุี่ดแลี้ะเข้�มีงวดต่�องแสี่ดงเห้ตุ่ผู้ลี้
ความีจำาเป็็น โดยแสี่ดงบัต่ร่ป็ร่ะจำาตั่วป็ร่ะช่าช่นห้รื่อบัต่ร่แสี่ดงต่นอื�น ๆ ควบค่้กัิบเอกิสี่าร่รั่บร่องความีจำาเป็็น 
ท่ี่�ออกิโดยพนักิงานเจ�าห้น�าท่ี่� เว�นแต่่เป็็นบุคคลี้ซึึ่�งได�รั่บยกิเว�น ทัี่�งน่� ให้�เป็็นไป็ต่ามีห้ลัี้กิเกิณฑ์์ท่ี่�ศู้นย์บริ่ห้าร่
สี่ถานกิาร่ณ์โควิด - 19 กิร่ะที่ร่วงมีห้าดไที่ย (ศูบค.มีที่.) กิำาห้นด

(๓) กิาร่ป็ร่าบป็ร่ามีแลี้ะลี้งโที่ษผู้้�กิร่ะที่ำาผิู้ดอันเป็็นเห้ตุ่ให้�เกิิดกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คอย่างจร่ิงจัง อาที่ิ 
กิาร่กิำาชั่บให้�เจ�าห้น�าท่ี่�เร่่งต่ร่วจสี่อบเพื�อนำาตั่วผู้้�กิร่ะที่ำาความีผิู้ดมีาดำาเนินกิาร่ลี้งโที่ษต่ามีขั้�นต่อน 
ข้องกิฎห้มีาย กิาร่แต่่งตั่�งคณะกิร่ร่มีกิาร่เพื�อกิำากัิบด้แลี้กิาร่ดำาเนินกิาร่แลี้ะเสี่นอมีาต่ร่กิาร่ป้็องกัินมิีให้�เกิิดเห้ตุ่กิาร่ณ์ 
ดังกิล่ี้าวขึ้�นอ่กิ กิาร่ให้�ศู้นย์ป็ฏิิบัติ่กิาร่แกิ�ไข้สี่ถานกิาร่ณ์ฉุุกิเฉิุนด�านความีมัี�นคง (ศูป็มี.) ห้น่วยงานความีมัี�นคง  
แลี้ะเจ�าห้น�าท่ี่�ท่ี่�รั่บผิู้ดช่อบ ป็ฏิิบัติ่กิาร่กิวดข้ัน สี่อดสี่่องแลี้ะเฝ้้าร่ะวังเพื�อป้็องกิันกิาร่ลัี้กิลี้อบเข้�าเมืีอง 
โดยผิู้ดกิฎห้มีาย ร่วมีถึงกิาร่เปิ็ดให้�ม่ีกิาร่มัี�วสุี่มีลัี้กิลี้อบเลี้่นกิาร่พนัน กิาร่สี่นับสี่นุนกิาร่ม่ีส่ี่วนร่่วมีต่ร่วจสี่อบ 
ข้องภูาคป็ร่ะช่าช่น ห้ากิพบเห้็นกิาร่กิร่ะที่ำาห้รื่อกิาร่ป็ลี้่อยป็ลี้ะลี้ะเว�นกิาร่กิร่ะที่ำา ซึึ่�งเป็็นความีผิู้ดต่ามีกิฎห้มีาย 
แลี้ะสี่่งผู้ลี้กิร่ะที่บเป็็นเห้ตุ่ท่ี่�ที่ำาให้�เกิิดกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คอย่างรุ่นแร่ง  โดยสี่ามีาร่ถแจ�งเบาะแสี่มีาท่ี่�
นายกิรั่ฐมีนต่ร่่ผู่้านศู้นย์บริ่ห้าร่สี่ถานกิาร่ณ์โควิด-19 ที่ำาเน่ยบรั่ฐบาลี้ 

ร่วมีทัี่�งม่ีบที่ลี้งโที่ษสี่ำาห้ร่ับผู้้�ฝ่้าฝ้ืนข้�อกิำาห้นดออกิต่ามีมีาต่ร่า ๙ แห้่งพร่ะร่าช่กิำาห้นดกิาร่บร่ิห้าร่
ร่าช่กิาร่ในสี่ถานกิาร่ณ์ฉุุกิเฉิุน พ.ศู. ๒๕๔๘ ย่อมีม่ีความีผิู้ด แลี้ะต่�องร่ะวางโที่ษจำาคุกิไม่ีเกิินสี่องปี็ 
ห้รื่อป็รั่บไม่ีเกิินส่ี่�ห้มืี�นบาที่ ห้รื่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รั่บ ร่วมีทัี่�งในกิร่ณ่ผู้้�ติ่ดเชื่�อท่ี่�จงใจป็กิปิ็ดข้�อม้ีลี้กิาร่เดินที่าง 
ห้รื่อแจ�งข้�อม้ีลี้เที่็จต่่อเจ�าพนักิงานควบคุมีโร่คต่ิดต่่อที่ำาให้�เป็็นอุป็สี่ร่ร่คต่่อกิาร่สี่อบสี่วนแลี้ะควบคุมีโร่ค 
เป็็นผู้ลี้ให้�เชื่�อโร่คแพร่่ออกิไป็ อาจเข้�าข่้ายฝ่้าฝื้นห้ร่ือไมี่ป็ฏิิบัติ่ต่ามีคำาสัี่�งเจ�าพนักิงานควบคุมีโร่คติ่ดต่่อ ซึึ่�งเป็็น
ความีผิู้ดต่ามีพร่ะร่าช่บัญญัติ่โร่คติ่ดต่่อ พ.ศู. ๒๕๕๘
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ฉบัับัท่ี่� ๑๘ (ออกิเมืี�อวันท่ี่� ๒๙ มีกิร่าคมี ๒๕๖๔) กิำาห้นดมีาต่ร่กิาร่เพิ�มีเติ่มีเพื�อยกิร่ะดับกิาร่บังคับใช่� 
มีาต่ร่กิาร่ป้็องกัินโร่ค ให้�ม่ีกิาร่ป็ฏิิบัติ่ต่ามีอย่างเคร่่งครั่ด ดังน่�
 สี่ำาห้รั่บมีาต่ร่กิาร่กิาร่ผู่้อนคลี้ายเพื�อบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บที่างเศูร่ษฐกิิจจากิโควิด-19 ในร่ะยะท่ี่�ผู่้านมีา  

ศูบค. ได�ม่ีกิาร่ผู้่อนคลี้ายห้รื่อกิร่ะช่ับมีาต่ร่กิาร่ท่ี่�ใช่�บังคับกิับสี่ถานท่ี่� กิิจกิาร่ ห้ร่ือกิิจกิร่ร่มีเพิ�มีเต่ิมีได� 

เพื�อความีเห้มีาะสี่มีต่่อสี่ถานกิาร่ณ์ โดยให้�ความีสี่ำาคัญกัิบสี่ถานกิาร่ณ์ในพื�นท่ี่�มีากิยิ�งขึ้�น ม่ีสี่าร่ะสี่ำาคัญ 

ดังน่�

(๑) การกำาหนดพ้ื้�นท่ี่�สถานการณ์์ โดยกิำาห้นดเป็็นร่ะดับข้องพื�นท่ี่�สี่ถานกิาร่ณ์เพื�อกิาร่บังคับใช่�

มีาต่ร่กิาร่ควบคุมีแบบบ้ร่ณากิาร่ ดังน่� (๑.๑) ให้�พื�นท่ี่�จังห้วัดสี่มีุที่ร่สี่าคร่เป็็นพื�นท่ี่�สี่ถานกิาร่ณ์ท่ี่�กิำาห้นด 

เป็็นพื�นท่ี่�ควบคุมีส้ี่งสุี่ดแลี้ะเข้�มีงวด (๑.๒) ให้�พื�นท่ี่�กิรุ่งเที่พมีห้านคร่ จังห้วัดนนที่บุร่่ ป็ทุี่มีธาน่ 

แลี้ะสี่มีุที่ร่ป็ร่ากิาร่เป็็นพื�นท่ี่�สี่ถานกิาร่ณ์ท่ี่�กิำาห้นดเป็็นพื�นท่ี่�ควบคุมีส้ี่งสุี่ด แลี้ะ (๑.๓) พื�นท่ี่�ควบคุมี พื�นท่ี่� 

เฝ้้าร่ะวังส้ี่ง แลี้ะพื�นท่ี่�เฝ้้าร่ะวัง ให้�ศู้นย์ป็ฏิิบัติ่กิาร่ฉุุกิเฉิุนด�านกิาร่แพที่ย์แลี้ะสี่าธาณสุี่ข้ ร่่วมีกัิบศู้นย์บริ่ห้าร่

สี่ถานกิาร่ณ์โควิด-19 กิร่ะที่ร่วงมีห้าดไที่ยพิจาร่ณาป็ร่ะเมีินสี่ถานกิาร่ณ์แลี้ะจัดกิลุ่ี้มีจังห้วัดต่ามีพื�นท่ี่�

สี่ถานกิาร่ณ์ ทัี่�งน่� ห้น่วยงานทุี่กิภูาคส่ี่วนในพื�นท่ี่�จะต่�องป็ฏิิบัติ่ต่ามีมีาต่ร่กิาร่ควบคุมีแบบบ้ร่ณากิาร่ 

ท่ี่�จำาเป็็นสี่ำาห้รั่บแต่่ลี้ะพื�นท่ี่�

ให้�ผู้้�ว่าร่าช่กิาร่กิรุ่งเที่พมีห้านคร่โดยความีเห็้นช่อบข้องคณะกิร่ร่มีกิาร่โร่คติ่ดต่่อกิรุ่งเที่พมีห้านคร่ 

ห้รื่อผู้้�ว่าร่าช่กิาร่จังห้วัดโดยความีเห็้นช่อบข้องคณะกิร่ร่มีกิาร่โร่คติ่ดต่่อจังห้วัด แลี้�วแต่่กิร่ณ่ สี่ามีาร่ถเสี่นอต่่อ 

ศูป็กิ. ศูบค. เพื�อให้�ความีเห็้นช่อบให้�ม่ีกิาร่ป็รั่บร่ะดับข้องพื�นท่ี่�สี่ถานกิาร่ณ์ย่อยในร่ะดับเข้ต่อำาเภูอท่ี่�อย้่ใน

เข้ต่พื�นท่ี่�ได�

(๒) การใช้้อาคารหร้อสถานท่ี่�ของโรงเร่ยนและสถาบัันการศึึกษา ให้�โร่งเร่่ยนแลี้ะสี่ถาบันกิาร่ศูึกิษา 

ทุี่กิป็ร่ะเภูที่ ยกิเว�นท่ี่�ตั่�งอย้่ในเข้ต่พื�นท่ี่�ควบคุมีส้ี่งสุี่ดแลี้ะเข้�มีงวด สี่ามีาร่ถใช่�อาคาร่ห้รื่อสี่ถานท่ี่� 

เพื�อกิาร่จัดกิาร่เร่่ยนกิาร่สี่อน กิาร่สี่อบ กิาร่ฝึ้กิอบร่มี ห้รื่อกิาร่ที่ำากิิจกิร่ร่มีใด ๆ ได�ต่ามีความีเห้มีาะสี่มี 

แลี้ะมีาต่ร่กิาร่ป้็องกัินโร่คท่ี่�ที่างร่าช่กิาร่กิำาห้นด ภูายใต่�กิาร่กิำากัิบด้แลี้ข้องห้น่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้�อง 

ร่่วมีกัิบกิร่ะที่ร่วงสี่าธาร่ณสุี่ข้
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การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพ่ือชว่ยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้น

ใหกั้บประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สี่ำานักิงานคณะกิร่ร่มีกิาร่กิฤษฎ่กิาม่ีบที่บาที่ภูาร่กิิจห้ลัี้กิ 
ในกิาร่พิจาร่ณาแลี้ะจัดที่ำาร่่างกิฎห้มีายต่ามีท่ี่�คณะรั่ฐมีนต่ร่่ห้รื่อ 
นายกิรั่ฐมีนต่ร่่มีอบห้มีาย แลี้ะเสี่นอความีเห็้นเก่ิ�ยวกัิบกิาร่ให้�ม่ีห้รื่อ
แกิ�ไข้ป็รั่บป็รุ่งห้รื่อยกิเลิี้กิกิฎห้มีาย เพื�อให้�กิฎห้มีายท่ี่�ออกิมีาใช่�บังคับ
เป็็นไป็อย่างม่ีป็ร่ะสิี่ที่ธิภูาพต่่อกิาร่บริ่ห้าร่ร่าช่กิาร่แผู่้นดิน แลี้ะไม่ีเป็็น 
ภูาร่ะห้ร่ือกิ่อให้�เกิิดความียุ่งยากิต่่อป็ร่ะช่าช่นห้ร่ือผู้้�ท่ี่�อย้่ในบังคับ 
แห่้งกิฎห้มีาย แลี้ะอ่กิห้นึ�งภูาร่กิิจท่ี่�สี่ำาคัญ คือ กิาร่ให้�ความีเห้็นที่างกิฎห้มีาย
เพื�อพิจาร่ณาวินิจฉัุยปั็ญห้าข้�อห้ารื่อข้องห้น่วยงานข้องรั่ฐ ฯลี้ฯ 
โดยตั่�งแต่่ปี็งบป็ร่ะมีาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ท่ี่�ผู่้านมีา สี่ำานักิงานฯ ได� 
วางเป็้าห้มีายในกิาร่พัฒนางานด�านกิฎห้มีายต่ามีภูาร่กิิจไป็ส่้ี่เป้็าห้มีาย
คือ “Better Regulation for Better Life” พัฒนากิฎห้มีายให้�ด่ 
เพื�อให้�ป็ร่ะช่าช่นม่ีคุณภูาพช่่วิต่ท่ี่�ด่ขึ้�น เพื�อมุ่ีงเน�นให้�กิฎห้มีายท่ี่�ออกิมีาใช่� 
บังคับเป็็นกิฎห้มีายท่ี่�ด่ ทัี่นต่่อสี่ถานกิาร่ณ์โลี้กิป็ัจจุบัน เกิิดป็ร่ะโยช่น์
ต่่อป็ร่ะช่าช่นแลี้ะที่ำาให้�ป็ร่ะช่าช่นม่ีคุณภูาพช่่วิต่ท่ี่�ด่ขึ้�น
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ในช่่วงไต่ร่มีาสี่ท่ี่� ๒ ข้องปี็งบป็ร่ะมีาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ (ช่่วงเดือนกุิมีภูาพันธ์ ๒๕๖๓) ท่ี่�ผู่้านมีานั�น  
ได�ม่ีกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 (COVID-19) ในห้ลี้ายป็ร่ะเที่ศูทัี่�วโลี้กิร่วมีทัี่�งป็ร่ะเที่ศูไที่ย  
ซึึ่�งกิาร่ร่ะบาดร่ะยะแร่กิม่ีกิาร่ต่ร่วจพบนักิท่ี่องเท่ี่�ยวจากิต่่างป็ร่ะเที่ศูเป็็นผู้้�ติ่ดเชื่�อแลี้ะส่ี่งผู้ลี้ให้�เกิิดกิาร่ 
แพร่่ร่ะบาดภูายในป็ร่ะเที่ศูข้ยายวงกิว�างไป็ในห้ลี้ายจังห้วัด สี่่งผู้ลี้กิร่ะที่บต่่อกิาร่ดำาร่งช่่วิต่ข้องป็ร่ะช่าช่น 
ในห้ลี้ายด�าน อาที่ิ ด�านเศูร่ษฐกิิจ กิาร่ป็ร่ะกิอบอาช่่พ กิาร่เดินที่าง ภูาคกิาร่ที่่องเท่ี่�ยวทัี่�งในแลี้ะต่่างป็ร่ะเที่ศู
ต่�องห้ยุดดำาเนินกิาร่ สี่ายกิาร่บินต่�องยุติ่กิาร่ให้�บริ่กิาร่เดินที่างข้องนักิท่ี่องเท่ี่�ยว โร่งแร่มีผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่แลี้ะ 
ผู้้�ท่ี่�เกิ่�ยวข้�อง ผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ร่�านค�าร่�านอาห้าร่ต่่างได�ร่ับผู้ลี้กิร่ะที่บเป็็นอย่างมีากิ แลี้ะอ่กิห้ลี้ายอาช่่พท่ี่�ได�รั่บ 
ผู้ลี้กิร่ะที่บจากิสี่ถานกิาร่ณ์กิาร่แพร่่ร่ะบาดในครั่�งน่� ส่ี่งผู้ลี้ให้�ห้ลี้ายคนต่กิงานแลี้ะไม่ีม่ีเงินใช่�จ่าย เด็กิ ๆ ต่�อง
ห้ยุดเร่่ยนแลี้ะต่�องเป็ล่ี้�ยนไป็เร่่ยนออนไลี้น์ ซึึ่�งที่ำาให้�ค่าใช่�จ่ายครั่วเรื่อนส้ี่งขึ้�น ต่ลี้อดจนผู้ลี้กิร่ะที่บด�านสัี่งคมี
ท่ี่�ส่ี่งผู้ลี้ให้�ต่�องม่ีกิาร่ป็รั่บเป็ล่ี้�ยนร้่ป็แบบกิาร่ที่ำางานเป็็นแบบ Work from Home แลี้ะกิาร่ใช่�ช่่วิต่ในสัี่งคมี 
ท่ี่�ต่�องเว�นร่ะยะห่้างที่างสัี่งคมี Social Distancing เพื�อเป็็นกิาร่ป้็องกัินแลี้ะลี้ดกิาร่แพร่่ร่ะบาด 

สี่ำานักิงานคณะกิร่ร่มีกิาร่กิฤษฎ่กิาได�ต่ร่ะห้นักิถึงสี่ภูาพปั็ญห้าท่ี่�เกิิดขึ้�นอันส่ี่งผู้ลี้กิร่ะที่บต่่อป็ร่ะเที่ศูช่าติ่ 
แลี้ะป็ร่ะช่าช่นเป็็นอย่างมีากิ ดังนั�น เพื�อเป็็นกิาร่ช่่วยเห้ลี้ือแลี้ะบร่ร่เที่าความีเดือดร่�อนข้องป็ร่ะช่าช่นในช่่วง 
สี่ถานกิาร่ณ์กิาร่แพร่่ร่ะบาดดังกิล่ี้าว สี่ำานักิงานฯ จึงได�เร่่งรั่ดในกิาร่ต่ร่วจพิจาร่ณาร่่างกิฎห้มีายแลี้ะกิาร่ให้� 
ความีเห้็นที่างกิฎห้มีายท่ี่�จะช่่วยเห้ลี้ือ แลี้ะบร่ร่เที่าความีเดือดร่�อนข้องป็ร่ะช่าช่นให้�ทัี่นต่่อสี่ถานกิาร่ณ์ 
ท่ี่�เกิิดขึ้�น เพื�อช่่วยให้�เศูร่ษฐกิิจ สัี่งคมี แลี้ะป็ร่ะเที่ศูช่าติ่สี่ามีาร่ถฟัันฝ่้าอุป็สี่ร่ร่คจากิสี่ถานกิาร่ณ์ท่ี่�เกิิดขึ้�น แลี้ะ 
สี่ามีาร่ถข้ับเคลืี้�อนไป็ได�ต่ามีนโยบายกิาร่บริ่ห้าร่ป็ร่ะเที่ศู โดยตั่�งแต่่ม่ีกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวร่ัสี่ 
โคโร่นา 2019 (COVID-19) ร่ะลี้อกิแร่กิจนถึงปั็จจุบันท่ี่�ม่ีกิาร่ร่ะบาดร่ะลี้อกิให้ม่ีนั�น (กุิมีภูาพันธ์ ๒๕๖๓ - 
กุิมีภูาพันธ์ ๒๕๖๔) สี่ำานักิงานฯ ได�เร่่งรั่ดกิาร่ต่ร่วจพิจาร่ณาร่่างกิฎห้มีาย กิาร่ให้�ความีเห้็นที่างกิฎห้มีาย 
แลี้ะคำาแป็ลี้กิฎห้มีาย ฯลี้ฯ แลี้�วเสี่ร็่จ จำานวน ๑,๔๐๕ เรื่�อง แบ่งเป็็น งานจัดที่ำาแลี้ะต่ร่วจพิจาร่ณา 
ร่่างกิฎห้มีาย จำานวน ๓๑๒ เรื่�อง งานให้�ความีเห็้นที่างกิฎห้มีาย จำานวน ๑,๐๘๔ เรื่�องคำาแป็ลี้กิฎห้มีาย  
จำานวน ๘ เรื่�อง แลี้ะอื�น ๆ จำานวน ๑ เรื่�อง (ข้�อม้ีลี้ ณ วันท่ี่� ๑๘ กิุมีภูาพันธ์ ๒๕๖๔) ทัี่�งน่� ในสี่่วนข้องกิาร่พิจาร่ณา
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ร่่างกิฎห้มีายท่ี่�สี่ำาคัญ ท่ี่�จะช่่วยเย่ยวยา ฟืั�นฟ้ั แกิ�ป็ัญห้าเศูร่ษฐกิิจแลี้ะสัี่งคมี แลี้ะช่่วยบร่ร่เที่าความีเดือดร่�อน 
ข้องป็ร่ะช่าช่นท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิสี่ถานกิาร่ณ์ข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 (COVID-19) ม่ีจำานวน 
ร่วมีทัี่�งสิี่�น ๔๘ เรื่�อง ป็ร่ะกิอบด�วย

๑. การตรวจพิื้จารณ์าร่างกฎหมายด้านการเงินการคลัง จำานวน ๓๐ ฉบัับั อาทิี่
 ๑.๑ พื้ระราช้กำาหนดให้อำานาจกระที่รวงการคลังก้้เงินเพ้ื้�อแก้ไขปััญหาเย่ยวยาและฟ้ื้�นฟ้ื้ 

เศึรษฐกิจและสังคมท่ี่�ได้รับัผลกระที่บัจากการระบัาดของโรคติดเช้้�อไวรัสโคโรนา 2019 พื้.ศึ. ๒๕๖๓  
กิำาห้นดให้�อำานาจกิร่ะที่ร่วงกิาร่คลี้ังก้ิ�เงินเพื�อแกิ�ไข้ปั็ญห้า เย่ยวยาแลี้ะฟืั�นฟ้ัเศูร่ษฐกิิจแลี้ะสี่ังคมีจากิผู้ลี้กิร่ะที่บ 
ข้องกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวร่ัสี่โคโร่นา 2019 ซึ่ึ�งไมี่อาจดำาเนินกิาร่ให้�ได�มีาโดยวิธ่กิาร่งบป็ร่ะมีาณ 
ต่ามีป็กิติ่ต่ามีมีาต่ร่กิาร่ด้แลี้แลี้ะเย่ยวยาผู้ลี้กิร่ะที่บจากิโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 ต่่อเศูร่ษฐกิิจไที่ย 
ทัี่�งที่างต่ร่งแลี้ะที่างอ�อมี ร่ะยะท่ี่� ๓ อันจะที่ำาให้�รั่ฐบาลี้ม่ีแห้ล่ี้งเงินอื�นนอกิจากิเงินงบป็ร่ะมีาณ เพื�อใช่�ในกิาร่ 
ดำาเนินมีาต่ร่กิาร่แลี้ะวิธ่กิาร่เพื�อห้ยุดยั�งแลี้ะควบคุมีกิาร่ร่ะบาดข้องโร่ค ช่่วยเห้ลืี้อเย่ยวยาผู้้�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บ  
แลี้ะแกิ�ไข้ปั็ญห้าฟืั�นฟ้ัเศูร่ษฐกิิจท่ี่�เข้�าส่้ี่ภูาวะถดถอย เช่่น โคร่งกิาร่เร่าเท่ี่�ยวด�วยกัิน โคร่งกิาร่กิำาลัี้งใจ โคร่งกิาร่ 
คนลี้ะครึ่�ง ฯลี้ฯ 

 ๑.๒ พื้ระราช้กำาหนดการให้ความช้่วยเหล้อที่างการเงินแก่ผ้้ปัระกอบัวิสาหกิจท่ี่�ได้รับั 
ผลกระที่บัจากการระบัาดของโรคติดเช้้�อไวรัสโคโรนา 2019 พื้.ศึ. ๒๕๖๓ กิำาห้นดกิาร่ให้�ความีช่่วยเห้ลี้ือ 
ที่างกิาร่เงินแก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบวิสี่าห้กิิจเพื�อป้็องกัินมิีให้�ภูาคธุร่กิิจท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิกิาร่ร่ะบาดข้อง 
โร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 เกิิดสี่ภูาวะกิาร่ข้าดสี่ภูาพคล่ี้องห้รื่อผิู้ดนัดช่ำาร่ะห้น่�แลี้ะอาจส่ี่งผู้ลี้กัิบฐานะ 
ที่างกิาร่เงินแลี้ะกิาร่ที่ำาห้น�าท่ี่�ด�านสี่ินเชื่�อข้องสี่ถาบันกิาร่เงิน อันอาจกิร่ะที่บต่่อเสี่ถ่ยร่ภูาพข้องร่ะบบเศูร่ษฐกิิจ 
ข้องป็ร่ะเที่ศูซึ่ึ�งจะที่ำาให้�ปั็ญห้าที่ว่ความีรุ่นแร่งแลี้ะยากิต่่อกิาร่แกิ�ไข้ในภูายห้ลัี้ง ต่ามีมีาต่ร่กิาร่ด้แลี้แลี้ะเย่ยวยา 
ผู้ลี้กิร่ะที่บจากิโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 ต่่อเศูร่ษฐกิิจไที่ยทัี่�งที่างต่ร่งแลี้ะที่างอ�อมี ร่ะยะท่ี่� ๓
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 ๑.๓ พื้ระราช้กำาหนดการรักษาเสถ่ยรภาพื้ของระบับัการเงินและความมั�นคง 
ที่างเศึรษฐกิจของปัระเที่ศึ พื้.ศึ. ๒๕๖๓ เพื�อบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บอันเนื�องมีาจากิกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อ
ไวรั่สี่โคโร่นา 2019 แลี้ะเพื�อรั่กิษาเสี่ถ่ยร่ภูาพข้องร่ะบบกิาร่เงินแลี้ะความีมัี�นคงที่างเศูร่ษฐกิิจโดยร่วมี 
ให้�ดำาเนินกิาร่เพื�อรั่กิษาสี่ภูาพคลี้่องข้องกิาร่ร่ะดมีทีุ่นในต่ลี้าดต่ร่าสี่าร่ห้น่�ภูาคเอกิช่นต่ามีวิธ่กิาร่ท่ี่�บัญญัติ่ไว� 
ในพร่ะร่าช่กิำาห้นดต่ามีมีาต่ร่กิาร่ด้แลี้แลี้ะเย่ยวยาผู้ลี้กิร่ะที่บจากิโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 ต่่อเศูร่ษฐกิิจไที่ย 
ทัี่�งที่างต่ร่งแลี้ะที่างอ�อมี ร่ะยะท่ี่� ๓

 ๑.๔ พื้ระราช้บััญญัติโอนงบัปัระมาณ์รายจ่าย พื้.ศึ. ๒๕๖๓ เพื�อโอนงบป็ร่ะมีาณร่ายจ่าย 
ท่ี่�ห้น่วยรั่บงบป็ร่ะมีาณต่่าง ๆ ได�รั่บจัดสี่ร่ร่ต่ามีพร่ะร่าช่บัญญัติ่งบป็ร่ะมีาณร่ายจ่ายป็ร่ะจำาปี็งบป็ร่ะมีาณ 
พ.ศู. ๒๕๖๓ ไป็ตั่�งเป็็นงบป็ร่ะมีาณร่ายจ่ายงบกิลี้าง ร่ายกิาร่เงินสี่ำาร่องจ่ายเพื�อกิร่ณ่ฉุุกิเฉิุนห้รื่อจำาเป็็น 
เพื�อนำาเงินงบป็ร่ะมีาณท่ี่�ยังไมี่ได�ใช่�จ่ายห้รื่อกิ่อห้น่�ผู้้กิพันไป็สี่นับสี่นุนในกิาร่แกิ�ไข้ปั็ญห้าแลี้ะเย่ยวยาผู้้�ได�รั่บ
ผู้ลี้กิร่ะที่บจากิกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 ร่วมีทัี่�งกิร่ณ่ท่ี่�ม่ีเห้ตุ่ฉุุกิเฉิุนห้รื่อจำาเป็็นอื�น

 ๑.๕ พื้ระราช้กฤษฎ่กาออกตามความในปัระมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบัับัท่ี่� ๖๙๗, ๖๙๘, ๗๐๐, ๗๐๑, ๗๐๗, ๗๐๘, ๗๐๙, ๗๑๕ ) พื้.ศึ. ๒๕๖๓ จำานวน ๘ ฉุบับ เพื�อยกิเว�น 
ภูาษ่บางป็ร่ะเภูที่ให้�กัิบบุคคลี้ห้รื่อนิติ่บุคคลี้ท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิโร่คติ่ดเชื่�อไวร่ัสี่โคโร่นา 2019 (COVID-19)  
เพื�อเป็็นกิาร่ลี้ดภูาร่ะแลี้ะแกิ�ไข้ปั็ญห้าความีเดือดร่�อนแก่ิผู้้�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บให้�มีากิท่ี่�สุี่ด 

 ๑.๖ กฎกระที่รวงฯ ฉบัับัท่ี่� ๓๖๑, ๓๖๓, ๓๖๕, ๓๖๖, ๓๖๗, ๓๖๘ (พื้.ศึ. ๒๕๖๓) ออก
ตามความในปัระมวลรัษฎากรฯ จำานวน ๖ ฉุบับ เพื�อช่่วยผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บม่ีสี่ภูาพคล่ี้องเพิ�มีขึ้�น  
สี่นับสี่นุนกิาร่ช่ำาร่ะเงินที่างอิเลี้็กิที่ร่อนิกิส์ี่ สี่่งเสี่ร่ิมีความีเชื่�อมัี�นข้องนักิลี้งทีุ่นท่ี่�มี่ต่่อต่ลี้าดทีุ่นไที่ย จ้งใจ 
ให้�ป็ร่ะช่าช่นที่ำาป็ร่ะกิันสุี่ข้ภูาพ แลี้ะกิาร่กิำาห้นดให้�เงินค่าต่อบแที่นช่่วยเห้ลี้ือเจ�าห้น�าท่ี่�ผู้้�ป็ฏิิบัติ่งาน ร่วมีทัี่�ง 
สิี่ที่ธิป็ร่ะโยช่น์ที่างภูาษ่ช่่วยเห้ลืี้อล้ี้กิห้น่�แลี้ะผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ข้นาดกิลี้างแลี้ะข้นาดย่อมี แลี้ะกิำาห้นดเงินได� 
ค่าซืึ่�อสิี่นค�าแลี้ะค่าบริ่กิาร่ท่ี่�ได�รั่บยกิเว�นภูาษ่เงินได�บุคคลี้ธร่ร่มีดาเพื�อกิร่ะตุ่�นกิาร่บริ่โภูคภูายในป็ร่ะเที่ศู

 ๑.๗ ร่างกฎกระที่รวง (ฉบัับัท่ี่� ..) (พื้.ศึ. ....) ออกตามความในปัระมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร (อย้่ร่ะห้ว่างกิาร่ป็ร่ะกิาศูร่าช่กิิจจานุเบกิษา) กิำาห้นดให้�เงินสี่นับสี่นุนห้รื่อป็ร่ะโยช่น์อื�นใด 
ท่ี่�ผู้้�ม่ีเงินได�ได�รั่บต่ามีมีาต่ร่กิาร่ห้รื่อโคร่งกิาร่เร่าเท่ี่�ยวด�วยกัิน โคร่งกิาร่กิำาลัี้งใจ แลี้ะโคร่งกิาร่คนลี้ะครึ่�ง ในปี็
ภูาษ่ พ.ศู. ๒๕๖๓ เป็็นเงินได�พึงป็ร่ะเมีินท่ี่�ได�รั่บยกิเว�นไมี่ต่�องร่วมีคำานวณเพื�อเส่ี่ยภูาษ่เงินได� เพื�อเป็็นกิาร่
ลี้ดภูาร่ะภูาษ่ข้องป็ร่ะช่าช่นจากิเงินได�ท่ี่�ได�รั่บจากิรั่ฐบาลี้ 

 ๑.๘ ระเบ่ัยบัสำานักนายกรัฐมนตร่ ว่าด้วยการดำาเนินการตามแผนงานหร้อโครงการภายใต้ 
พื้ระราช้กำาหนดให้อำานาจกระที่รวงการคลังก้้เงิน เพ้ื้�อแก้ไขปััญหา เย่ยวยา และฟ้ื้�นฟ้ื้เศึรษฐกิจและสังคม  
ท่ี่�ได้รับัผลกระที่บัจากการระบัาดของโรคติดเช้้�อไวรัสโคโรนา 2019 พื้.ศึ. ๒๕๖๓ เพื�อให้�กิาร่ดำาเนินกิาร่ 
ต่ามีแผู้นงานห้รื่อโคร่งกิาร่ท่ี่�ให้�ความีช่่วยเห้ลืี้อป็ร่ะช่าช่นในด�านกิาร่แพที่ย์แลี้ะกิาร่สี่าธาร่ณสุี่ข้ ด�านกิาร่เกิษต่ร่  
ด�านเศูร่ษฐกิิจ แลี้ะด�านสัี่งคมี ภูายใต่�พร่ะร่าช่กิำาห้นดให้�อำานาจกิร่ะที่ร่วงกิาร่คลี้ังก้ิ�เงินเพื�อแกิ�ไข้ปั็ญห้า 
เย่ยวยา แลี้ะฟืั�นฟ้ัเศูร่ษฐกิิจแลี้ะสัี่งคมี ท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 
พ.ศู. ๒๕๖๓ เป็็นไป็อย่างรั่ดกุิมี ม่ีป็ร่ะสิี่ที่ธิภูาพ คุ�มีค่า แลี้ะเป็็นป็ร่ะโยช่น์ในกิาร่แกิ�ไข้ปั็ญห้า เย่ยวยา แลี้ะ
ฟืั�นฟ้ัเศูร่ษฐกิิจแลี้ะสัี่งคมี ท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019
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 ๑.๙ ปัระกาศึกระที่รวงการคลัง เร้�อง การยกเว้นอากรศุึลกากรสำาหรับัของท่ี่�นำาเข้ามา 
เพ้ื้�อใช้้รักษา วินิจฉัย หร้อป้ัองกันโรคติดเช้้�อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันท่ี่� ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ มี่สี่าร่ะ
สี่ำาคัญเป็็นกิาร่ยกิเว�นอากิร่สี่ำาห้ร่ับข้องท่ี่�นำาเข้�ามีาเพื�อร่ักิษา วินิจฉุัย ห้รื่อป็้องกิันโร่คต่ิดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019  
ต่ามีท่ี่�กิร่ะที่ร่วงสี่าธาร่ณสุี่ข้ป็ร่ะกิาศูกิำาห้นดไม่ีว่าจะอย้่ในพิกัิดป็ร่ะเภูที่ใด ทัี่�งน่� เพื�อเป็็นกิาร่ช่่วยเห้ลืี้อในกิาร่ 
เข้�าถึงสิี่นค�าได�อย่างทัี่�วถึงข้องป็ร่ะช่าช่นแลี้ะลี้ดภูาร่ะผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ในช่่วงท่ี่�ม่ีกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้อง 
โร่คดังกิลี้่าว ที่ำาให้�ป็ร่ะสี่บป็ัญห้ากิาร่ข้าดแคลี้นสี่ินค�าแลี้ะวัต่ถุดิบในกิาร่ผู้ลี้ิต่ห้น�ากิากิอนามีัยภูายใน
ป็ร่ะเที่ศู

๒. การตรวจพิื้จารณ์าร่างกฎหมายด้านการพื้าณิ์ช้ย์และอุตสาหกรรม จำานวน ๙ ฉบัับั อาทิี่
 ๒.๑ พื้ระราช้กฤษฎ่กากำาหนดเขตสำารวจการกักตุนโภคภัณ์ฑ์์ พื้.ศึ. ๒๕๖๓ ออกิต่ามีความี 

ในมีาต่ร่า ๘ แห้่งพร่ะร่าช่บัญญัติ่สี่ำาร่วจกิาร่กิักิตุ่นโภูคภูัณฑ์์ พ.ศู. ๒๔๙๗ โดยมี่ความีมุ่ีงห้มีายเพื�อควบคุมี 
ด้แลี้มิีให้�เกิิดกิาร่กัิกิตุ่นโภูคภัูณฑ์์อันเป็็นกิาร่ป้็องกัินแลี้ะป็ร่าบป็ร่ามีกิาร่กัิกิตุ่นโภูคภัูณฑ์์ ในช่่วงสี่ถานกิาร่ณ์ 
กิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019

 ๒.๒ กฎกระที่รวงกำาหนดจำานวนเงินหลักปัระกันการปัระกอบัธุุรกิจนำาเท่ี่�ยว พื้.ศึ. ๒๕๖๓  
โดยกิำาห้นดให้�ผู้้�ป็ร่ะกิอบธุร่กิิจนำาเท่ี่�ยวท่ี่�ได�เคยวางห้ลัี้กิป็ร่ะกัินไว�แลี้�วต่ามีกิฎกิร่ะที่ร่วงกิำาห้นดจำานวนเงิน
ห้ลัี้กิป็ร่ะกัิน พ.ศู. ๒๕๕๕ ม่ีสิี่ที่ธิข้อรั่บคืนเงินห้ลัี้กิป็ร่ะกัิน จึงม่ีผู้ลี้เป็็นกิาร่ลี้ดภูาร่ะค่าใช่�จ่ายแลี้ะเย่ยวยา 
ผู้้�ป็ร่ะกิอบธุร่กิิจนำาเท่ี่�ยวท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิวิกิฤติ่กิาร่ณ์แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019  
(COVID-19)

 ๒.๓ กฎกระที่รวงยกเว้นค่าธุรรมเน่ยมรายปัีให้แก่ผ้้ปัระกอบักิจการโรงงาน พื้.ศึ. ๒๕๖๓  

โดยได�กิำาห้นดให้�ยกิเว�นค่าธร่ร่มีเน่ยมีแก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่โร่งงานเป็็นร่ะยะเวลี้า ๑ ปี็ ให้�แก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ 

โร่งงานจำาพวกิท่ี่� ๒ แลี้ะจำาพวกิท่ี่� ๓ ทุี่กิข้นาด ซึึ่�งเป็็นกิาร่ลี้ดภูาร่ะค่าใช่�จ่ายแลี้ะเย่ยวยาให้�แก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบ

กิิจกิาร่โร่งงานจำาพวกิท่ี่� ๒ แลี้ะจำาพวกิท่ี่� ๓ ทีุ่กิข้นาด อันเนื�องมีาจากิกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คต่ิดเชื่�อไวร่ัสี่

โคโร่นา 2019
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 ๒.๔ กฎกระที่รวงยกเว้นค่าธุรรมเน่ยมใบัอนุญาตและใบัแที่นใบัอนุญาตเก่�ยวกับัผลิตภัณ์ฑ์์ 
อุตสาหกรรม พื้.ศึ. ๒๕๖๓ โดยกิำาห้นดยกิเว�นค่าธร่ร่มีเน่ยมีใบอนุญาต่แลี้ะใบแที่นใบอนุญาต่เก่ิ�ยวกัิบผู้ลิี้ต่ภัูณฑ์์ 
อุต่สี่าห้กิร่ร่มี เพื�อลี้ดภูาร่ะแลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บท่ี่�เกิิดขึ้�น ซึึ่�งก่ิอให้�เกิิดป็ร่ะโยช่น์แก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ผู้ลิี้ต่ภัูณฑ์์ 
อุต่สี่าห้กิร่ร่มี อันเนื�องมีาจากิกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019

 ๒.๕ กฎกระที่รวงยกเว้นค่าธุรรมเน่ยมสำาหรับัผ้้ปัระกอบัการตรวจสอบัและรับัรอง 
พื้.ศึ. ๒๕๖๓ เป็็นกิาร่กิำาห้นดยกิเว�นค่าธร่ร่มีเน่ยมีสี่ำาห้รั่บผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ต่ร่วจสี่อบแลี้ะรั่บร่อง เพื�อลี้ดภูาร่ะ
แลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บท่ี่�เกิิดขึ้�น ซึึ่�งก่ิอให้�เกิิดป็ร่ะโยช่น์แก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ต่ร่วจสี่อบแลี้ะรั่บร่อง อันเนื�องมีาจากิ
กิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019

 ๒.๖ กฎกระที่รวงการกำาหนดมิให้นำาอัตราส่วนทีุ่นกับัเงินก้้ท่ี่�จะใช้้ในการปัระกอบัธุุรกิจ 
สำาหรับัผ้้ปัระกอบัธุุรกิจการเงินท่ี่�ไม่ใช่้สถาบัันการเงินจากการระบัาดของโรคติดเช้้�อไวรัสโคโรนา 2019  
มีาใช่�บังคับเป็็นกิาร่ชั่�วคร่าว พ.ศู. ๒๕๖๓ เป็็นกิาร่เสี่ร่ิมีสี่ภูาพคลี้่องให้�แก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบธุร่กิิจกิาร่เงินท่ี่�ไมี่ใช่่สี่ถาบัน 
กิาร่เงินในกิาร่ช่่วยเห้ลืี้อแลี้ะผู่้อนป็ร่นเงื�อนไข้กิาร่ช่ำาร่ะห้น่�แก่ิล้ี้กิห้น่�ร่ายย่อย ในช่่วงกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อ 
ไวรั่สี่โคโร่นา 2019

 ๒.๗ กฎกระที่รวงยกเว้นค่าธุรรมเน่ยมเก่�ยวกับัการจดที่ะเบ่ัยนเคร้�องจักร พื้.ศึ. ๒๕๖๓  
เพื�อเป็็นกิาร่ลี้ดภูาร่ะแลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บท่ี่�เกิิดขึ้�นแกิ่ผู้้�ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ท่ี่�ได�ร่ับผู้ลี้กิร่ะที่บจากิกิาร่แพร่่ร่ะบาด 
ข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 ในป็ร่ะเที่ศูไที่ย สี่มีควร่ยกิเว�นค่าธร่ร่มีเน่ยมีในส่ี่วนข้องค่าจดที่ะเบ่ยนกิร่ร่มีสิี่ที่ธิ� 
เครื่�องจักิร่ ค่าเครื่�องห้มีายกิาร่จดที่ะเบ่ยนซึ่ึ�งเจ�าพนักิงานได�ป็ร่ะทัี่บห้รื่อที่ำาไว�ท่ี่�เครื่�องจักิร่ แลี้ะค่าคัดสี่ำาเนา 
เอกิสี่าร่พร่�อมีด�วยคำารั่บร่องว่าถ้กิต่�อง ต่ามีกิฎกิร่ะที่ร่วงกิำาห้นดค่าธร่ร่มีเน่ยมีเก่ิ�ยวกัิบกิาร่จดที่ะเบ่ยน
เครื่�องจักิร่ พ.ศู. ๒๕๖๐ ให้�แก่ิเจ�าข้องเครื่�องจักิร่ เป็็นร่ะยะเวลี้าห้นึ�งปี็นับแต่่วันท่ี่�กิฎกิร่ะที่ร่วงน่�ใช่�บังคับ 

๓. การตรวจพิื้จารณ์าร่างกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและการสาธุารณ์สุข จำานวน ๙ ฉบัับั อาทิี่
 ๓.๑ ร่างกฎกระที่รวงการได้รับัปัระโยช้น์ที่ดแที่นในกรณ่์ว่างงานอันเน้�องจากได้รับัผลกระที่บั 

จากสภาวะเศึรษฐกิจ พื้.ศึ. ๒๕๖๓ โดยเป็็นกิาร่กิำาห้นดห้ลัี้กิเกิณฑ์์แลี้ะอัต่ร่ากิาร่ได�รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่น 
ในกิร่ณ่ว่างงานอันเนื�องจากิได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิสี่ภูาวะเศูร่ษฐกิิจตั่�งแต่่วันท่ี่� ๑ ม่ีนาคมี ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี่�  
๒๘ กุิมีภูาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื�อช่่วยเห้ลืี้อผู้้�ป็ร่ะกัินต่นท่ี่�ว่างงานเพร่าะเห้ตุ่ถ้กิเลิี้กิจ�าง ห้รื่อลี้าออกิจากิงานห้รื่อ 
เห้ตุ่สิี่�นสีุ่ดสี่ัญญาจ�างท่ี่�ม่ีกิำาห้นดร่ะยะเวลี้ากิาร่จ�างไว�แน่นอนแลี้ะเลี้ิกิจ�างต่ามีกิำาห้นดร่ะยะเวลี้านั�น อันเนื�องจากิ 
ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิสี่ภูาวะเศูร่ษฐกิิตั่�งแต่่วันท่ี่� ๑ ม่ีนาคมี ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี่� ๒๘ กุิมีภูาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้�ได� 
รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่นในกิร่ณ่ว่างงานให้�เห้มีาะสี่มีแลี้ะสี่อดคลี้�องกัิบสี่ภูาวะเศูร่ษฐกิิจแลี้ะสี่ภูาพกิาร่ณ์ 
ที่างสัี่งคมี ในอัต่ร่าร่�อยลี้ะ ๗๐ ข้องค่าจ�างร่ายวันสี่ำาห้รั่บกิาร่ว่างงานเพร่าะเห้ตุ่ถ้กิเลิี้กิจ�างโดยให้�ได�รั่บครั่�งลี้ะ 
ไม่ีเกิิน ๒๐๐ วัน แลี้ะอัต่ร่าร่�อยลี้ะ ๔๕ ข้องค่าจ�างร่ายวันสี่ำาห้รั่บกิาร่ว่างงานเพร่าะเห้ตุ่ลี้าออกิจากิงาน
ห้รื่อเห้ตุ่สิี่�นสุี่ดสัี่ญญาจ�างท่ี่�ม่ีกิำาห้นดร่ะยะเวลี้ากิาร่จ�างไว�แน่นอนแลี้ะเลิี้กิจ�างต่ามีกิำาห้นดร่ะยะเวลี้านั�น 
โดยให้�ได�รั่บครั่�งลี้ะไม่ีเกิินเกิ�าสิี่บวัน

 ๓.๒ กฎกระที่รวงการได้รับัปัระโยช้น์ที่ดแที่นในกรณ่์ว่างงานเน้�องจากม่เหตุสุดวิสัยอันเกิดจาก 
การระบัาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พื้.ศึ. ๒๕๖๓ โดยเป็็นกิาร่กิำาห้นดห้ลัี้กิเกิณฑ์์  
เงื�อนไข้ แลี้ะอัต่ร่ากิาร่ได�รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่นในกิร่ณ่ว่างงานเนื�องจากิม่ีเห้ตุ่สุี่ดวิสัี่ยอันเกิิดจากิกิาร่ร่ะบาด
ข้องโร่คติ่ดต่่ออันต่ร่ายต่ามีกิฎห้มีายว่าด�วยโร่คติ่ดต่่อ โดยกิำาห้นดนิยามีคำาว่า “เห้ตุ่สุี่ดวิสัี่ย” ให้�คร่อบคลุี้มีถึง
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ภัูยอันเกิิดจากิกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คต่ิดเชื่�อไวร่ัสี่โคโร่นา 2019 ห้ร่ือโร่คต่ิดต่่ออันต่ร่ายอื�น ต่ามีกิฎห้มีายว่าด�วย 
โร่คติ่ดต่่อซึึ่�งม่ีผู้ลี้กิร่ะที่บต่่อสี่าธาร่ณช่น แลี้ะถึงข้นาดท่ี่�ผู้้�ป็ร่ะกัินต่นไม่ีสี่ามีาร่ถที่ำางานได�ห้รื่อนายจ�างไม่ีสี่ามีาร่ถ 
ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ได�ต่ามีป็กิติ่ ในกิร่ณ่ม่ีเห้ตุ่สุี่ดวิสัี่ยแลี้ะล้ี้กิจ�างซึึ่�งเป็็นผู้้�ป็ร่ะกัินต่นท่ี่�ม่ีสิี่ที่ธิได�รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่น 
ในกิร่ณ่ว่างงาน ไม่ีได�ที่ำางานห้รื่อนายจ�างไม่ีให้�ที่ำางานเนื�องจากิต่�องกัิกิตั่วห้รื่อเฝ้้าร่ะวังกิาร่ร่ะบาดข้องโร่ค 
ห้รื่อนายจ�างต่�องห้ยุดป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ไมี่ว่าทัี่�งห้มีดห้รื่อแต่่บางส่ี่วนเป็็นกิาร่ชั่�วคร่าว ไมี่ว่านายจ�างจะห้ยุด 
ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่เองห้รื่อห้ยุดป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ต่ามีคำาสัี่�งข้องที่างร่าช่กิาร่ ต่ามีกิฎห้มีายว่าด�วยโร่คติ่ดต่่อ ห้รื่อ 
กิฎห้มีายว่าด�วยกิาร่บริ่ห้าร่ร่าช่กิาร่ในสี่ถานกิาร่ณ์ฉุุกิเฉิุนก็ิต่ามี ให้�ม่ีสิี่ที่ธิได�รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่นในกิร่ณ่
ว่างงาน ในอัต่ร่าร่�อยลี้ะ ๖๒ ข้องค่าจ�างร่ายวัน โดยให้�ได�รั่บต่ลี้อดร่ะยะเวลี้าท่ี่�ผู้้�ป็ร่ะกัินต่นไมี่ได�ที่ำางาน 
ห้รื่อนายจ�างไม่ีให้�ที่ำางาน แต่่ไม่ีเกิินเกิ�าสิี่บวัน ตั่�งแต่่วันท่ี่� ๑ ม่ีนาคมี ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี่� ๓๑ สิี่งห้าคมี ๒๕๖๓ 
ห้รื่อต่ามีร่ะยะเวลี้าท่ี่�รั่ฐมีนต่ร่่ว่ากิาร่กิร่ะที่ร่วงแร่งงานป็ร่ะกิาศูกิำาห้นด โดยความีเห็้นช่อบข้องคณะรั่ฐมีนต่ร่่

 ๓.๓ กฎกระที่รวงการได้รับัปัระโยช้น์ที่ดแที่นในกรณ่์ว่างงานเน้�องจากม่เหตุสุดวิสัย 
อันเกิดจากการระบัาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พื้.ศึ. ๒๕๖๓ โดยเป็็นกิาร่ 
กิำาห้นดห้ลัี้กิเกิณฑ์์ เงื�อนไข้ แลี้ะอัต่ร่ากิาร่ได�รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่นในกิร่ณ่ว่างงานเนื�องจากิม่ีเห้ตุ่สุี่ดวิสัี่ยอันเกิิดจากิ
กิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดต่่ออันต่ร่ายต่ามีกิฎห้มีายว่าด�วยโร่คติ่ดต่่อ โดยกิำาห้นดนิยามีคำาว่า “เห้ตุ่สุี่ดวิสัี่ย” 
ให้�คร่อบคลุี้มีถึงกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดต่่ออันต่ร่ายต่ามีกิฎห้มีายว่าด�วยโร่คติ่ดต่่อ ที่ำาให้�ล้ี้กิจ�าง ซึึ่�งเป็็นผู้้�ป็ร่ะกัินต่น 
ต่�องกัิกิตั่วห้รื่อเฝ้้าร่ะวังกิาร่ร่ะบาดข้องโร่คห้รื่อที่างร่าช่กิาร่มี่คำาสัี่�งให้�ปิ็ดสี่ถานท่ี่�เป็็นกิาร่ชั่�วคร่าว เพื�อป้็องกัิน 
กิาร่ร่ะบาดข้องโร่คต่ิดต่่ออันต่ร่ายต่ามีกิฎห้มีายว่าด�วยโร่คต่ิดต่่อ ที่ำาให้�นายจ�างไมี่สี่ามีาร่ถป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ 
ได�ต่ามีป็กิต่ิ แลี้ะในกิร่ณ่ม่ีเห้ตุ่สุี่ดวิสัี่ยเป็็นผู้ลี้ให้�ล้ี้กิจ�าง ซึึ่�งเป็็นผู้้�ป็ร่ะกัินต่นไม่ีได�ที่ำางานแลี้ะไมี่ได�รั่บค่าจ�าง 
ในร่ะห้ว่างนั�น ให้�ล้ี้กิจ�างดังกิล่ี้าวม่ีสี่ิที่ธิได�รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่นในกิร่ณ่ว่างงานในอัต่ร่าร่�อยลี้ะ ๕๐ ข้องค่าจ�าง 
ร่ายวัน โดยให้�ได�รั่บต่ลี้อดร่ะยะเวลี้าท่ี่�รั่ฐบาลี้ห้รื่อห้น่วยงานข้องรั่ฐสัี่�งปิ็ดพื�นท่ี่� ทัี่�งน่� ภูายในร่ะยะเวลี้า 
ห้นึ�งปี็ป็ฏิิทิี่นม่ีสิี่ที่ธิได� รั่บป็ร่ะโยช่น์ที่ดแที่นในกิร่ณ่ว่างงานเนื�องจากิม่ีเห้ตุ่สุี่ดวิสัี่ยทุี่กิครั่�งร่วมีกัิน 
ไม่ีเกิิน ๙๐ วัน โดยกิำาห้นดวันใช่�บังคับตั่�งแต่่วันท่ี่� ๑๙ ธันวาคมี ๒๕๖๓ เพื�อให้�สี่อดคลี้�องกัิบวันท่ี่�ผู้้�ว่าร่าช่กิาร่ 
จังห้วัดสี่มุีที่ร่สี่าคร่ ในฐานะป็ร่ะธานกิร่ร่มีกิาร่โร่คต่ิดต่่อจังห้วัดสี่มีุที่ร่สี่าคร่แลี้ะผู้้�กิำากัิบกิาร่บร่ิห้าร่ร่าช่กิาร่
ในสี่ถานกิาร่ณ์ฉุุกิเฉิุนจังห้วัดสี่มีุที่ร่สี่าคร่ ได�ม่ีกิาร่ออกิคำาสัี่�งจังห้วัดสี่มีุที่ร่สี่าคร่ ท่ี่� ๓๔๘๓/๒๕๖๓ เรื่�อง 
มีาต่ร่กิาร่เฝ้้าร่ะวังแลี้ะควบคุมีกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 (COVID-19) (ฉุบับท่ี่� ๒๒)  
ลี้งวันท่ี่� ๑๙ ธันวาคมี ๒๕๖๓ ซึึ่�งเป็็นคำาสัี่�งข้องที่างร่าช่กิาร่ท่ี่�สัี่�งปิ็ดสี่ถานท่ี่�ชั่�วคร่าวฉุบับแร่กิสี่ำาห้รั่บ 
กิาร่ร่ะบาดร่อบให้ม่ี

 ๓.๔ กฎกระที่รวงยกเว้นค่าธุรรมเน่ยมการออกใบัอนุญาตและหนังส้อรับัรองการแจ้งตาม 
กฎกระที่รวงกำาหนดค่าธุรรมเน่ยมการออกใบัอนุญาตหนังส้อรับัรองการแจ้ง และการให้บัริการในการ 
จัดการสิ�งปัฏิิก้ลหร้อม้ลฝอย พื้.ศึ. ๒๕๕๙ โดยยกิเว�นค่าธร่ร่มีเน่ยมีกิาร่ออกิใบอนุญาต่แลี้ะห้นังสืี่อรั่บร่อง 
กิาร่แจ�งต่ามีกิฎกิร่ะที่ร่วงกิำาห้นดค่าธร่ร่มีเน่ยมีกิาร่ออกิใบอนุญาต่ ห้นังสี่ือร่ับร่องกิาร่แจ�ง แลี้ะกิาร่ให้�บริ่กิาร่ 
ในกิาร่จัดกิาร่สิี่�งป็ฏิิก้ิลี้ห้รื่อม้ีลี้ฝ้อย พ.ศู. ๒๕๕๙ ให้�แก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ต่ามีกิฎห้มีายว่าด�วยกิาร่สี่าธาร่ณสีุ่ข้  
เป็็นร่ะยะเวลี้าห้นึ�งป็ีนับแต่่วันท่ี่�กิฎกิร่ะที่ร่วงใช่�บังคับ (กิฎกิร่ะที่ร่วงใช่�บังคับเมืี�อวันท่ี่� ๑๕ พฤศูจิกิายน ๒๕๖๓)  
เพื�อเป็็นกิาร่ลี้ดภูาร่ะแลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บท่ี่�เกิิดขึ้�นแก่ิผู้้�ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่ท่ี่�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิกิาร่แพร่่
ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019
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 ๓.๕ ร่่างกิฎกิร่ะที่ร่วงยกิเว�นค่าธร่ร่มีเน่ยมีกิาร่ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่สี่ถานป็ร่ะกิอบกิาร่ 
เพื�อสุี่ข้ภูาพร่ายปี็ พ.ศู. .... โดยยกิเว�นค่าธร่ร่มีเน่ยมีกิาร่ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่สี่ถานป็ร่ะกิอบกิาร่เพื�อสุี่ข้ภูาพร่ายปี็
แก่ิผู้้�รั่บอนุญาต่ป็ร่ะกิอบกิิจกิาร่สี่ถานป็ร่ะกิอบกิาร่เพื�อสีุ่ข้ภูาพป็ร่ะเภูที่กิิจกิาร่สี่ป็าแลี้ะป็ร่ะเภูที่กิิจกิาร่ 
นวดเพื�อสุี่ข้ภูาพห้รื่อเพื�อเสี่ริ่มีความีงามีเป็็นร่ะยะเวลี้าห้นึ�งปี็นับแต่่วันท่ี่�กิฎกิร่ะที่ร่วงน่�ใช่�บังคับ เพื�อ
เป็็นกิาร่ลี้ดภูาร่ะแลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บท่ี่�เกิิดขึ้�นแก่ิผู้้�รั่บอนุญาต่เนื�องจากิกิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อ
ไวรั่สี่โคโร่นา 2019

ทัี่�งน่� เมืี�อรั่ฐบาลี้ต่�องใช่�มีาต่ร่กิาร่ท่ี่�เข้�มีข้�นเพื�อควบคุมีกิาร่ร่ะบาด แลี้ะกิาร่เว�นร่ะยะห่้างที่างสัี่งคมี  
Social Distancing แลี้ะ Work from Home ถ้กินำามีาใช่� ส่ี่งผู้ลี้ให้�กิาร่ป็ฏิิบัติ่งานข้องภูาคร่ัฐแลี้ะเอกิช่น 
ซึึ่�งต่�องม่ีกิาร่ป็ร่ะชุ่มีเพื�อป็ร่ึกิษาห้าร่ือกัินไมี่อาจจัดได�แบบป็กิต่ิเพร่าะอาจเกิิดความีแออัดเส่ี่�ยงต่่อกิาร่ 
ติ่ดเชื่�อ จึงได�ม่ีกิาร่ใช่�กิาร่ป็ร่ะชุ่มีผู่้านสืี่�ออิเล็ี้กิที่ร่อนิกิส์ี่เพื�อแกิ�ไข้ข้�อขั้ดข้�องน่�  ซึึ่�งแมี�ป็ร่ะกิาศูคณะรั่กิษา 
ความีสี่งบแห่้งช่าติ่ ฉุบับท่ี่� ๗๔/๒๕๕๗ เรื่�อง กิาร่ป็ร่ะชุ่มีผู่้านสืี่�ออิเล็ี้กิที่ร่อนิกิส์ี่ ลี้งวันท่ี่� ๒๗ มิีถุนายน ๒๕๕๗  

อันเป็็นกิฎห้มีายกิลี้างว่าด�วยกิาร่ป็ร่ะชุ่มีผู่้านสืี่�ออิเล็ี้กิที่ร่อนิกิส์ี่จะได�วางห้ลัี้กิเกิณฑ์์กิาร่ป็ฏิิบัติ่ในกิาร่ 

ป็ร่ะชุ่มีผู่้านสืี่�ออิเล็ี้กิที่ร่อนิกิส์ี่ไว�แลี้�วแต่่ก็ิยังม่ีข้�อขั้ดข้�องบางป็ร่ะกิาร่แลี้ะเพื�อแกิ�ไข้ข้�อขั้ดข้�องดังกิล่ี้าว 

จึงได� ม่ีกิาร่ต่ร่าพร่ะร่าช่กิำาห้นด 
ว่าด�วยกิาร่ป็ร่ะชุ่มีผู้่านสืี่�ออิเล็ี้กิ- 
ที่ร่อนิกิส์ี่ พ.ศู. ๒๕๖๓ โดยสี่ำานักิงาน 
คณะกิร่ร่มีกิาร่กิฤษฎ่กิาเข้�าไป็ม่ีส่ี่วน 
ในกิาร่จัดที่ำากิฎห้มีายดังกิล่ี้าว แลี้ะ 
ได�ป็ร่ะกิาศูในร่าช่กิิจจานุเบกิษา 
เล่ี้มี ๑๓๗ ต่อนท่ี่� ๓๐ กิ เมืี�อวันท่ี่� 
๑๙ เมีษายน ๒๕๖๓ โดยผู่้าน 
กิาร่อนุมัีติ่จากิสี่ภูาผู้้�แที่นร่าษฎร่ 
แลี้ะวุฒิสี่ภูา ต่ามีป็ร่ะกิาศูสี่ำานักิ 
นายกิรั่ฐมีนต่ร่่ ลี้งวันท่ี่� ๕ มิีถุนายน 
๒๕๖๓ ไมี่ว่าสี่ถานกิาร่ณ์ในอนาคต่ 
จะแป็ร่เป็ลี้่�ยนไป็เช่่นไร่ สี่ำานักิงาน 
คณะกิร่ร่มีกิาร่กิฤษฎ่กิาจะยังคง 
เค่ยงข้�างแลี้ะคอยช่่วยเห้ลืี้อป็ร่ะช่าช่น 
เพื�อให้�กิฎห้มีายท่ี่�ด่ได�ขั้บเคลืี้�อน 
เศูร่ษฐกิิจ ความีมัี�นคง แลี้ะความีสี่งบ 
เร่่ยบร่�อยข้องสัี่งคมี นำาไป็ส่้ี่กิาร่พัฒนา 
ป็ร่ะเที่ศูช่าติ่อย่างมัี�นคง มัี� ง คั� ง 
แลี้ะยั�งยืนต่ามีวิสัี่ยทัี่ศูน์ท่ี่�ว่า “Better 
Regulation for Better Life” พัฒนา 
กิฎห้มีายให้�ด่เพื�อให้�ป็ร่ะช่าช่น 
ม่ีคุณภูาพช่่วิต่ท่ี่�ด่ขึ้�น 
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สํานักงาน ก.พ. กับการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน

สี่ำานักิงาน กิ.พ. ม่ีห้น�าท่ี่�สี่นับสี่นุนภูาร่กิิจด�านกิาร่บริ่ห้าร่ 
ที่รั่พยากิร่บุคคลี้ให้�แก่ิ ส่ี่วนร่าช่กิาร่แลี้ะจังห้วัด ต่ลี้อดจนกิาร่พิทัี่กิษ์ 
ร่ะบบคุณธร่ร่มีในร่าช่กิาร่พลี้เรื่อน เพื�อให้�ข้�าร่าช่กิาร่ม่ีคุณภูาพงาน 
สี่ภูาพแวดลี้�อมีกิาร่ที่ำางาน แลี้ะคุณภูาพช่่วิต่ท่ี่�ด่ สี่ามีาร่ถป็ฏิิบัติ่งาน 
อย่างมืีออาช่่พบนห้ลัี้กิคุณธร่ร่มี จร่ิยธร่ร่มี แลี้ะห้ลัี้กิกิาร่บร่ิห้าร่กิิจกิาร่ 
บ�านเมืีองท่ี่�ด่เพื�อป็ร่ะโยช่น์สุี่ข้ข้องป็ร่ะช่าช่น แลี้ะกิาร่พัฒนาป็ร่ะเที่ศู 
ท่ี่�ยั�งยืน 

กิาร่ดำาเนินงานข้องสี่ำานักิงาน กิ.พ. ภูายใต่�แผู้นป็ฏิิบัติ่ร่าช่กิาร่ 
ป็ร่ะจำาปี็งบป็ร่ะมีาณ พ.ศู. ๒๕๖๔ มี่ความีสี่อดคลี้�องกิับยุที่ธศูาสี่ต่ร่์ช่าต่ิ 
แผู้นพัฒนาเศูร่ษฐกิิจแลี้ะสัี่งคมีแห่้งช่าติ่ ฉุบับท่ี่� ๑๒ (พ.ศู. ๒๕๖๐ -  
๒๕๖๔) แผู้นกิาร่ป็ฏิิร้่ป็ป็ร่ะเที่ศู ยุที่ธศูาสี่ต่ร์่กิาร่จัดสี่ร่ร่งบป็ร่ะมีาณ 
ร่ายจ่ายป็ร่ะจำาปี็งบป็ร่ะมีาณ พ.ศู. ๒๕๖๔  แลี้ะยุที่ธศูาสี่ต่ร์่สี่ำานักิงาน กิ.พ.  
โดยคำานึงถึงความีต่่อเนื�องในกิาร่บริ่ห้าร่ร่าช่กิาร่แผู่้นดินควบค่้กัิบ 
กิาร่ขั้บเคลืี้�อนนโยบายข้องรั่ฐบาลี้ เพื�อให้�เกิิดผู้ลี้อย่างเป็็นร้่ป็ธร่ร่มี แลี้ะ 

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 165



ให้�กิาร่ดำาเนินกิาร่เป็็นไป็ต่ามีเป็้าห้มีายอย่างม่ีป็ร่ะสี่ิที่ธิภูาพ มี่ความีคุ�มีค่า เกิิดป็ร่ะโยช่น์ส้ี่งสุี่ดต่่อกิาร่บร่ิห้าร่ 

ร่าช่กิาร่แผู่้นดินในภูาพร่วมี

บที่บาที่ท่ี่�สี่ำาคัญข้องสี่ำานักิงาน กิ.พ. คือ กิาร่เต่ร่่ยมีกิำาลัี้งคนภูาครั่ฐให้�ม่ีความีพร่�อมีแลี้ะ 

สี่ามีาร่ถพัฒนาร่ะบบกิาร่บร่ิห้าร่กิำาลัี้งคนในร่าช่กิาร่ให้�ขั้บเคลืี้�อนยุที่ธศูาสี่ต่ร์่ช่าติ่อย่างม่ีป็ร่ะสิี่ที่ธิภูาพ 

โดยม่ีกิร่ะบวนกิาร่เริ่�มีต่�นตั่�งแต่่ สี่ร่ร่ห้า (Recruitment) พัฒนา (Development) ร่ักิษาไว� (Retention) 

แลี้ะใช่�ป็ร่ะโยช่น์ (Utilization) อันจะช่่วยผู้ลัี้กิดันนโยบายข้องรั่ฐให้�สัี่มีฤที่ธิ�ผู้ลี้ ส่ี่งผู้ลี้ให้�ป็ร่ะเที่ศูช่าติ่ 

กิ�าวเดินไป็ข้�างห้น�าอย่างมัี�นคง ต่ลี้อดจนสี่อดคลี้�องกัิบสี่ถานกิาร่ณ์ท่ี่�เป็ล่ี้�ยนแป็ลี้งไป็ แลี้ะด�วยสี่ถานกิาร่ณ์ 

กิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 (COVID-19) นั�น ส่ี่งผู้ลี้ให้�สี่ำานักิงาน กิ.พ. ที่บที่วน 

กิาร่ดำาเนินกิาร่ในสี่่วนท่ี่�เกิ่�ยวข้�อง เพื�อเป็็นกิาร่บร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บข้องกิาร่ว่างงานจากิสี่ถานกิาร่ณ์ดังกิล่ี้าว 

สืี่บเนื�องจากิมีติ่คณะรั่ฐมีนต่ร่่ ในกิาร่ป็ร่ะชุ่มีเมืี�อวันท่ี่� ๑๒ มีกิร่าคมี ๒๕๖๔ มีอบห้มีายให้�

สี่ำานักิงาน กิ.พ. สี่ำานักิงาน กิ.พ.ร่. ร่วมีทัี่�งส่ี่วนร่าช่กิาร่แลี้ะห้น่วยงานข้องรั่ฐท่ี่�เก่ิ�ยวข้�องเร่่งรั่ดกิาร่ดำาเนินกิาร่

ในสี่่วนท่ี่�เก่ิ�ยวข้�องเพื�อให้�กิาร่ดำาเนินกิาร่สี่ร่ร่ห้า กิาร่สี่อบคัดเลี้ือกิ แลี้ะกิาร่บร่ร่จุแต่่งตั่�งบุคคลี้เข้�ารั่บ 

ร่าช่กิาร่ ห้รื่อป็ฏิิบัติ่งานในห้น่วยงานข้องรั่ฐเพื�อที่ดแที่นอัต่ร่าว่างจากิกิาร่เกิษ่ยณอายุแลี้ะอัต่ร่าตั่�งให้ม่ีท่ี่�ได�

รั่บกิาร่จัดสี่ร่ร่ไว�แลี้�ว แต่่ยังไมี่ได�ม่ีกิาร่บร่ร่จุแต่่งตั่�ง แลี้�วเสี่ร่็จโดยเร็่ว ทัี่�งน่� เพื�อเพิ�มีโอกิาสี่ในกิาร่ที่ำางานข้อง

ป็ร่ะช่าช่นแลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บข้องกิาร่ว่างงานจากิสี่ถานกิาร่ณ์กิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่

โคโร่นา 2019 (COVID-19) นั�น ทัี่�งน่� สี่ำานักิงาน กิ.พ. ได�ดำาเนินกิาร่ต่ามีมีติ่ คร่มี. ดังกิล่ี้าว แลี้ะร่ายงานผู้ลี้

กิาร่ดำาเนินกิาร่ ดังน่� 

เร้�องท่ี่� ๑ การเร่งรัดการดำาเนินการสอบัเพ้ื้�อบัรรจุบุัคคลเข้ารับัราช้การ

๑. แนวที่างการเพิื้�มโอกาสและช้่องที่างการสมัครสอบัเพ้ื้�อวัดความร้้ความสามารถทัี่�วไปั  

(ภาค ก.) ปัระจำาปีั ๒๕๖๔

สี่ำานักิงาน กิ.พ. ได�ดำาเนินกิาร่เปิ็ดรั่บ 
สี่มัีคร่สี่อบเพื�อวัดความีร้่�ความีสี่ามีาร่ถทัี่�วไป็  
(ภูาค กิ.) ด�วยร่ะบบอิเล็ี้กิที่ร่อนิกิส์ี่ (e-Exam) ป็ร่ะจำาปี็  
๒๕๖๔ ร่ะห้ว่างวันท่ี่� ๘ - ๒๘ มีกิร่าคมี ๒๕๖๔ โดยมี่ 
ผู้้�สี่ มัีคร่สี่อบ จำานวน ๔๐,๙๙๘ คน แลี้ะเปิ็ด 
รั่บสี่มีัคร่สี่อบเพื�อวัดความีร่้�ความีสี่ามีาร่ถทัี่�วไป็ 
(ภูาค กิ.) ป็ร่ะจำาปี็ ๒๕๖๔ ร่ะห้ว่างวันท่ี่� ๓ - ๒๔ 
กุิมีภูาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยม่ีผู้้�สี่มัีคร่สี่อบ จำานวน 
๗๑๙,๘๑๐ คน เพื�อให้�สี่่วนร่าช่กิาร่สี่ามีาร่ถ 
ดำาเนินกิาร่รั่บสี่มัีคร่บุคคลี้เพื�อเข้�ารั่บร่าช่กิาร่ต่่อไป็ได�

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี166



๒. แนวที่างการเร่ยกบัรรจุบุัคคลเข้ารับัราช้การจากบััญช่้ผ้้สอบัแข่งขันได้
 สี่ำานักิงาน กิ.พ. จะได�เร่่งป็ร่ะสี่านงานกัิบส่ี่วนร่าช่กิาร่ต่่าง ๆ ให้�เร่่งรั่ดกิาร่เร่่ยกิบร่ร่จุบุคคลี้ 

เข้�ารั่บร่าช่กิาร่จากิบัญช่่ผู้้�สี่อบแข่้งขั้นได�ข้องส่ี่วนร่าช่กิาร่ต่่าง ๆ ร่วมี ๒๙,๘๓๑ คน จากิ ๑๔๒ บัญช่่ 
ท่ี่�ส่ี่วนร่าช่กิาร่เองสี่ามีาร่ถใช่�เร่่ยกิบร่ร่จุได�ทัี่นท่ี่เมืี�อม่ีอัต่ร่าว่าง ห้รื่อส่ี่วนร่าช่กิาร่อื�นท่ี่�ม่ีอัต่ร่าว่าง 
ในชื่�อต่ำาแห้น่งเด่ยวกิันห้ร่ือต่�องกิาร่ผู้้�มี่คุณวุฒิอย่างเด่ยวกิันกิ็สี่ามีาร่ถร่่วมีข้อใช่�บัญช่่ผู้้�สี่อบแข่้งข้ัน 
ได�จากิส่ี่วนร่าช่กิาร่อื�น เพื�อนำาไป็พิจาร่ณาป็ร่ะเมิีนความีเห้มีาะสี่มีแลี้ะบร่ร่จุผู้้�สี่อบผู่้านกิาร่สี่อบแข่้งขั้น 
ให้�เข้�ารั่บร่าช่กิาร่ได�โดยไม่ีจำาเป็็นต่�องจัดสี่อบแข่้งขั้นเอง อันจะช่่วยลี้ดขั้�นต่อนกิาร่สี่ร่ร่ห้าแลี้ะบร่ร่จุบุคคลี้ 
เข้�ารั่บร่าช่กิาร่ได�เร็่วยิ�งขึ้�น ซึึ่�งจากิกิาร่สี่ำาร่วจข้�อม้ีลี้เบื�องต่�น  พบว่า ข้ณะน่�ม่ีส่ี่วนร่าช่กิาร่ท่ี่�อย้่ร่ะห้ว่าง 
ดำาเนินกิาร่จัดสี่อบแข่้งขั้น จำานวน ๓๕ ส่ี่วนร่าช่กิาร่ โดยป็ร่ะกิาศูจำานวนอัต่ร่าว่างท่ี่�จะบร่ร่จุ จำานวน ๘๘๕ อัต่ร่า 

๓. การสนับัสนุนการบัรรจุบุัคคลเข้ารับัราช้การโดยวิธุ่อ้�น นอกเหน้อจากวิธุ่การสอบัแข่งขัน 
 สี่ำานักิงาน กิ.พ. จะได�เร่่งช่่�แจงที่ำาความีเข้�าใจส่ี่วนร่าช่กิาร่ถึงช่่องที่างแลี้ะวิธ่กิาร่อื�นท่ี่�ส่ี่วนร่าช่กิาร่ 

สี่ามีาร่ถเลืี้อกิใช่�เพื�อกิาร่พิจาร่ณาบร่ร่จุบุคคลี้เข้�ารั่บร่าช่กิาร่นอกิเห้นือจากิวิธ่กิาร่สี่อบแข่้งขั้นข้�างต่�น อันได�แก่ิ 
กิาร่บร่ร่จุผู้้�ได�รั่บคัดเลืี้อกิ กิาร่บร่ร่จุผู้้�ม่ีความีร้่�ความีช่ำานาญงานส้ี่ง (Lateral Entry) กิาร่ร่ับโอนข้�าร่าช่กิาร่
พลี้เรื่อนสี่ามัีญ ห้รื่อข้�าร่าช่กิาร่/พนักิงานต่ามีกิฎห้มีายอื�น ร่วมีทัี่�งกิาร่บร่ร่จุกิร่ณ่พิเศูษอื�น ๆ เช่่น กิาร่บร่ร่จุ
นักิเร่่ยนทุี่นรั่ฐบาลี้ กิาร่สี่ร่ร่ห้าแลี้ะเลืี้อกิสี่ร่ร่คนพิกิาร่เข้�าที่ำางานในส่ี่วนร่าช่กิาร่ กิาร่คัดเลืี้อกิบร่ร่จุที่ายาที่
ข้องข้�าร่าช่กิาร่พลี้เรื่อนสี่ามีัญท่ี่�เส่ี่ยช่่วิต่ ทุี่พพลี้ภูาพห้รื่อพิกิาร่จนต่�องออกิจากิร่าช่กิาร่อันเนื�องมีาจากิ 
กิาร่ป็ฏิิบัติ่ห้น�าท่ี่�ร่าช่กิาร่ เป็็นต่�น นับเป็็นที่างเลี้ือกิในกิาร่สี่ร่ร่ห้าผู้้�ท่ี่�ม่ีความีร้่� ความีสี่ามีาร่ถ แลี้ะป็ร่ะสี่บกิาร่ณ์ 
ในงานด�านต่่าง ๆ ท่ี่�เป็็นป็ร่ะโยช่น์ต่่อกิาร่ขั้บเคลืี้�อนภูาร่กิิจข้องส่ี่วนร่าช่กิาร่เข้�ารั่บร่าช่กิาร่ได�ทัี่�งในร่ะดับ
แร่กิบร่ร่จุ ห้รื่อส้ี่งกิว่าร่ะดับแร่กิบร่ร่จุ  

๔. การสำารวจสถานะอัตราว่างของทุี่กส่วนราช้การ
 สี่ำานักิงาน กิ.พ. ได�สี่ำาร่วจสี่ภูาพกิาร่บร่ิห้าร่จัดกิาร่อัต่ร่าว่างข้องข้�าร่าช่กิาร่ข้องทีุ่กิส่ี่วนร่าช่กิาร่  

(๑๔๙ ส่ี่วนร่าช่กิาร่) เพื�อให้�เห็้นถึงสี่ภูาพข้�อเท็ี่จจริ่งเก่ิ�ยวกัิบกิร่ณ่ต่ำาแห้น่งแร่กิบร่ร่จุท่ี่�ว่างห้รื่ออย้่ร่ะห้ว่าง
กิาร่สี่ร่ร่ห้า ต่ำาแห้น่งท่ี่�อย้่ร่ะห้ว่างกิาร่เลืี้�อน โอน ย�าย ห้รื่อต่ำาแห้น่งท่ี่�ม่ีแผู้นป็รั่บป็รุ่งกิาร่กิำาห้นดต่ำาแห้น่ง
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เป็็นร่ะดับส้ี่งขึ้�น ห้รื่อต่�องยุบเลี้ิกิต่ำาแห้น่ง ร่วมีทัี่�งต่ำาแห้น่งเกิษ่ยณอายุท่ี่�อย้่ร่ะห้ว่างเสี่นอ อ.กิ.พ.กิร่ะที่ร่วง 
เพื�อพิจาร่ณาจัดสี่ร่ร่คืนให้�กัิบสี่่วนร่าช่กิาร่ ต่ลี้อดจนสี่ภูาพป็ัญห้า อุป็สี่ร่ร่ค ห้ร่ือข้�อจำากัิดท่ี่�ที่ำาให้�ส่ี่วนร่าช่กิาร่ 
ไม่ีสี่ามีาร่ถดำาเนินกิาร่บร่ร่จุบุคคลี้เข้�ารั่บร่าช่กิาร่ได� ทัี่�งน่� เพื�อป็ร่ะโยช่น์ในกิาร่วางแผู้นแลี้ะสี่นับสี่นุน 
กิาร่สี่ร่ร่ห้า กิาร่สี่อบคัดเลืี้อกิ ต่ลี้อดจนแกิ�ปั็ญห้ากิาร่บริ่ห้าร่ที่รั่พยากิร่บุคคลี้ให้�กัิบส่ี่วนร่าช่กิาร่ โดยได�กิำาห้นด 
ให้�ส่ี่วนร่าช่กิาร่ร่ายงานผู้ลี้ให้�ที่ร่าบ แลี้ะจะได�วิเคร่าะห์้สี่รุ่ป็ร่ายงานผู้ลี้ให้�ที่ร่าบในคร่าวต่่อไป็ 

เร้�องท่ี่� ๒ แนวที่างเพิื้�มโอกาสการจ้างงานผ้้ได้รับัผลกระที่บัจากสถานการณ์์การแพื้ร่ระบัาด
ของโรคติดเช้้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนราช้การ

๑. การจ้างพื้นักงานราช้การตามกรอบัอัตรากำาลังพื้นักงานราช้การ รอบัท่ี่� ๕ (ปีังบัปัระมาณ์ 
พื้.ศึ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

 คณะกิร่ร่มีกิาร่บร่ิห้าร่พนักิงานร่าช่กิาร่ (คพร่.) ในกิาร่ป็ร่ะชุ่มีเมืี�อวันท่ี่� ๒๖ สี่ิงห้าคมี ๒๕๖๓ 
ม่ีมีติ่เห็้นช่อบอนุมัีติ่กิร่อบอัต่ร่ากิำาลัี้งพนักิงานร่าช่กิาร่ ร่อบท่ี่� ๕ (ป็ีงบป็ร่ะมีาณ พ.ศู. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 
จำานวน ๒๑๙,๘๔๙ อัต่ร่า แลี้ะกิร่อบอัต่ร่ากิำาลัี้งพนักิงานร่าช่กิาร่ท่ี่�ได�รั่บจัดสี่ร่ร่เพื�อร่องรั่บกิาร่ที่ดแที่น
อัต่ร่าว่างจากิผู้ลี้กิาร่เกิษ่ยณอายุ จำานวน ๑,๓๐๘ อัต่ร่า (ร่วมีทัี่�งสิี่�น ๒๒๑,๑๕๗ อัต่ร่า) โดยส่ี่วนร่าช่กิาร่ 
ได�จัดที่ำาสัี่ญญาจ�างพนักิงานร่าช่กิาร่ต่ามีกิร่อบอัต่ร่ากิำาลัี้งท่ี่�ได�รั่บอนุมัีติ่แลี้�ว แลี้ะยังม่ีกิร่อบอัต่ร่ากิำาลัี้งท่ี่�ว่าง 
ป็ร่ะมีาณ ๑๐,๕๓๗  อัต่ร่า ซึ่ึ�งสี่่วนร่าช่กิาร่อย้่ร่ะห้ว่างข้อที่ำาความีต่กิลี้งกิับสี่ำานักิงบป็ร่ะมีาณ แลี้ะห้ากิได�ร่ับ 
จัดสี่ร่ร่งบป็ร่ะมีาณแลี้�วจะสี่ร่ร่ห้าบุคคลี้เป็็นพนักิงานร่าช่กิาร่ต่่อไป็ 

๒. แนวที่างเพิื้�มโอกาสการจ้างงานผ้้ได้รับัผลกระที่บัจากสถานการณ์์การแพื้ร่ระบัาดของ 
โรคติดเช้้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบับัพื้นักงานราช้การ

 คณะรั่ฐมีนต่ร่่ในกิาร่ป็ร่ะชุ่มีเมืี�อวันท่ี่� ๑ กัินยายน ๒๕๖๓ ม่ีมีติ่รั่บที่ร่าบมีติ่ คพร่. เมืี�อวันท่ี่�  
๒๖ สี่ิงห้าคมี ๒๕๖๓ เห้็นช่อบแนวที่างกิาร่เพิ�มีโอกิาสี่ให้�กัิบผู้้�ได�รั่บผู้ลี้กิร่ะที่บจากิสี่ถานกิาร่ณ์กิาร่แพร่่ร่ะบาด 
ข้องโร่คติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 (COVID-19) ด�วยร่ะบบพนักิงานร่าช่กิาร่ เพื�อช่่วยบร่ร่เที่าสี่ภูาวะเศูร่ษฐกิิจ  
กิาร่ว่างงานภูายในป็ร่ะเที่ศู เน�นกิาร่กิร่ะตุ่�นเศูร่ษฐกิิจผู่้านกิาร่จ�างงานกิลุ่ี้มีผู้้�สี่ำาเร็่จกิาร่ศึูกิษาแลี้ะอย้่ร่ะห้ว่าง 
ห้างานที่ำา ผู้้�ท่ี่�ต่�องกิาร่เป็ล่ี้�ยนงาน แลี้ะ/ห้รื่อผู้้�ท่ี่�ถ้กิเลิี้กิจ�างจากิภูาคส่ี่วนอื�นม่ีโอกิาสี่ได�รั่บกิาร่จ�างงานแลี้ะ
สัี่�งสี่มีป็ร่ะสี่บกิาร่ณ์กิาร่ที่ำางานในห้น่วยงานข้องรั่ฐ โดยม่ีห้ลัี้กิกิาร่สี่ำาคัญ คือ เป็็นกิาร่จ�างงานร่ะยะสัี่�น 
เพื�อบร่ร่จุบุคคลี้เข้�าป็ฏิิบัติ่งานโดยเร็่ว ซึึ่�ง คพร่. จะพิจาร่ณาจัดสี่ร่ร่กิร่อบอัต่ร่ากิำาลัี้งพนักิงานร่าช่กิาร่ 
เป็็นกิร่ณ่พิเศูษให้�แก่ิส่ี่วนร่าช่กิาร่เพื�อจ�างพนักิงานร่าช่กิาร่ได�ไม่ีเกิิน ๒ ปี็ (ปี็งบป็ร่ะมีาณ พ.ศู. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
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เน�นกิาร่กิร่ะจายกิาร่จ�างงานลี้งส่้ี่ร่ะดับพื�นท่ี่� ต่ลี้อดจนกิำาห้นดร้่ป็แบบกิาร่จ�าง อัต่ร่าค่าต่อบแที่น 

วิธ่กิาร่สี่ร่ร่ห้าแลี้ะกิาร่บริ่ห้าร่กิาร่จ�างเป็็นกิาร่เฉุพาะ เพื�อให้�ส่ี่วนร่าช่กิาร่ดำาเนินกิาร่ได�อย่างร่วดเร็่ว คล่ี้องตั่วนั�น 

ข้ณะน่� สี่ำานักิงาน กิ.พ. อย้่ร่ะห้ว่างห้ารื่อร่่วมีกัิบสี่ำานักิงบป็ร่ะมีาณ เพื�อข้อรั่บกิาร่สี่นับสี่นุนเงินงบป็ร่ะมีาณ

เพื�อเป็็นค่าใช่�จ่ายสี่ำาห้รั่บกิาร่จ�างงานพนักิงานร่าช่กิาร่แลี้ะห้ากิได�รั่บงบป็ร่ะมีาณแลี้�วจะเร่่งดำาเนินกิาร่ 

จัดสี่ร่ร่กิร่อบอัต่ร่ากิำาลัี้งพนักิงานร่าช่กิาร่ให้�แก่ิส่ี่วนร่าช่กิาร่ต่ามีความีจำาเป็็น ซึึ่�งจะช่่วยเพิ�มีโอกิาสี่ 

กิาร่จ�างงานแลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บข้องกิาร่ว่างงานจากิสี่ถานกิาร่ณ์กิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่คต่ิดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 

2019 (COVID-19) ได�อ่กิที่างห้นึ�ง

 กิาร่ดำาเนินกิาร่ทัี่�งสี่องเรื่�องดังกิล่ี้าว จะสี่ามีาร่ถต่อบสี่นองข้�อสัี่�งกิาร่ต่ามีมีต่ิคณะรั่ฐมีนต่ร่่  

เมืี�อวันท่ี่� ๑๒ มีกิร่าคมี ๒๕๖๔ ท่ี่�จะช่่วยสี่นับสี่นุนให้�เกิิดกิาร่จ�างงานในภูาคร่าช่กิาร่พลี้เรื่อน แลี้ะเพิ�มีโอกิาสี่ 

ในกิาร่ที่ำางานข้องป็ร่ะช่าช่นแลี้ะบร่ร่เที่าผู้ลี้กิร่ะที่บข้องกิาร่ว่างงานจากิสี่ถานกิาร่ณ์กิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องโร่ค

ติ่ดเชื่�อไวรั่สี่โคโร่นา 2019 (COVID-19) ต่ลี้อดจนเป็็นช่่องที่างให้�ส่ี่วนร่าช่กิาร่ได�คัดเลืี้อกิบุคคลี้ผู้้�ม่ีความีร้่� 

ความีสี่ามีาร่ถ ทัี่กิษะแลี้ะสี่มีร่ร่ถนะท่ี่�สี่อดคลี้�องกัิบความีจำาเป็็นข้องภูาร่กิิจเข้�าส่้ี่ร่ะบบร่าช่กิาร่ 

อย่างไร่ก็ิด่ เพื�อให้�กิาร่บร่ิห้าร่อัต่ร่ากิำาลัี้ง งบป็ร่ะมีาณ แลี้ะกิาร่ข้ับเคลืี้�อนภูาร่กิิจข้องสี่่วนร่าช่กิาร่  

เป็็นไป็อย่างยืดห้ยุ่น คล่ี้องตั่ว สี่ามีาร่ถต่อบสี่นองต่่อนโยบายข้องรั่ฐบาลี้แลี้ะยุที่ธศูาสี่ต่ร์่ช่าติ่ได�อย่างม่ี

ป็ร่ะสี่ิที่ธิภูาพ สี่อดคลี้�องกิับบร่ิบที่กิาร่ที่ำางานท่ี่�เป็ลี้่�ยนแป็ลี้งไป็อย่างร่วดเร็่ว สี่ำานักิงาน กิ.พ. แลี้ะห้น่วยงาน

ท่ี่�เกิ่�ยวข้�อง จะป็ร่ะชุ่มีห้าร่ือร่่วมีกิันเพื�อกิำาห้นดนโยบายแลี้ะที่ิศูที่างกิาร่บร่ิห้าร่งาน กิาร่บร่ิห้าร่งบป็ร่ะมีาณ 

แลี้ะกิาร่บริ่ห้าร่ที่ร่ัพยากิร่บุคคลี้ร่่วมีกัินทัี่�งร่ะบบ นำาไป็ส่้ี่กิาร่ป็ร่ับป็รุ่งกิฎห้มีาย กิฎ ร่ะเบ่ยบ 

ห้ลัี้กิเกิณฑ์์แลี้ะวิธ่กิาร่บริ่ห้าร่จัดกิาร่แบบองค์ร่วมี ทัี่�งกิาร่วางแผู้นกิาร่ป็รั่บป็รุ่งโคร่งสี่ร่�างส่ี่วนร่าช่กิาร่ 

กิาร่ใช่�จ่ายงบป็ร่ะมีาณแลี้ะกิาร่บริ่ห้าร่อัต่ร่ากิำาลัี้งในภูาพร่วมีต่่อไป็
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แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรสัโควดิ-19

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

กิาร่แพร่่ร่ะบาดข้องเชื่�อไวรั่สี่โควิด-19 ส่ี่งผู้ลี้กิร่ะที่บให้�ร่ายได� 

จากิกิาร่ท่ี่องเท่ี่�ยวแลี้ะกิาร่ส่ี่งออกิ ซึึ่�งเป็็นร่ายได�สี่ำาคัญข้องป็ร่ะเที่ศู 

ห้ายไป็อย่างฉัุบพลัี้น ผู้้�ป็ร่ะกิอบกิาร่ร่ายย่อยข้าดกิำาลัี้งทุี่น แลี้ะป็ร่ะช่าช่น 

ข้าดกิำาลัี้งซืึ่�อ ซึึ่�งเมืี�อป็ัจจัยภูายนอกิเห้ลี้่าน่�ไมี่อาจเป็็นท่ี่�พึ�งได�ดังท่ี่�เคย 

เป็็นมีา กิาร่ฟืั�นต่ัวข้องเศูร่ษฐกิิจไที่ยจึงต่�องห้ันกิลี้ับมีาสี่ร่�างความีเข้�มีแข็้ง 

สี่ร่�างฐานร่ากิภูายในป็ร่ะเที่ศูให้�มัี�นคง ด�วยกิาร่เป็ล่ี้�ยนวิกิฤต่ไวรั่สี่โควิด-19 

ให้�เป็็นโอกิาสี่ในกิาร่สี่ร่�างเศูร่ษฐกิิจฐานร่ากิ ในร่ะดับที่�องถิ�นแลี้ะชุ่มีช่น 

ควบค่้ไป็กัิบกิาร่กิร่ะจายความีเจริ่ญไป็ส่้ี่ภู้มิีภูาคในพื�นท่ี่�ร่ะเบ่ยงเศูร่ษฐกิิจให้ม่ี 

ทัี่�ง ๔ แห่้ง เพื�อให้�เติ่บโต่อย่างยั�งยืนผู่้านกิาร่เพิ�มีป็ร่ะสิี่ที่ธิภูาพกิาร่ผู้ลิี้ต่ 

ภูาคเกิษต่ร่ห้รื่อป็รั่บเข้�าส่้ี่เกิษต่ร่แป็ลี้งให้ญ่ แลี้ะเกิษต่ร่สี่มัียให้ม่ี ต่ลี้อดจน 

กิาร่แป็ร่ร้่ป็เพื�อสี่ร่�างม้ีลี้ค่า อุต่สี่าห้กิร่ร่มีอาห้าร่แลี้ะเศูร่ษฐกิิจบนฐาน 

ช่่วภูาพ BCG ร่วมีทัี่�งกิาร่พัฒนากิาร่ท่ี่องเท่ี่�ยวแลี้ะบริ่กิาร่เชิ่งสี่ร่�างสี่ร่ร่ค์ 

ท่ี่�ม่ีคุณภูาพส้ี่ง โดยมี่กิาร่ยกิร่ะดับโคร่งสี่ร่�างพื�นฐาน แลี้ะสี่นับสี่นุน

กิร่ะบวนกิาร่ผู้ลิี้ต่ท่ี่�เก่ิ�ยวข้�อง
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เรง่ดําเนินมาตรการดแูลและเยยีวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019
นอกจากน้� ผลกระทบท้�เกิดจากการระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19 อย่่างรุนแรงต่่อภาคเศรษฐกิจ

สำาคัญ ๆ น้� ส่งผลให้้รัฐบาลได้เร่งรัดออกมาต่รการต่่างๆ เพ้ื่�อเย่้ย่วย่าและบรรเทาผลกระทบให้้แก่ประชื้าชื้น
และผ้้ประกอบการ โดย่เฉพื่าะผ้้ประกอบการขนาดย่่อม ภาย่ใต้่มาต่รการด้แลและเย่้ย่วย่าผลกระทบจาก
โรคติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 ต่่อเศรษฐกิจไทย่ ระย่ะท้� ๑ (ต่ามมติ่คณะรัฐมนต่ร้ ณ วันท้� ๑๐ ม้นาคม 
๒๕๖๓) และระย่ะท้� ๒ (ต่ามมติ่คณะรัฐมนต่ร้ ณ วันท้� ๒๔ ม้นาคม ๒๕๖๓) ซ่ึ่�งครอบคลุมมาต่รการท้�สำาคัญ
ในห้ลาย่ด้าน อาทิ มาต่รการด้านการเงิน ทั�งการให้้สินเช้ื้�อดอกเบ้�ย่uต่ำ�าการปรับปรุงโครงสร้างห้น้� มาต่รการ 
ด้านการคลัง ทั�งการเพิื่�มวงเงินหั้กลดห้ย่่อนภาษ้ การเล้�อนการชื้ำาระภาษ้ รวมทั�งมาต่รการเงินโอนเพ้ื่�อชื้ดเชื้ย่ 
ราย่ได้ให้้แก่ผ้้ได้รับผลกระทบมาต่รการลดภาระค่าใช้ื้จ่าย่โดย่การลดค่าไฟฟ้าและนำ�าประปา และการลดอัต่รา 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผ้้ประกอบการและล้กจ้าง เป็นต้่น

อย่่างไรก็ด้ สถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19 ย่ังคงม้ความไม่แน่นอนส้งและม้แนวโน้ม 
ท้�จะส่งผลกระทบในวงกว้างและม้ความรุนแรงย่้ดเย่้�อมากข่�นกว่าท้�คาด แม้ว่ารัฐบาลจะได้ดำาเนินมาต่รการ
เพ้ื่�อชื้่วย่เห้ล้อและเย่้ย่วย่าผ้้ท้�ได้รับผลกระทบอย่่างต่่อเน้�องแต่่ย่ังไม่เพ้ื่ย่งพื่อท้�จะชื้่วย่เห้ล้อและแก้ไขปัญห้า
ท้�เกิดข่�นได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในขณะเด้ย่วกัน แนวทางการจัดห้างบประมาณราย่จ่าย่ในกระบวนการ
งบประมาณปกต่ิจะต่้องอาศัย่ระย่ะเวลาดำาเนินการซ่ึ่�งอาจจะไม่ทันต่่อการรับม้อกับผลกระทบจาก 
สถานการณ์การระบาดท้�ทว้ความรุนแรงมากข่�นและย่ังคงม้ความไม่แน่นอนส้งมาก จ่งม้ความจำาเป็นเร่งด่วน 
ท้�มิอาจห้ล้กเล้�ย่งได้เป็นกรณ้ฉุกเฉินท้�จะต่้องเร่งดำาเนินมาต่รการด้แลและเย่้ย่วย่าผลกระทบจากโรคต่ิดเช้ื้�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ต่่อเศรษฐกิจไทย่ทั�งทางต่รงและทางอ้อม ในระย่ะท้� ๓ (ต่ามมต่ิคณะรัฐมนต่ร้ ณ วันท้� 
๗ เมษาย่น ๒๕๖๓) โดย่การออกพื่ระราชื้กำาห้นด ๓ ฉบับ ประกอบด้วย่ 

๑.	 พระราชกำำาหนดให้อำำานาจกำระทรวงกำารคลัังก้้ำเงินเพ่�อำแก้ำไขปััญหา	เยีียีวยีา	แลัะฟ้ื้�นฟ้ื้เศรษฐกิำจ	
แลัะสัังคมที�ได้รับผลักำระทบจากำกำารระบาดขอำงโรคติิดเช่�อำไวรัสัโคโรนา	2019	พ.ศ.	๒๕๖๓	วงเงินไม่เกิำน	
๑	ล้ัานลั้านบาท (ประกาศ ณ วันท้� ๑๘ เมษาย่น ๒๕๖๓) เพ้ื่�อให้้การช่ื้วย่เห้ล้อเย่้ย่วย่าประชื้าชื้นท้�ได้รับ
ผลกระทบทั�งกลุ่มประกอบอาช้ื้พื่อิสระ เกษต่รกร และกลุ่มเปราะบาง การฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคม และ
การย่กระดับระบบสาธารณสุขเพ้ื่�อเต่ร้ย่มความพื่ร้อมให้้สามารถรองรับสถานการณ์การระบาดท้�ย่ังคงม้
ความไม่แน่นอนส้งได้ 

๒.	 พระราชกำำาหนดกำารให้ความช่วยีเหล่ัอำทางกำารเงินแก่ำผ้้ปัระกำอำบวิสัาหกิำจ	ที�ได้รับผลักำระทบ	
จากำกำารระบาดขอำงโรคติิดเช่�อำไวรัสัโคโรนา	2019	วงเงินไม่เกิำน	๕	แสันล้ัานบาท (ประกาศ ณ วันท้� 
๑๙ เมษาย่น ๒๕๖๓) เพ้ื่�อให้้ความช่ื้วย่เห้ล้อเพิื่�มเติ่มแก่ผ้้ประกอบวิสาห้กิจซ่ึ่�งเป็นภาคธุรกิจท้�ขับเคล้�อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศและเป็นแห้ล่งจ้างงานท้�สำาคัญของระบบเศรษฐกิจ โดย่การให้้สินเช้ื้�อเพิื่�มเติ่มเพ้ื่�อเสริมสภาพื่คล่อง 
รวมถ่งการชื้ะลอการชื้ำาระห้น้� 

๓.	 พระราชกำำาหนดกำารรักำษาเสัถีียีรภาพขอำงระบบกำารเงิน	แลัะความมั�นคงทางเศรษฐกิำจขอำง
ปัระเทศ	พ.ศ.๒๕๖๓	วงเงินไม่เกำิน	๔	แสันลั้านบาท (ประกาศ ณ วันท้� ๑๙ เมษาย่น ๒๕๖๓) เพ้ื่�อรักษา 
เสถ้ย่รภาพื่และสภาพื่คล่องของต่ลาดต่ราสารห้น้�ภาคเอกชื้นซ่ึ่�งถ้อเป็นชื้่องทางระดมทุนท้�สำาคัญในการ
ประกอบธุรกิจ การลงทุน และการออมของประชื้าชื้น ซ่ึ่�งจะเป็นการช่ื้วย่ลดความผันผวนและบรรเทา
ความเส้ย่ห้าย่ท้�อาจจะนำาไปส่้ความเส้�ย่งท้�จะกระทบต่่อเสถ้ย่รภาพื่ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน
ของประเทศ
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ท้�ผ่านมา แผนการฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภาย่ใต้่กรอบวงเงิน 

๔ แสนล้านบาท ต่าม พื่.ร.ก.ก้้เงินฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบท้� ๑) ได้มุ่งต่อบโจทย่์เป้าห้มาย่สำาคัญ 

๓ ประการ ได้แก่ (๑)	กำารสัร้างความเข้มแข็งแก่ำเศรษฐกิำจฐานรากำ	โดย่เน้นการจ้างงาน เกษต่รทฤษฎ้ีให้ม่ 

ท่องเท้�ย่วชุื้มชื้น กองทุนห้ม่้บ้าน และโลจิสติ่กส์ (๒)	เน้นกำารกำระจายีความเจริญไปัส่้ัภ้มิภาค	ด้วย่การ

ลงทุนในพื่้�นท้�ระเบ้ย่งเศรษฐกิจให้ม่ ท้�ม้ศักย่ภาพื่ (Nec, NeEC, CWEC, SEC) เพื่้�อรองรับการเต่ิบโต่ท้�

ย่ั�งย่้นในอนาคต่ เน้นเกษต่รสมัย่ให้ม่ เศรษฐกิจช้ื้วภาพื่ ท่องเท้�ย่วคุณภาพื่ และ	(๓)	เน้นกำระต้้ินอ้ำปัสังค์	

แลัะกำารท่อำงเที�ยีวในปัระเทศ เพ้ื่�อขับเคล้�อนเศรษฐกิจภาคบริการ และเศรษฐกิจภาพื่รวมของประเทศ

กระบวนการกล่ันกรองแผนงานโครงการภายใต้พระราชกําหนดฯ 
ต่ามพื่ระราชื้กำาห้นดให้้อำานาจกระทรวง

การคลังก้้เงินเพ้ื่�อแก้ไขปัญห้า เย่้ย่วย่า และฟ้�นฟ้ 

เศรษฐกิจและสังคมท้�ได้รับผลกระทบจากการ 

ระบาดของโรคต่ิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 พื่.ศ. ๒๕๖๓ 

วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านล้านบาท มาต่รา ๗ ได้กำาห้นด 

ให้้ม้คณะกรรมการกลั�นกรองการใช้ื้จ่าย่เงินก้้ 

ประกอบด้วย่ เลขาธิการสภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่้งชื้าติ่ เป็นประธานกรรมการฯ ปลัดสำานัก- 
นาย่กรัฐมนต่ร้ ปลัดกระทรวงการคลัง ผ้้อำานวย่สำานักงบประมาณ ผ้้อำานวย่การสำานักงานบริห้ารห้น้�สาธารณะ 
ผ้้อำานวย่การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผ้้ทรงคุณวุฒิท้�นาย่กรัฐมนต่ร้แต่่งตั่�งจำานวนไม่เกิน ๕ คน (ปัจจุบัน 
แต่่งตั่�ง ๑ ท่าน ค้อ นาย่ปกรณ์ นิลประพื่ันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏี้กา) เป็นกรรมการฯ รองเลขาธิการ สศชื้.  
เป็นเลขานุการฯ และผ้้แทนสำานักงานบริห้ารห้น้�สาธารณะ ผ้้แทนสำานักงบประมาณ เป็นผ้้ช่ื้วย่เลขานุการฯ 
โดย่คณะกรรมการฯ ม้ห้น้าท้�และอำานาจท้�สำาคัญ ได้แก่ การพิื่จารณากลั�นกรองและกำากับด้แลการดำาเนินงาน 
ต่ามแผนงาน/โครงการให้้เป็นไปต่ามแผนงานห้ร้อโครงการใช้ื้จ่าย่เงินก้้ต่ามพื่ระราชื้กำาห้นดฯ 

นอกจากน้� พื่ระราชื้กำาห้นดฯ ดังกล่าวย่ังได้กำาห้นดให้้การใช้ื้เงินก้้ต่ามพื่ระราชื้กำาห้นดฯ สามารถ 
นำาไปใช้ื้ในวัต่ถุประสงค์ท้�สำาคัญภาย่ใต้่กรอบวงเงินท้�กำาห้นดไว้ และกำาห้นดให้้ม้ห้น่วย่งานรับผิดชื้อบในแต่่ละ 
แผนงานเป็นผ้้รวบรวมและจัดทำาความเห็้นเสนอคณะกรรมการฯ ดังน้� (๑)	แผนงานหร่อำโครงกำารที�มี	
วัติถ้ีปัระสังค์ทางกำารแพทยี์แลัะสัาธารณส้ัข	เพ่�อำแก้ำไขปััญหากำารระบาดขอำงโรคติิดเช่�อำไวรัสัโคโรนา	2019	
(แผนงานที�	๑) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท (กระทรวงสาธารณสุข) (๒)	แผนงานหร่อำโครงกำารที�มีวัติถ้ีปัระสังค์	
เพ่�อำช่วยีเหล่ัอำ	เยีียีวยีา	แลัะชดเชยีให้แก่ำภาคปัระชาชน	เกำษติรกำร	แลัะผ้้ปัระกำอำบกำาร	ซ่ึ่�งได้รับผลักำระทบ	
จากำกำารระบาดขอำงโรคติิดเช่�อำไวรัสัโคโรนา	๒๐๑๙	(แผนงานที�	๒)	วงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท 
(กระทรวงการคลัง) และ (๓)	แผนงานหร่อำโครงกำารที�มีวัติถ้ีปัระสังค์เพ่�อำฟ้ื้�นฟ้ื้เศรษฐกิำจแลัะสัังคมที�ได้รับ	
ผลักำระทบจากำกำารระบาดขอำงโรคติิดเช่�อำไวรัสัโคโรนา	๒๐๑๙	(แผนงานที�	๓)	วงเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท (สศชื้.) 

อย่่างไรก็ด้ เพ้ื่�อให้้การดำาเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วย่ความเร้ย่บร้อย่ และสามารถ
บรรลุวัต่ถุประสงค์ท้�กำาห้นดไว้อย่่างม้ประสิทธิภาพื่ คณะกำรรมกำารฯ	จ่งได้มีกำารแต่ิงตัิ�งคณะอำน้กำรรมกำาร
ภายีใต้ิคณะกำรรมกำารฯ	จำานวน	๔	คณะ ประกอบด้วย่ คณะอนุกรรมการกลั�นกรองความเห้มาะสมของ
โครงการภาย่ใต้่แผนงานห้ร้อโครงการ จำานวน ๒ คณะ คณะอนุกรรมการเพ้ื่�อทำาห้น้าท้�ติ่ดต่ามการดำาเนินงาน 
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ต่ามแผนงานห้ร้อโครงการใช้ื้จ่าย่เงินก้้ต่ามพื่ระราชื้กำาห้นดฯ และคณะอนุกรรมการพัื่ฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ้ื่�อรองรับการดำาเนินการภาย่ใต้่พื่ระราชื้กำาห้นดฯ รวมถ่ีงกำำาหนดให้ใช้ระบบติิดติามแลัะปัระเมินผลั	
แห่งชาติิ	(eMENSCR)	ของ สศชื้. เป็นระบบฐานข้อม้ลห้ลักในการให้้ห้น่วย่งานรับผิดชื้อบจัดส่งข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการ การจัดสรรเงินให้้แก่ห้น่วย่งานรับผิดชื้อบ และการต่ิดต่ามประเมินผลการดำาเนินการต่าม 
แผนงาน/โครงการ รวมทั�งเป็ันระบบฐานข้อำม้ลัที�ใช้ในกำารเผยีแพร่แลัะปัระชาสััมพันธ์ข้อำม้ลัที�เกีำ�ยีวข้อำง
กัำบกำารอำน้มัติิแลัะกำารใช้จ่ายีเงินก้้ำติามพระราชกำำาหนดฯ	ในเว็บไซึ่ด์	Thaime.nesdc.go.th	อีำกำด้วยี	

  
กรอบแนวคิดการดําเนินงานภายใต้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม

สัศช.	ในฐานะหน่วยีงานรับผิดชอำบแผนงานที�	๓	ได้จัดทำากำรอำบนโยีบายีกำารฟ้ื้�นฟ้ื้เศรษฐกำิจ
แลัะสัังคมขอำงปัระเทศในด้านติ่าง	ๆ	เสันอำคณะรัฐมนติรี	เม่�อำวันที�	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๖๓ เพื่้�อให้้เป็นไป
ต่ามระเบ้ย่บสำานักนาย่กรัฐมนต่ร้ว่าด้วย่การดำาเนินการต่ามแผนงานห้ร้อโครงการภาย่ใต้่พื่ระราชื้กำาห้นดให้้
อำานาจกระทรวงการคลังก้้เงินเพ้ื่�อแก้ไขปัญห้า เย่้ย่วย่า และฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคม ท้�ได้รับผลกระทบจาก
การแพื่ร่ระบาดของโรคติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 พื่.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบ้ย่บสำานักนาย่กรัฐมนต่ร้ฯ) 

นอกจากน้� เพ้ื่�อให้้การจัดทำาข้อเสนอแผนงาน/โครงการของห้น่วย่งานรับผิดชื้อบในแต่่ละชื้่วงเวลา
เป็นไปอย่่างสอดคล้องกับสถานการณ์และปัญห้าทางเศรษฐกิจ แนวโน้มความเส้�ย่งและการแพื่ร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ในแต่่ละช่ื้วงเวลา และบริบทท้�เปล้�ย่นแปลงไปในช่ื้วงต่่อไป รวมถ่งกรอบนโย่บาย่การฟ้�นฟ้
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่่าง ๆ ซ่ึ่�งจะชื้่วย่ให้้การพื่ิจารณากลั�นกรองและอนุมัติ่การใช้ื้เงินก้้
ต่ามพื่ระราชื้กำาห้นดฯ เป็นไปต่ามห้ลักการต่ามมาต่รา ๖ ของพื่ระราชื้กำาห้นดฯ อย่่างม้ประสิทธิภาพื่ 

สัศช.	จ่งได้ดำาเนินกำารจัดทำากำรอำบแนวคิดกำารดำาเนินงานภายีใต้ิแผนฟ้ื้�นฟ้ื้เศรษฐกิำจแลัะสัังคม	
(แผนงานที�	๓)	เสันอำคณะรัฐมนติรีพิจารณา โดย่เม้�อวันท้� ๘ กรกฎีาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนต่ร้ได้ม้มติ่ 
รับทราบกรอบแนวคิดการดำาเนินงานภาย่ใต้่แผนงานท้� ๓ รอบท้� ๑ วงเงินรวม ๙๒,๔๐๐ ล้านบาท ที�ย่ีด	
กำารดำาเนินกำารในระดับพ่�นที�	(Area	Based)	เปั็นหลัักำ โดย่มุ่งเน้นให้้เกิดการจ้างงานเพื่้�อสร้างราย่ได้และ
สร้างอาช้ื้พื่ของประชื้าชื้น ชืุ้มชื้นในพื่้�นท้�ต่่าง ๆ ทั�วประเทศ การสร้างม้ลค่าเพิื่�มของผลิต่ภัณฑ์์ในชืุ้มชื้นและ 
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ผลผลิต่ทางการเกษต่ร โดย่ใช้ื้เทคโนโลย่้ และนวัต่กรรม และกำารยีกำระดับกำารพัฒนาในสัาขาที�ปัระเทศไทยี	
มีความได้เปัรียีบแลัะมีศักำยีภาพในกำารพัฒนา	เพ้ื่�อกระจาย่ผลประโย่ชื้น์ไปส่้ประชื้าชื้นในระดับฐานราก 
โดย่มุ่งเน้นการพัื่ฒนาภาคเกษต่รสมัย่ให้ม่ท้�เช้ื้�อมโย่งไปส่้ภาคอุต่สาห้กรรมอ้�น ๆ อาทิ อุต่สาห้กรรมอาห้าร 
อุต่สาห้กรรมช้ื้วภาพื่ และมุ่งเน้นการพัื่ฒนาภาคท่องเท้�ย่วไปส่้การท่องเท้�ย่วเชิื้งคุณภาพื่ท้�ม้ม้ลค่าเพิื่�มส้งข่�น 

ดังนั�น กำารดำาเนินแผนงาน/โครงกำารในรอำบที�	๑	จะให้ความสัำาคัญกัำบกำารลังท้นแผนงาน/โครงกำาร	
ที�สัามารถีช่วยีบรรล้ัเป้ัาหมายีสัำาคัญ	๓	ปัระกำาร	ดังน้�	(๑)	สัร้างความเข้มแข็งแก่ำเศรษฐกิำจฐานรากำ	
เน้นการจ้างงาน เกษต่รทฤษฎี้ให้ม่ ท่องเท้�ย่วชุื้มชื้น ดิจิทัลแพื่ลต่ฟอร์มและโลจิสต่ิกส์ (๒)	กำระจายีความเจริญ	
ไปัส่้ัภ้มิภาคด้วยีกำารลังท้นในพ่�นที�เศรษฐกิำจที�มีศักำยีภาพ (Nec, NeEC, CWEC, SEC) เพ้ื่�อรองรับการ
เติ่บโต่ท้�ย่ั�งย่้นในอนาคต่ เน้นเกษต่รสมัย่ให้ม่ เศรษฐกิจช้ื้วภาพื่ ท่องเท้�ย่วคุณภาพื่ และ	(๓)	กำระต้้ิน
อ้ำปัสังค์	แลัะกำารท่อำงเที�ยีวในปัระเทศ	

ภาพรวมการอนุมติัโครงการและการเบกิจา่ย 
คณะรัฐมนต่ร้ได้ม้มติ่อนุมัติ่โครงการท้�เสนอขอใช้ื้จ่าย่เงินก้้ภาย่ใต้่พื่ระราชื้กำาห้นดฯ ต่ามท้� 

คณะกรรมการกลั�นกรองการใช้ื้ จ่าย่เ งิน ก้้ เสนอ จำานวน ๒๙๘ โครงการ รวมกรอบวงเงิน ก้้ 
๙๘๐,๘๒๘.๒๓๗๘ ล้านบาท คงเห้ล้อ ๑๙,๑๗๑.๗๖๒๒  ล้านบาท โดย่ม้การเบิกจ่าย่แล้วทั�งสิ�น 
๗๑๖,๙๖๑.๙๔๒๓ ล้านบาท ห้ร้อคิดเป็นร้อย่ละ ๗๓.๑๐  (ข้อม้ล ณ วันท้� ๑ มิถุนาย่น ๒๕๖๔)
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ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั
การแก้ไขปัญห้าการระบาด การชื้่วย่เห้ล้อ เย่้ย่วย่า และการฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคมต่ามพื่ระราชื้-

กำาห้นดดังกล่าว ได้กำาห้นดการใช้ื้จ่าย่เป็น ๓ แผนงานห้ลัก อันส่งผลให้้เกิดประโย่ชื้น์แก่ประชื้าชื้น ดังน้�
แผนงานที�	๑ ม้วัต่ถุประสงค์ทางการแพื่ทย์่และสาธารณสุขเพ้ื่�อแก้ไขปัญห้าการระบาดของโรค 

ติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 โดย่ได้สนับสนุนโครงการท้�สำาคัญ อาทิิ โครงการจััดหายาและวััสดุอุปกรณ์์ทิาง 
การแพทิย์เพ่�อรองรับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้่�อไวัรัสโคโรนา 2019 ของห้น่วย่บริการสุขภาพื่ 
เพ้ื่�อให้้ห้น่วย่บริการสุขภาพื่ของ สป.สธ. ม้ศักย่ภาพื่เพ้ื่ย่งพื่อสามารถดำาเนินการรักษาพื่ย่าบาลผ้้ป่วย่ติ่ดเช้ื้�อ
โควิด-19 ได้อย่่างม้ประสิทธิภาพื่ ลดความเส้�ย่งของการแพื่ร่ระบาดของโรค ป้องกันความส้ญเส้ย่ต่่อช้ื้วิต่
ของประชื้าชื้น ส่งผลให้้ประเทศไทย่เข้าส่้ภาวะปกติ่ได้เร็วข่�น และสามารถลดผลกระทบต่่อประชื้าชื้น 
ในภาคส่วนต่่าง ๆ ได้ 

โครงการพัฒนาศัักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช่ื้�อ
ไวัรัสโคโรนา 2019 ของห้น่วย่งานส่วนภ้มิภาค ห้น่วย่บริการสาธารณสุข และห้น่วย่บริการสุขภาพื่ของ 
สป.สธ. ได้รับการพัื่ฒนาศักย่ภาพื่ให้้พื่ร้อมรองรับการรักษา บำาบัด ฟ้�นฟ้ ป้องกัน ควบคุมการแพื่ร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อย่่างม้ประสิทธิภาพื่ แผนเร่งรัดการเข้าถึงวััคซีีนโควิัด-19 สำาหรับประชื้าชื้นไทิย เป็นการ
พัื่ฒนาวัคซ้ึ่นต้่นแบบตั่�งแต่่ต้่นนำ�าในประเทศ เพิื่�มศักย่ภาพื่อุต่สาห้กรรมการผลิต่วัคซ้ึ่นในประเทศ และพัื่ฒนา 
สถานสัต่ว์ทดลองเพ้ื่�อการวิจัย่ ซ่ึ่�งจะช่ื้วย่ให้้ประเทศไทย่ม้ข้ดความสามารถในการผลิต่วัคซ้ึ่นโควิด-19 รวมทั�ง 
สามารถพื่ัฒนาวัคซ้ึ่นได้เองเม้�อม้การระบาดของโรคต่ิดต่่ออุบัติ่ให้ม่ในอนาคต่ รวมถ่งโครงการค่าติอบแทิน 
เยียวัยา ชื้ดเชื้ย และเสี�ยงภัย สำาหรับการปฏิิบัติิงานของอาสาสมััครสาธารณ์สุขประจัำาหม่่ับ้าน (อสมั.) ในการ 
เฝ้้าระวััง ป้องกัน และควับคุมัโรคติิดเช่ื้�อไวัรัสโคโรนา 2019 ในชุื้มัชื้น เพ้ื่�อช่ื้วย่ดำาเนินการสนับสนุนการ 
เฝ้้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 และช่ื้วย่เห้ล้อเย่้ย่วย่าฟ้�นฟ้ทางจิต่ใจแก่ประชื้าชื้นในระดับชุื้มชื้น ต่ลอดจน 
การจัดกระบวนการพัื่ฒนาประชื้าชื้นในการปฏิีบัติ่ต่ามมาต่รการป้องกันโรคโควิด-19 ซ่ึ่�ง อสม. ถ้อเป็นบุคลากร 
ด่านห้น้าท้�เป็นกลไกสำาคัญในการทำาห้น้าท้�เฝ้้าระวัง ควบคุม ป้องกัน รวมถ่งการระบุกลุ่มเส้�ย่งต่่าง ๆ

แผนงานที�	๒	ม้วัต่ถุประสงค์เพ้ื่�อช่ื้วย่เห้ล้อ เย่้ย่วย่า และชื้ดเชื้ย่ให้้กับภาคประชื้าชื้น เกษต่รกร และ 
ผ้้ประกอบการ ซ่ึ่�งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สนับสนุน 
เงินช่ื้วย่เห้ล้อประชื้าชื้นกลุ่มต่่าง ๆ ท้�ได้รับผลกระทบกว่า ๓๑ ล้านคน โดย่เฉพื่าะแรงงานนอกระบบและ
กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย่ ผ้้ประกอบอาช้ื้พื่อิสระซ่ึ่�งได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถทำางานได้ และ 
ม้ราย่ได้ลดลง จำานวน ๑๕.๓ ล้านคน เกษต่รกรซ่ึ่�งไม่สามารถนำาผลผลิต่มาขาย่ได้จำานวน ๗.๕๖ ล้านคน และ 
กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผ้้ส้งอายุ่ ผ้้พิื่การ ฯลฯ ท้�ส่วนให้ญ่ต้่องพื่่�งพื่ิงเงินจากวัย่แรงงานทำาให้้ได้รับผลกระทบ
เม้�อวัย่แรงงานม้ราย่ได้ลดลงอ้กจำานวน ๗.๗ ล้านคน ซ่ึ่�งประชื้าชื้นกลุ่มน้�เป็นกลุ่มผ้้ม้ราย่ได้น้อย่ และชื้นชัื้�นกลาง 

จากข้อม้ลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเร้อนพื่บว่า กลุ่มคนเห้ล่าน้�ได้รับเงินช่ื้วย่เห้ล้อ 
จากรัฐเพิื่�มข่�นในชื้่วงวิกฤต่ โดย่เฉพื่าะกลุ่มผ้้ม้ราย่ได้น้อย่ท้�ได้รับเงินช่ื้วย่เห้ล้อจากรัฐเพิื่�มข่�นมาก ทั�งน้�  
ห้ากไม่ม้เงินชื้่วย่เห้ล้อดังกล่าว ครัวเร้อนกลุ่มน้�จะม้ราย่ได้ลดลงมาก นอกจากน้� ได้สนับสนุนโครงการเพิื่�ม
กำาลังซ้ึ่�อผ้้ม้บัต่รสวัสดิการแห่้งรัฐ และโครงการคนละคร่�ง เป็นโครงการสำาคัญท้�ช่ื้วย่บรรเทาภาระค่าใช้ื้จ่าย่ 
ให้้กับประชื้าชื้นในภาวะท้�เศรษฐกิจย่ังไม่ฟ้�นตั่ว ซ่ึ่�งในช่ื้วงเวลาดังกล่าวการจ้างงานยั่งทำาได้ไม่เต็่มท้� อ้กทั�ง 
สถานประกอบการม้การลดชัื้�วโมงการทำางานลง ซ่ึ่�งกระทบต่่อราย่ได้ ดังนั�น การม้มาต่รการอุดห้นุนเงิน 
เพิื่�มราย่ได้ และมาต่รการช่ื้วย่เห้ล้อในการลดภาระค่าใช้ื้จ่าย่จ่งม้ส่วนช่ื้วย่ให้้ประชื้าชื้นรักษาระดับการบริโภค 
และลดภาระค่าครองช้ื้พื่ พื่ร้อมกับกระตุ้่นเศรษฐกิจได้ระดับห้น่�ง
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แผนงานที�	๓ ม้วัต่ถุประสงค์เพ้ื่�อฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคม ท้�ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สนับสนุนโครงการท้�คาดว่าจะสร้างต่ำาแห้น่งงานรองรับการว่างงานมากถ่ง 

๔๑๖,๕๘๑ ต่ำาแห้น่ง โดย่แบ่งเป็นการจ้างงานในท้องถิ�น ๑๕๖,๕๘๑ ต่ำาแห้น่ง และนักศ่กษาจบให้ม่ 

๒๖๐,๐๐๐ ต่ำาแห้น่ง ซ่ึ่�งปัจจุบันอย่้่ระห้ว่างการดำาเนินการจ้างงาน โดย่การจ้างงานในท้องถิ�น ม้การจ้างงาน 

เกิดข่�นแล้ว ๑๓๑,๙๖๑ ต่ำาแห้น่ง สำาห้รับโครงการจ้างนักศ่กษาจบให้ม่ม้การจ้างงานแล้ว ๑๑,๙๖๒ 

ต่ำาแห้น่ง

นอกจากประชื้าชื้นจะได้รับประโย่ชื้น์ทางต่รงจาก ๓ แผนงานภาย่ใต้่พื่ระราชื้กำาห้นดเงินก้้ฯ แล้ว 

การเปล้�ย่นแปลงวิถ้ช้ื้วิต่ของประชื้าชื้นเน้�องจากการปรับต่ัวภาย่ใต้่สถานการณ์การระบาดของโรคฯ ย่ังสันับสัน้น	

ให้ปัระเทศไทยีเข้าส่้ัสัังคมดิจิทัลั	(Digital	Society)	เร็วข่�น	จากการท้�ภาครัฐได้กำาห้นดมาต่รการช่ื้วย่เห้ล้อ 

เย่้ย่วย่าผ้้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านแอปพื่ลิเคชื้ัน “เป๋าต่ัง” และ “ถุงเงิน” ซ่ึ่�งเป็น 

ช่ื้องทางท้�ม้ความสะดวกและปลอดภัย่ ช่ื้วย่ให้้คนไทย่เริ�มม้ความคุ้นชิื้นกับการใช้ื้จ่าย่เงินผ่าน E-Wallet 

ห้ร้อกระเป๋าตั่งอิเล็กทรอนิกส์มากข่�น ซ่ึ่�งเป็นแนวโน้มท้�ด้ต่่อการต่่อย่อดในการใช้ื้แอปพื่ลิเคชัื้นอ้�น ๆ ท้�จะ

เป็นประโย่ชื้น์ในช้ื้วิต่ประจำาวัน รวมถ่งการประกอบอาช้ื้พื่ต่่อในอนาคต่ ทั�งยั่งเป็นประโย่ชื้น์ต่่อการพัื่ฒนา

ประเทศไปส่้การเป็นสังคมดิจิทัล 

จากการดำาเนินโครงการภาย่ใต้่พื่ระราชื้กำาห้นดเงินก้้ท้�ม้การนำาเทคโนโลย่้เข้ามาใช้ื้ในกระบวนการ

จัดการ ทั�งการลงทะเบ้ย่นขอรับสิทธิประโย่ชื้น์ในโครงการต่่าง ๆ ทำาให้ ้เกิำดเปั็นฐานข้อำม้ลัขนาดใหญ ่ 

การนำาข้อม้ลจากห้ลาย่ห้น่วย่งานมาร่วมต่รวจสอบสิทธิประโย่ชื้น์เพ้ื่�อไม่ให้้เกิดความซึ่ำ�าซ้ึ่อน ช่ื้วย่ให้้เกิดการ 

ผ่อนคลาย่ข้อจำากัดในการเช้ื้�อมโย่งข้อม้ลระห้ว่างห้น่วย่งานลง ซ่ึ่�งเป็นแนวทางในการพัื่ฒนาไปส่้การสร้าง

ความร่วมม้อในการเช้ื้�อมโย่งข้อม้ลด้านต่่าง ๆ อันจะเป็นประโย่ชื้น์ต่่อการวางแผนและการดำาเนินนโย่บาย่

เพ้ื่�อพัื่ฒนาคุณภาพื่ช้ื้วิต่ของประชื้าชื้นท้�เห้มาะสม ต่รงกับวัต่ถุประสงค์และกลุ่มเป้าห้มาย่ต่่อไป
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ผลการปฏิรปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน
และการขับเคล่ือนระบบราชการในสถานการณ์โควดิ-19

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 สำานักงานคณะกรรมการพัื่ฒนาระบบราชื้การ  ห้ร้อ สำานักงาน  

ก.พื่.ร. ได้ขับเคล้�อนการพัื่ฒนาระบบราชื้การมาอย่่างต่่อเน้�อง โดย่มุ่งเน้น 

ให้้ระบบราชื้การสามารถช่ื้วย่พัื่ฒนาคุณภาพื่ช้ื้วิต่ท้�ด้ข่�นของประชื้าชื้น 

ผลการดำาเนินงานท้�สำาคัญของสำานักงาน ก.พื่.ร. ในห้้วงเวลาท้�ผ่านมา  

สามารถสรุปได้เป็น ๒ ส่วน ค้อ ผลการปฏิีร้ปประเทศด้านการบริห้าร 

ราชื้การแผ่นดิน ซ่ึ่�งเป็นการดำาเนินการต่ามภารกิจของสำานักงาน ก.พื่.ร.  

และผลการขับเคล้�อนระบบราชื้การในสถานการณ์โควิด-19 ซ่ึ่�งสำานักงาน  

ก.พื่.ร. ได้เร่งผลักดันงานท้�ม้ความเร่งด่วนเพ้ื่�อช่ื้วย่บรรเทาความเด้อดร้อน 

จากสถานการณ์ดังกล่าว สรุปได้ดังน้�
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ผลการปฏิรปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน
แผนการปฏิีร้ปประเทศด้านการบริห้ารราชื้การแผ่นดิน ได้กำาห้นดให้้ภาครัฐมุ่งเน้นการนำาเทคโนโลย่ ้

ท้�เห้มาะสมมาประยุ่กต์่ใช้ื้ในการบริห้ารราชื้การแผ่นดินและการจัดทำาบริการสาธารณะ เพ้ื่�อประโย่ชื้น์ 
ในการบริห้ารราชื้การแผ่นดินและเพ้ื่�ออำานวย่ความสะดวกให้้แก่ประชื้าชื้น ให้้ม้การบ้รณาการฐานข้อม้ล
ของห้น่วย่งานภาครัฐเข้าด้วย่กัน ม้การปรับปรุงพัื่ฒนาโครงสร้างระบบบริห้ารงานภาครัฐและการบริห้ารงาน
บุคคลให้้ทันต่่อการเปล้�ย่นแปลง จากการดำาเนินการท้�ผ่านมาสามารถสรุปผลการปฏิีร้ปประเทศท้�สำาคัญ 
ด้านการบริห้ารราชื้การแผ่นดิน ดังน้�

๑.	 กำารยีกำระดับกำารบริกำารภาครัฐโดยีกำารนำาเทคโนโลัยีีดิจิทัลัเข้ามาปัระย้ีกำต์ิใช้เพ่�อำให้บริกำาร
ภาครัฐที�เข้าถ่ีงได้ง่ายี	สัะดวกำ	รวดเร็ว

	 ๑.๑	 กำารขับเคล่ั�อำนบริกำารภาครัฐอิำเล็ักำทรอำนิกำส์ั	(e-Service)
  (๑) การพื่ัฒนาระบบการให้้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)  

ร่วมกับสำานักงานพัื่ฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมห้าชื้น) (สพื่ร.) โดย่ให้้บริการรวม ๗๘ ใบอนุญาต่ ใน ๒๕ ประเภท 
ธุรกิจ ในเขต่กรุงเทพื่มห้านคร เช่ื้น ธุรกิจร้านอาห้ารและเคร้�องด้�ม Co-Working Space โรงแรมและร้สอร์ต่ 
ขนาดเล็ก ก่อสร้าง/รับเห้มาก่อสร้าง และให้้บริการ ๑๘ ใบอนุญาต่ ใน ๑๐ ประเภทธุรกิจ ใน ๗๖ จังห้วัด 
ทั�วประเทศ ครอบคลุมการให้้บริการขออนุญาต่ราย่ให้ม่ ต่่ออายุ่ แก้ไข/เปล้�ย่นแปลง และย่กเลิก ม้ห้น่วย่งาน 
ท้�ให้้บริการผ่านระบบทั�งสิ�น ๓๒ ห้น่วย่งาน

  (๒) การพัื่ฒนาพื่อร์ทัลกลางเพ้ื่�อประชื้าชื้น (Citizen Portal) ร่วมกับสำานักงาน 
พัื่ฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมห้าชื้น) (สพื่ร.) เพื่้�อให้้บริการบน Mobile Application ประชื้าชื้นสามารถ 
ติ่ดต่่อรับบริการจากภาครัฐได้ทุกท้� ทุกเวลา 
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ด้วย่ความสะดวก รวดเร็ว และประห้ยั่ดค่าใช้ื้จ่าย่ โดย่ม้ห้น่วย่งานนำาร่องสำาห้รับให้้บริการในระบบ 

ต้่นแบบจำานวน ๑๙ ห้น่วย่งาน และม้เป้าห้มาย่ในการให้้บริการประชื้าชื้นในระบบต่้นแบบได้จำานวน 

ไม่น้อย่กว่า ๒๐ งานบริการ เช่ื้น บริการต่รวจสอบสิทธิการรักษาพื่ย่าบาล บริการชื้ำาระภาษ้รถประจำาปี

    (๓) การทบทวนกฎีห้มาย่ท้�เป็นอุปสรรคต่่อการให้้บริการ e-Service ของห้น่วย่งาน 

นำาร่องในการพื่ัฒนาการออกเอกสารห้ลักฐานด้วย่ระบบดิจิทัล จำานวน ๔๕ ฉบับ (ข้อม้ล ณ เด้อนพื่ฤษภาคม 

๒๕๖๔) โดย่ผลการดำาเนินการ พื่บว่า ห้น่วย่งานได้ทบทวนห้ร้อแก้ไขกฎีห้มาย่และกฎีระเบ้ย่บแล้วเสร็จ 

จำานวน ๔๔ ฉบับ เช่ื้น การออกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพื่ต่ามพื่ระราชื้บัญญัติ่สถานประกอบการ 

เพ้ื่�อสุขภาพื่ พื่.ศ. ๒๕๕๙ และท้�แก้ไขเพิื่�มเติ่ม การแก้ไขประกาศสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

เร้�อง ห้ลักเกณฑ์์วิธ้การปฏีิบัติ่ในการนำาคนต่่างด้าวเข้ามาในราชื้อาณาจักรด้วย่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

	 ๑.๒	 กำารพัฒนากำารอำอำกำเอำกำสัารราชกำารผ่านระบบดิจิทัลั เป็นการผลักดันให้้ห้น่วย่งาน 

เปล้�ย่นแปลงการให้้บริการภาครัฐ จากการจัดทำาเอกสารจากร้ปแบบกระดาษไปส่้ร้ปแบบข้อม้ลดิจิทัลท้�ม้ 

มาต่รฐานและความปลอดภัย่ ทำาให้้ประชื้าชื้นได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้ื้จ่าย่ในการใช้ื้บริการ 

จากภาครัฐ และย่ังสามารถต่รวจสอบข้อม้ลย่้อนกลับในภาย่ห้ลังได้ โดย่ม้ห้น่วย่งานสามารถออกเอกสาร 

	 ๑.๓	 กำารไม่เรียีกำสัำาเนาเอำกำสัารที�ราชกำารอำอำกำให้จากำปัระชาชน โดย่ม้ห้น่วย่งานย่กเลิก 

การขอสำาเนาเอกสารบัต่รประจำาตั่วประชื้าชื้น และสำาเนาทะเบ้ย่นบ้าน ครบถ้วนทุกกระบวนงานจำานวน 

๖๐ ห้น่วย่งาน

	 ๑.๔	 กำารจัดอำันดับความยีากำ	-	ง่ายีในกำารปัระกำอำบธ้รกิำจ	(Doing	Business)	สำานักงาน ก.พื่.ร.  

ร่วมกับห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้อง ภาคเอกชื้น และธนาคารโลก ขับเคล้�อนเพ้ื่�อปรับปรุงสภาพื่แวดล้อมสำาห้รับ

การประกอบธุรกิจในประเทศไทย่ ซ่ึ่�งในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทย่ได้รับอันดับท้� ๒๑ ของโลก ด้ข่�นจากปี ๒๕๖๒  

ท้�ได้อันดับท้� ๒๗

ห้ลักฐานราชื้การผ่านระบบดิจิทัลรวม ๖๑ เอกสาร/ใบอนุญาต่
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๒.	 กำารปัรับปัร้งโครงสัร้างแลัะระบบกำารทำางานขอำงภาครัฐให้มีความย่ีดหย่้ีน	คล่ัอำงตัิว	รอำงรับ	
กำารเปัลีั�ยีนแปัลัง

	 ๒.๑	 กำารมอำบอำำานาจกำารจัดโครงสัร้างให้ส่ัวนราชกำาร เพื่้�อให้้การดำาเนินภารกิจของส่วนราชื้การ 
เป็นไปอย่่างม้ประสิทธิภาพื่ โดย่ไม่เพิื่�มจำานวนกองในภาพื่รวมของส่วนราชื้การ เช่ื้น การยุ่บเลิก/ยุ่บรวม 
กองเดิม และจัดตั่�งกองให้ม่เพ้ื่�อรับผิดชื้อบภารกิจให้ม่ ๆ ต่ามยุ่ทธศาสต่ร์ นโย่บาย่ และภารกิจท้�ม้ความสำาคัญ 
เร่งด่วนของรัฐบาล โดย่คำาน่งถ่งผลประโย่ชื้น์ท้�ประชื้าชื้นจะได้รับเป็นสำาคัญ

 ๒.๒	 กำารจัดตัิ�งแลัะปัรับปัร้งบทบาท	ภารกิำจ	หน่วยีงานภาครัฐให้สัอำดคล้ัอำงกัำบความต้ิอำงกำาร	
ขอำงปัระชาชน	เช่ื้น การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชื้การในกระทรวงการอุดมศ่กษา วิทย่าศาสต่ร์ วิจัย่ 
และนวัต่กรรม โดย่ให้้ความสำาคัญต่่อการขับเคล้�อนการวิจัย่และพัื่ฒนาเพ้ื่�อเร่งสร้างองค์ความร้้ด้านวิทย่าศาสต่ร์  
เทคโนโลย่้ และนวัต่กรรม

	 ๒.๓	 กำารพัฒนาต้ินแบบจังหวัดที�มีผลัสััมฤทธิ�ส้ัง	ซ่ึ่�งเป็นจังห้วัดท้�ม้ความย่้ดห้ยุ่่น 
ในการบริห้ารงาน งบประมาณ และบุคลากร เพ้ื่�อสร้างความเข้มแข็งในการบริห้ารเชิื้งพ้ื่�นท้�และพัื่ฒนาระบบ 
การบริห้ารงานจังห้วัดและกลุ่มจังห้วัดแบบบ้รณาการ โดย่นำาข้อเสนอร้ปแบบการเพิื่�มประสิทธิภาพื่ 
การบริห้ารราชื้การในจังห้วัดท้�ม้ผลสัมฤทธิ�ส้งไปทดลองนำาร่องใน ๖ จังห้วัด ได้แก่ จังห้วัดขอนแก่น 
ชัื้ย่นาท นครพื่นม ราชื้บุร้ สระบุร้ และสมุทรสาคร ซ่ึ่�งมุ่งเน้นประเด็นการย่กระดับศ้นย่์ดำารงธรรมอำาเภอให้้เป็น 
ศ้นย่์บริการเบ็ดเสร็จท้�สามารถให้้บริการ e-Service ได้

	 ๒.๔	 กำารศ่กำษาแนวทางกำารปัรับเปัลีั�ยีนร้ปัแบบกำารจัดตัิ�งส่ัวนราชกำารให้มีความย่ีดหย่้ีน	
เพ่�อำรอำงรับกำารปัฏิิบัติิงานติามย้ีทธศาสัติร์ชาติ ิ โดย่จัดทำาข้อเสนอในการแก้ไขปัญห้า อุปสรรคของ 
การบริห้ารงานภาย่ในส่วนราชื้การท้�จัดตั่�งข่�นต่ามมาต่รา ๑๘ วรรคส้� แห่้งพื่ระราชื้บัญญัติ่ระเบ้ย่บบริห้ารราชื้การ 
แผ่นดิน พื่.ศ. ๒๕๓๔ และท้�แก้ไขเพิื่�มเติ่ม และข้อเสนอในระย่ะย่าวเพ้ื่�อลดสภาพื่ความเป็นนิติ่บุคคลของ
ส่วนราชื้การซ่ึ่�งจะเป็นแนวทางท้�สามารถแก้ไขปัญห้าความไม่คล่องต่ัวของส่วนราชื้การในประเทศไทย่ได้

การขบัเคล่ือนระบบราชการในสถานการณ์โควดิ-19
ในสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึ่�งนับเป็นวิกฤต่ครั�งให้ญ่ของนานาประเทศ 

แต่่ความร่วมม้อร่วมใจจากทุกภาคส่วนของไทย่ ได้นำาพื่าให้้ประเทศไทย่สามารถประคับประคองสถานการณ์ 
ดังกล่าวได้เป็นอย่่างด้จนได้รับเส้ย่งช้ื้�นชื้มจากทั�วโลก ห้น่วย่งานของรัฐทุกกระทรวงได้ออกนโย่บาย่และ 
เร่งดำาเนินการ เพ้ื่�อช่ื้วย่เห้ล้อเย่้ย่วย่าความเด้อดร้อนของประชื้าชื้น ซ่ึ่�งอาจส่งผลให้้การขับเคล้�อนภารกิจ 
ห้ลักของห้น่วย่งานไม่เป็นไปต่ามเป้าห้มาย่การปฏิีบัติ่ราชื้การท้�ได้กำาห้นดไว้ สำานักงาน ก.พื่.ร. ต่ระห้นัก 
ถ่งความสำาคัญของปัญห้าจากสถานการณ์ดังกล่าว จ่งได้ม้การดำาเนินการทั�งเพ้ื่�ออำานวย่ความสะดวกให้้แก่ 
ประชื้าชื้นและลดภาระแก่ส่วนราชื้การ ดังน้�

๑.	 กำารพัฒนางานบริกำารภาครัฐในร้ปัแบบอิำเล็ักำทรอำนิกำส์ั	(e-Service)	
 ในสภาวะท้�ประชื้าชื้นควรห้ล้กเล้�ย่งการเดินทาง การอย่้่ในพ้ื่�นท้�สาธารณะ ห้ร้อการรวมตั่ว

ของคนจำานวนมาก การต่ิดต่่อราชื้การจ่งจำาเป็นต้่องอำานวย่ความสะดวกให้้สามารถดำาเนินการจากท้�ใดก็ได้  
สำานักงาน ก.พื่.ร. ได้ส่งเสริมให้้ห้น่วย่งานของรัฐเร่งพัื่ฒนา e-Service เพ้ื่�ออำานวย่ความสะดวกให้้แก่ประชื้าชื้น  
ได้แก่ การพัื่ฒนาช่ื้องทางการส้บค้นข้อม้ล ห้ร้อต่รวจสอบสิทธิ�ผ่านทางเว็บไซึ่ต์่ การย่้�นคำาขออนุญาต่ผ่าน
ออนไลน์ การชื้ำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการออกเอกสารห้ลักฐานในร้ปแบบดิจิทัล ทั�งน้� ห้น่วย่งาน 
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ได้พัื่ฒนางานบริการแล้ว จำานวน ๓๒๕ งานบริการ สามารถจัดกลุ่มประเภทงานบริการออกได้เป็น  
(๑) งานบริการเพ้ื่�อประชื้าชื้น จำานวน ๘๗ งานบริการ (๒) งานบริการสำาห้รับผ้้ประกอบธุรกิจ/SMEs 
จำานวน ๑๙๒ งานบริการ และ (๓) งานบริการด้านแรงงานห้ร้อส่งเสริมการม้งานทำา จำานวน ๔๖ งานบริการ 
เช่ื้น ระบบค้นห้าร้ปแปลงท้�ดิน (LandsMaps) การขอใบอนุญาต่ขาย่สุรา ย่าส้บ ไพ่ื่ ผ่านอินเทอร์เน็ต่

๒.	 กำารปัรับแนวทางกำารปัระเมินส่ัวนราชกำารติามมาติรกำารปัรับปัร้งปัระสิัทธิภาพในกำาร
ปัฏิิบัติิราชกำาร	ปัระจำาปีังบปัระมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

 เดิมในปีงบประมาณ พื่.ศ. ๒๕๖๓ สำานักงาน ก.พื่.ร. จะต้่องประเมินส่วนราชื้การต่าม
มาต่รการปรับปรุงประสิทธิภาพื่ในการปฏิีบัติ่ราชื้การ จำานวน ๑๕๒ ส่วนราชื้การ และ ๗๖ จังห้วัด โดย่ม้การกำาห้นด 
ตั่วช้ื้�วัดและส่วนราชื้การต้่องราย่งานผลการดำาเนินการภาย่ในเด้อนตุ่ลาคม ๒๕๖๓ แต่่เม้�อพิื่จารณาสถานการณ์ 
การแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว สำานักงาน ก.พื่.ร. จ่งได้เสนอคณะรัฐมนต่ร้เพ้ื่�อปรับแนวทางการประเมินฯ  
โดย่ให้้ส่วนราชื้การราย่งานผลการดำาเนินงานต่ามตั่วช้ื้�วัดเดิมเพ้ื่�อใช้ื้ในการติ่ดต่าม (Monitoring) แต่่จะไม่ 
นำามาประเมินผล และให้้ส่วนราชื้การถอดบทเร้ย่นในการบริห้ารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญห้าของ 
ห้น่วย่งาน เพื่้�อให้้สำานักงาน ก.พื่.ร. สรุปบทเร้ย่นในการบริห้ารจัดการผลกระทบในภาพื่รวมเพื่้�อใช้ื้เป็น
แนวทางในการบริห้ารงานและให้้บริการประชื้าชื้นได้ต่่อเน้�องและม้ประสิทธิภาพื่ห้ากเกิดสภาวะวิกฤติ่ 
ในอนาคต่ต่่อไป ซ่ึ่�งคณะรัฐมนต่ร้ได้ม้มติ่เห็้นชื้อบแนวทางดังกล่าวแล้ว ในการประชุื้มเม้�อวันท้� ๑๕ กันย่าย่น  
๒๕๖๓

๓.	 กำารสันับสัน้นให้หน่วยีงานขอำงรัฐทบทวนหร่อำจัดทำาแผนบริหารความพร้อำมต่ิอำสัภาวะ
วิกำฤติ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)

 คณะรัฐมนต่ร้ได้ม้มติ่เม้�อวันท้� ๓๑ ม้นาคม ๒๕๖๓ ให้้ห้น่วย่งานของรัฐทุกห้น่วย่ดำาเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP ให้้เป็นปัจจุบัน โดย่ให้้รองรับกรณ้เกิดโรคระบาดต่่อเน้�องเป็นระย่ะเวลา
นานได้ มุ่งเน้นการนำาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเทคโนโลย่้ดิจิทัลมาใช้ื้ในการบริห้ารงาน 
และให้้บริการประชื้าชื้น สำานักงาน ก.พื่.ร. ได้ประสานกับห้น่วย่งานของรัฐทุกห้น่วย่เพ้ื่�อส่งเสริมการทบทวน 
ห้ร้อจัดทำาให้ม่สำาห้รับห้น่วย่งานท้�ย่ังไม่ม้แผน โดย่ข้อม้ล ณ วันท้� ๓๑ สิงห้าคม ๒๕๖๓ ม้ห้น่วย่งานของรัฐ
จัดทำาแผน BCP แล้ว ๓,๖๑๖ ห้น่วย่งาน (คิดเป็นร้อย่ละ ๔๓.๖๖) จากจำานวนห้น่วย่งานทั�งห้มดท้�ต้่องจัด
ทำาแผน ๘,๒๘๑ ห้น่วย่งาน และได้ประมวลข้อม้ลจากแผนดังกล่าวพื่บว่า ห้น่วย่งานของรัฐให้้ความสำาคัญ
ต่่อการเต่ร้ย่มความพื่ร้อมรับสถานการณ์วิกฤต่ โดย่เฉพื่าะสถานการณ์โรคระบาดต่่อเน้�องท้�ม้การนำา
มาต่รการรองรับสถานการณ์โควิด-19 มาประกอบในแผน จ่งสามารถมั�นใจได้ว่าห้ากเกิดการระบาดรอบสอง 
ห้ร้อสถานการณ์วิกฤต่อ้�น ๆ ห้น่วย่งานจะสามารถปรับเปล้�ย่นแนวทางการดำาเนินการเพ้ื่�อย่ังคงให้้บริการภาครัฐ 
ได้ต่ามศักย่ภาพื่ ไม่ห้ยุ่ดชื้ะงักนานจนทำาให้้ผ้้รับบริการได้รับผลกระทบ นอกจากน้� สำานักงาน ก.พื่.ร. ได้จัดทำา 
แนวทางการย่กระดับประสิทธิภาพื่การบริการภาครัฐท้�ม้เป้าห้มาย่ให้้ประชื้าชื้นได้รับบริการภาครัฐอย่่าง
ต่่อเน้�องแม้ในสภาวะวิกฤต่ โดย่คณะรัฐมนต่ร้ม้มติ่เห็้นชื้อบเม้�อวันท้� ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้ว

๔.	 กำารรับ	-	ส่ังหนังส่ัอำราชกำารทางอิำเล็ักำทรอำนิกำส์ัระหว่างส่ัวนราชกำารที�เป็ันนิติิบ้คคลั
 คณะรัฐมนต่ร้ได้ม้มติ่เม้�อวันท้� ๒ มิถุนาย่น ๒๕๖๓ เห้็นชื้อบแนวปฏีิบัติ่ในการรับ - ส่งห้นังส้อ

ราชื้การทางอิเล็กทรอนิกส์ระห้ว่างส่วนราชื้การท้�เป็นนิติ่บุคคล โดย่ใช้ื้ไปรษณ้ย์่อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่ื้องทาง 
ในการรับ - ส่งห้นังส้อราชื้การ และให้้สำานักงาน ก.พื่.ร. เป็นห้น่วย่งานห้ลักร่วมกับห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้อง 
กำาห้นดแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้้ส่วนราชื้การต่ิดต่่อราชื้การระห้ว่างกันด้วย่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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เพ้ื่�อให้้เกิดประสิทธิภาพื่ ม้ความคุ้มค่า สอดคล้องกับแนวทางการในพัื่ฒนารัฐบาลดิจิทัล ซ่ึ่�งสำานักงาน ก.พื่.ร.  

ได้ร่วมกับสำานักงานพื่ัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำานักงานพื่ัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมห้าชื้น) 

ได้จัดทำาแนวปฏีิบัติ่ดังกล่าวและแจ้งให้้ส่วนราชื้การนำาไปปฏีิบัติ่ เพ้ื่�อให้้ส่วนราชื้การสามารถดำาเนินการ 

ได้อย่่างม้ประสิทธิภาพื่ สำาห้รับสำานักงาน ก.พื่.ร. ได้เริ�มใช้ื้อ้เมล nr1200@opdc.go.th ในการรับ - ส่งห้นังส้อ 

ราชื้การมาตั่�งแต่่วันท้� ๑ กันย่าย่น ๒๕๖๓ พื่บว่าสามารถลดค่าใช้ื้จ่าย่ในการส่งไปรษณ้ย์่ได้เป็นอย่่างด้
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บีโอไอ ขับเคล่ือนการส่งเสรมิการลงทุน รบัมือโควดิ-19

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

ปี ๒๕๖๓ เป็นอ้กปีห้น่�งท้�เศรษฐกิจโลกและประเทศไทย่ 

ต้่องเผชื้ิญกับความท้าทาย่จากการแพื่ร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ส่งผลกระทบให้้เกิดการเปล้�ย่นแปลงของห่้วงโซ่ึ่อุปทานโลก (Global 

Supply Chain) ในห้ลาย่อุต่สาห้กรรม มาต่รการป้องกันการแพื่ร่ระบาด 

ไวรัสโควิค-19 และแนวความคิดเร้�องความมั�นคงทางด้านสาธารณสุข 

ได้กลาย่เป็นปัจจัย่สำาคัญท้�ใช้ื้ประกอบการต่ัดสินใจเล้อกลงทุน 

ของนักลงทุนทั�วโลก ซ่ึ่�งสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้้เกิดโอกาส 

การลงทุนให้ม่ ๆ โดย่เฉพื่าะกลุ่มอุต่สาห้กรรมการแพื่ทย่์ ท้�เติ่บโต่

อย่่างก้าวกระโดดรวมถ่งอุต่สาห้กรรมดิจิทัลท้� มุ่งเน้นการพื่ัฒนา

แพื่ลต่ฟอร์มเพ้ื่�ออำานวย่ความสะดวกต่ามวิถ้ช้ื้วิต่แบบให้ม่ในปัจจุบัน

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 183



ในปีท้�ผ่านมา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ห้ร้อ บ้โอไอ ได้เร่งขับเคล้�อนมาต่รการ
ส่งเสริมการลงทุนในร้ปแบบต่่าง ๆ ให้้สอดคล้องกับบริบทท้�เปล้�ย่นแปลงไป โดย่เฉพื่าะมาต่รการท้�จะช่ื้วย่
บรรเทาผลกระทบจากการแพื่ร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ควบค่้ไปกับการส่งเสริมฯ ต่ามนโย่บาย่ปกติ่ 

โดย่ม้มาต่รการท้�สำาคัญ ดังน้�

มาตรการสนับสนุนการลงทนุในอตุสาหกรรมทางการแพทย ์เพ่ือรบัมอืโควดิ-19
รัฐบาลต้่องการผลักดันให้้ไทย่เป็นศ้นย่์กลางสุขภาพื่นานาชื้าติ่ (Medical Hub) ของภ้มิภาค และ 

บ้โอไอซ่ึ่�งเป็นห้น่วย่งานของรัฐในการให้้การส่งเสริมการลงทุน จ่งได้ใช้ื้เคร้�องม้อในการขับเคล้�อนให้้เกิด 
การลงทุนในอุต่สาห้กรรมทางการแพื่ทย่์ครบวงจร ซ่ึ่�งครอบคลุมทั�งการผลิต่ย่าและอุปกรณ์ สถานพื่ย่าบาล
ไปจนถ่งการคิดค้นเทคโนโลย่้ให้ม่ ๆ และจากสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้้ม้ความ
ต้่องการใช้ื้ผลิต่ภัณฑ์์และอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์่ประเภทต่่าง ๆ ในประเทศเพิื่�มข่�นอย่่างรวดเร็ว โดย่เฉพื่าะ
ห้น้ากากอนามัย่ ผลิต่ภัณฑ์์ทำาความสะอาดห้ร้อฆ่่าเช้ื้�อท้�ม้ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเวชื้ภัณฑ์์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE)

เน้�องจากบ้โอไอม้นโย่บาย่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการท้�เก้�ย่วข้องกับอุต่สาห้กรรมการแพื่ทย่์ 
ครบวงจรอย่้่แล้ว จ่งได้เพิื่�มมาต่รการส่งเสริมฯ โดย่ให้้สิทธิประโย่ชื้น์เพิื่�มเติ่มในกลุ่มอุต่สาห้กรรมการแพื่ทย์่ 
เพ้ื่�อกระตุ้่นให้้เกิดการลงทุนอย่่างรวดเร็ว และเต่ร้ย่มพื่ร้อมรับม้อกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค-19 
ท้�เกิดข่�น ดังน้�

๑.	 มาติรกำารเร่งรัดกำารลังท้นในอ้ำติสัาหกำรรมทางกำารแพทย์ีเพ่�อำรับม่อำกัำบโควิด-19
 มาต่รการน้�ให้้สิทธิประโย่ชื้น์เพิ�มเติิมในการลดห้ย่่อนภาษ้เงินได้นิติ่บุคคลร้อย่ละ ๕๐ เป็นระย่ะ 

เวลา ๓ ปี แก่กิจการในกลุ่มอุต่สาห้กรรมทางการแพื่ทย์่ ซ่ึ่�งปกติ่จะได้รับสิทธิประโย่ชื้น์ในการย่กเว้นภาษ้
เงินได้นิติ่บุคคล ๓ - ๘ ปีอย่้่แล้ว เช่ื้น การผลิต่เคร้�องม้อแพื่ทย่์ห้ร้อชิื้�นส่วน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพื่ทย่์ เช่ื้น 
ห้น้ากากอนามัย่ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุื้ดต่รวจวินิจฉัย่ทางการแพื่ทย์่ ย่าและสารออกฤทธิ�สำาคัญในย่า 
กิจการเทคโนโลย่้ช้ื้วภาพื่ เป็นต้่น 

 เง้�อนไขสำาคัญสำาห้รับมาต่รการน้� ค้อ โครงการลงทุนต้่องจำาห้น่าย่และ/ห้ร้อบริจาคภาย่ในประเทศ 
อย่่างน้อย่ร้อย่ละ ๕๐ ของปริมาณท้�ผลิต่ได้ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ทั�งน้� เพ้ื่�อเพิื่�มปริมาณเคร้�องม้อและอุปกรณ์ 
ทางการแพื่ทย่์ภาย่ในประเทศให้้เพ้ื่ย่งพื่อต่่อความต้่องการ

 ๒.	มาติรกำารสันับสัน้นกำารเปัลีั�ยีนสัายีกำารผลัิติเดิม	เพ่�อำผลิัติเคร่�อำงม่อำแพทย์ีหร่อำชิ�นส่ัวนรวมถ่ีง	
อ้ำปักำรณ์ที�ใช้เพ่�อำวัติถ้ีปัระสังค์ทางกำารแพทย์ี	

  สำาห้รับผ้้ท้�ได้รับการส่งเสริมฯ อย่้่แล้ว สามารถขอำปัรับเปัลีั�ยีนสัายีกำารผลิัติที�มีอำย่้ีเดิม	เพ่�อำใช้ในกำาร
ผลิัติเคร่�อำงม่อำแพทย์ีหร่อำชิ�นส่ัวนได้ โดย่โครงการจะได้รับสิทธิประโย่ชื้น์ย่กเว้นอากรขาเข้าเคร้�องจักร 
ทั�งน้� เพ้ื่�อจ้งใจให้้ภาคเอกชื้นผลิต่เคร้�องม้อแพื่ทย่์อย่่างเร่งด่วน

๓.	 กำารปัรับสิัทธิปัระโยีชน์สัำาหรับกิำจกำารผลิัติวัติถ้ีดิบที�ใช้ในผลิัติภัณฑ์์ทางกำารแพทย์ี
 บ้โอไอได้เพิื่�มขอบข่าย่ “กิจการผลิต่เช้ื้�อเพื่ลิงจากผลผลิต่การเกษต่ร” ให้้ครอบคลุมถ่ง 

“การผลิต่แอลกอฮอล์ทางการแพื่ทย่์” ด้วย่ โดย่จะได้รับสิทธิประโย่ชื้น์ย่กเว้นภาษ้เงินได้นิติ่บุคคล ๘ ปี 
 นอกจากน้� ย่ังเพิื่�มเติ่มสิทธิประโย่ชื้น์ให้้ “กิจการผลิต่ Non-Woven Fabric” ท้�ใช้ื้เป็น

วัต่ถุดิบในการผลิต่ห้น้ากากอนามัย่ห้ร้ออุปกรณ์ทางการแพื่ทย์่ จากเดิมย่กเว้นภาษ้เงินได้นิติ่บุคคล ๓ ปี 
เป็น ๕ ปี
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มาตรการผ่อนปรนเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
ผู้ประกอบการในชว่งโควดิ-19

เพื่้�อเป็นการชื้่วย่เห้ล้อนักลงทุนท้�ได้รับ 
การส่งเสริมฯ จากบ้โอไอ ซึ่่�งได้รับผลกระทบจากการ 
แพื่รร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ส้ามารถดำาเนินงาน 
ต่ามปกต่ิ บ้โอไอจ่งผ่อนปรนการปฏีิบัต่ิต่ามเง้�อนไข
ของการส่งเสริมการลงทุนห้ลาย่ด้าน เชื้่น

• การขย่าย่เวลานำาเข้าเคร้�องจักรและ
เปิดดำาเนินการ 

• การผ่อนผันการเปิดดำาเนินการล่าชื้้า 
• การขย่าย่เวลาการดำาเนินการให้้ได้รับ

การรับรองมาต่รฐานสากล เชื้่น ISO 9002, CMMI 
ห้ร้อมาต่รฐานอ้�นท้�เท้ย่บเท่า

• การผ่อนผันการขออนุญาต่ห้ยุ่ดดำาเนิน
กิจการชื้ั�วคราวเป็นระย่ะเวลาเกินกว่า ๒ เด้อน โดย่
ไม่ต่้องย่้�นขออนุญาต่จากสำานักงาน แต่่ให้้แจ้งผ่าน
ระบบออนไลน์แทน

• ขย่าย่เวลาการย่้�นคำาขอใชื้้สิทธิย่กเว้น
ภาษ้เงินได้นิต่ิบุคคล 

เปิดชอ่งทางการติดต่อผ่านระบบ e-Services 
 บ้โอไอได้ย่กระดับการให้้บริการแก่นักลงทุน ในร้ปแบบ e-Services มาโดย่ต่ลอด โดย่เฉพื่าะ

อย่่างย่ิ�ง ในชื้่วงสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บ้โอไอจ่งได้เปิดระบบออนไลน์ให้ม่ ๆ เพื่้�อ 

ชื้่วย่ลดความเส้�ย่งจากการเดินทางมาต่ิดต่่อท้�สำานักงาน เชื้่น ระบบการส่งจดห้มาย่ และเอกสารผ่านชื้่องทาง 

ออนไลน์ (e-Submission)
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 พื่ร้อมกันน้� บ้โอไอยั่งเร่งตั่�งห้น่วย่ให้้คำาปร่กษานักลงทุน ห้ร้อ Customer Service Unit (CSU) 
เพ้ื่�อให้้คำาปร่กษาเก้�ย่วกับการส่งเสริมฯ ตั่�งแต่่เร้�องขอรับการส่งเสริมฯ ในเบ้�องต้่น ต่ลอดจนการใช้ื้ 
สิทธิประโย่ชื้น์ต่่าง ๆ ของบ้โอไอ เช่ื้น ภาษ้เงินได้นิติ่บุคคล อากรนำาเข้าเคร้�องจักร อากรนำาเข้าวัต่ถุดิบ เป็นต้่น 
โดย่นักลงทุนสามารถเข้าระบบออนไลน์เพ้ื่�อนัดห้มาย่ขอรับคำาปร่กษาได้ต่ลอดเวลา ทั�งย่ังให้้บริการผ่านคอลล์ 

เซ็ึ่นเต่อร์ อ้เมล โซึ่เช้ื้ย่ลม้เด้ย่อ้กด้วย่

การประสานงานใหผู้้ชาํนาญการต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศ ชว่งโควดิ-19 
 เน้�องจากกฎีระเบ้ย่บสำาห้รับการเดินทางระห้ว่างประเทศท้�เข้มงวดในชื้่วงการแพื่ร่ระบาดของ 

ไวรัสโควิด-19 ทำาให้้คนต่่างชื้าติ่ประสบปัญห้าในการเดินทางเข้ามาในราชื้อาณาจักร ส่งผลให้้ธุรกิจห้ยุ่ดชื้ะงัก 
และส่งผลกระทบกับการขย่าย่ตั่วของการลงทุนในประเทศไทย่ บ้โอไอจ่งได้ประสานงานกับห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้อง 
เพ้ื่�ออำานวย่ความสะดวกให้้กับผ้้ชื้ำานาญการต่่างชื้าติ่ท้�ม้ความจำาเป็นต้่องการเข้ามาปฏิีบัติ่งานในโครงการ 
ท้�ได้รับการส่งเสริมฯ ให้้เดินทางเข้ามาภาย่ในราชื้อาณาจักรช่ื้วงสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่่างราบร้�น 
ซ่ึ่�งส่งผลด้ต่่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดย่รวม 

 ทั�งน้� ต่ลอดปี ๒๕๖๓ บ้โอไอได้ประสานในการนำาผ้้ชื้ำานาญการต่่างชื้าติ่เข้ามาในราชื้อาณาจักร 
เพ้ื่�อทำางานในโครงการท้�ได้รับการส่งเสริมฯ จำานวน ๑๖,๐๕๖ ราย่ ซ่ึ่�งชื้่วย่ให้้การลงทุนโครงการต่่าง ๆ 
สามารถดำาเนินกิจการได้อย่่างราบร้�น ก่อให้้เกิดประโย่ชื้น์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

สรุุปภาวะการุส่งเสริุมการุลงทุุน ปี ๒๕๖๓
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในปี ๒๕๖๓  

ม้การขอรับการส่งเสริมฯ ๑,๗๑๗ โครงการ เพิื่�มข่�นจาก 
ช่ื้วงเด้ย่วกันของปีก่อนร้อย่ละ ๑๓ และม้ม้ลค่าเงินลงทุน 
๔๘๑,๑๕๐ ล้านบาท ลดลงจากชื้่วงเด้ย่วกันของปีก่อน 
ร้อย่ละ ๓๐ เน้�องจากเม้�อปี ๒๕๖๒ ม้โครงการรถไฟ
ความเร็วส้งเช้ื้�อม ๓ สนามบิน ซ่ึ่�งเป็นโครงการลงทุน
ขนาดให้ญ่ย่้�นขอรับการส่งเสริมฯ จ่งทำาให้้ม้ลค่าในปี 
๒๕๖๒ พุ่ื่งส้งข่�น

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน ๑๒ อุต่สาห้-
กรรมเป้าห้มาย่ ม้เงินลงทุน ๒๓๐,๗๔๐ ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อย่ละ ๔๘ ของม้ลค่าการขอรับการส่งเสริมทั�งสิ�น โดย่ 
เงินลงทุนส่วนให้ญ่อย่้่ในอุต่สาห้กรรมเคร้�องใช้ื้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา ค้อ อุต่สาห้กรรมเกษต่ร 
และอาห้าร และอุต่สาห้กรรมย่านย่นต์่และชิื้�นส่วน 
ต่ามลำาดับ 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื่้�นท้� 
EEC ม้จำานวน ๔๕๓ โครงการ เงินลงทุน ๒๐๘,๗๒๐ 
ล้านบาท 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่่างประเทศ (FDI) ม้จำานวน ๙๐๗ โครงการ เงินลงทุน ๒๑๓,๑๖๒ 
ล้านบาท โดย่ญ้�ปุ่นเป็นประเทศท้�ม้ม้ลค่าเงินลงทุนมากท้�สุด รองลงมา ค้อ จ้น และสห้รัฐอเมริกา ต่ามลำาดับ
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สทนช.ขับเคล่ือนกฎหมายลําดับรอง
สรา้งการมีส่วนรว่มตาม พ.ร.บ.ทรพัยากรน้ำ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สํานักงานทรพัยากรน้ำ แหง่ชาติ

พื่ระราชื้บัญญัติ่ทรัพื่ย่ากรนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎีห้มาย่ 
ฉบับแรกท้�ว่าด้วย่ทรัพื่ย่ากรนำ�าของประเทศ ม้ผลบังคับใช้ื้ตั่�งแต่่วันท้�  
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ม้วัต่ถุประสงค์ให้้ทุกภาคส่วนทั�งภาครัฐ ภาคเอกชื้น  
และประชื้าชื้น ร่วมบ้รณาการการทำางานเพ้ื่�อให้้ขับเคล้�อนภารกิจด้านนำ�า  
ทั�งในด้านการใช้ื้นำ�า การพื่ัฒนา การบริห้ารจัดการ การบำารุงรักษา และ 
การฟ้�นฟ้อนุรักษ์ทรัพื่ย่ากรนำ�าไปในทิศทางเด้ย่ว ได้อย่่างม้ประสิทธิภาพื่  
ครอบคลุมในทุกมิติ่ ม้ความสมดุลและย่ั�งย่้น รวมทั�งสะท้อนกระบวนการ 
ม้ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่่างแท้จริง ประกอบด้วย่ ๙ ห้มวดสำาคัญ
และบทเฉพื่าะกาล จำานวน ๑๐๖ มาต่รา ได้แก่

หมวด	๑	 ทรัพยีากำรนำ�า กำาห้นดให้้รัฐม้อำานาจใช้ื้ พัื่ฒนา 
บริห้ารจัดการ บำารุงรักษา ฟ้�นฟ้ และอนุรักษ์ทรัพื่ย่ากรนำ�าให้้เกิด
ประโย่ชื้น์ต่่อส่วนรวมอย่่างสมดุลและย่ั�งย่้น

หมวด	๒	 สิัทธิในนำ�า ให้้สิทธิบุคคลในการใช้ื้ห้ร้อเก็บกักนำ�าได้
เท่าท้�จำาเป็นแก่ประโย่ชื้น์ในกิจกรรมห้ร้อในท้�ดินของต่นโดย่ไม่เป็น
เห้ตุ่ให้้เกิดความเด้อดร้อนห้ร้อเส้ย่ห้าย่แก่บุคคลอ้�นซ่ึ่�งอาจใช้ื้นำ�านั�น
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หมวด	๓	 อำงค์กำรบริหารจัดกำารทรัพยีากำรนำ�า ม้ทั�งระดับชื้าติ่ ลุ่มนำ�าและองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าท้�สะท้อน
การม้ส่วนร่วมของประชื้าชื้น

หมวด	๔	 กำารจัดสัรรนำ�าแลัะกำารใช้นำ�า ให้้คณะกรรมการทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ (กนชื้.) จัดลำาดับ
ความสำาคัญในการจัดสรรนำ�าของประเทศ โดย่คำาน่งถ่งนำ�าเพ้ื่�อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ จาร้ต่
ประเพื่ณ้ บรรเทาสาธารณภัย่ คมนาคม เกษต่รกรรม อุต่สาห้กรรม พื่าณิชื้ย่กรรม และการท่องเท้�ย่ว 

หมวด	๕	 ภาวะนำ�าแลั้งแลัะภาวะนำ�าท่วม	ให้้ความสำาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญห้าด้านนำ�า 
โดย่ให้้คณะกรรมการลุ่มนำ�าจัดทำาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะนำ�าแล้ง นำ�าท่วม ไว้ล่วงห้น้า ซ่ึ่�งครอบคลุมไปถ่ง 
การรักษาและแก้ไขปัญห้าคุณภาพื่นำ�า รวมทั�งบัญญัติ่ให้้ห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้องนำาแผนไปส่้การปฏิีบัติ่

หมวด	๖	 กำารอำน้รักำษ์แลัะกำารพัฒนาทรัพยีากำรนำ�าสัาธารณะ เน้นการสงวนพ้ื่�นท้�แห้ล่งต้่นนำ�า
ลำาธาร ห้ร้อพ้ื่�นท้�ชุ่ื้มนำ�าเพ้ื่�อประโย่ชื้น์ในการอนุรักษ์ทรัพื่ย่ากรนำ�าสาธารณะ รวมถ่งวางห้ลักเกณฑ์์ประโย่ชื้น์ 
ท้�ดินท้�อาจส่งผลกระทบต่่อทรัพื่ย่ากรนำ�าสาธารณะ และเพ้ื่�อการอนุรักษ์และการพัื่ฒนาทรัพื่ย่ากรนำ�า
สาธารณะ

หมวด	๗	 พนักำงานเจ้าหน้าที� กำาห้นดห้น้าท้�และอำานาจของพื่นักงานเจ้าห้น้าท้�เพ้ื่�อปฏิีบัติ่ต่าม
กฎีห้มาย่ฉบับน้� และให้้พื่นักงานเจ้าห้น้าท้�เป็นเจ้าพื่นักงานต่ามประมวลกฎีห้มาย่อาญา

หมวด	๘	 ความรับผิดทางแพ่งในกรณ้ท้�ทำาให้้เกิดความเส้ย่ห้าย่ต่่อทรัพื่ย่ากรนำ�าสาธารณะ กรณ้ 
ท้�ผ้้ใดกระทำาให้้เกิดความเส้ย่ห้าย่ต่่อทรัพื่ย่ากรนำ�าสาธารณะห้ร้อใช้ื้ทรัพื่ย่ากรนำ�าสาธารณะโดย่ไม่ม้สิทธิ 
ต้่องรับผิดชื้อบชื้ดใช้ื้ค่าสินไห้มทดแทนต่่อรัฐ

หมวด	๙	 บทกำำาหนดโทษ ได้กำาห้นดโทษอาญา ซ่ึ่�งม้ทั�งจำาคุก ห้ร้อปรับ ห้ร้อทั�งจำาทั�งปรับ 
แล้วแต่่กรณ้สำาห้รับความผิดท้�กระทำา

แม้ว่า พื่ระราชื้บัญญัติ่ทรัพื่ย่ากรนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๑ ได้ม้ผลบังคับใช้ื้แล้วในปัจจุบัน แต่่เพ้ื่�อให้้การ
แก้ไขปัญห้านำ�าของประเทศทั�งระบบขับเคล้�อนไปในทิศทางเด้ย่วกันได้อย่่างม้ประสิทธิภาพื่ รวมทั�งสะท้อน
การเข้ามาม้ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำาเป็นจะต้่องม้กฎีห้มาย่ลำาดับรอง ห้ร้อกฎีห้มาย่ล้กรองรับด้วย่ 
โดย่ท้�ผ่านมาสำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ (สทนชื้.) ได้ร่วมกับห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้องดำาเนินการจัดทำา
และย่กร่างกฎีห้มาย่ลำาดับรอง (เฉพื่าะมาต่ราเร่งด่วน) ภาย่ใต้่พื่ระราชื้บัญญัติ่ทรัพื่ย่ากรนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๑ 
จำานวน ๑๘ ฉบับ เม้�อกฎีห้มาย่ลำาดับรองห้ร้อกฎีห้มาย่ล้กม้ผลบังคับใช้ื้จะช่ื้วย่สร้างกลไกการม้ส่วนร่วม 
ในทุกภาคส่วน แก้ปัญห้านำ�าท่วม-นำ�าแล้ง ทำาให้้สามารถบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�า ได้อย่่างทั�วถ่ง และ 
เป็นธรรมย่ิ�งข่�น 

พื่ระราชื้กฤษฎ้ีกากำาห้นดลุ่มนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๔ เป็นห้น่�งในกฎีห้มาย่ลำาดับรองท้�ม้ความสำาคัญ โดย่ 
พื่ระบาทสมเด็จพื่ระเจ้าอย่้่ห้ัว ทรงลงพื่ระปรมาภิไธย่ ลงประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา เม้�อวันท้� ๑๑ กุมภาพื่ันธ์  
๒๕๖๔ และม้ผลบังคับใช้ื้ตั่�งแต่่วันท้� ๑๒ กุมภาพัื่นธ์ ๒๕๖๔ ท้�ผ่านมา โดย่พื่ระราชื้กฤษฎ้ีกาดังกล่าว 
เป็นการแบ่งพื่้�นท้�ลุ่มนำ�าของประเทศไทย่ให้ม่ ท้�เห้มาะสมสำาห้รับการบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าและวิถ้ช้ื้วิต่ 
ของประชื้าชื้น จาก ๒๕ ลุ่มนำ�าห้ลัก เห้ล้อ ๒๒ ลุ่มนำ�าห้ลัก ประกอบด้วย่ ลุ่มนำ�าสาละวิน ลุ่มนำ�าโขงเห้น้อ  
ลุ่มนำ�าโขงต่ะวันออกเฉ้ย่งเห้น้อ ลุ่มนำ�าช้ื้ ลุ่มนำ�าม้ล ลุ่มนำ�าปิง ลุ่มนำ�าวัง ลุ่มนำ�าย่ม ลุ่มนำ�าน่าน ลุ่มนำ�าเจ้าพื่ระย่า 
ลุ่มนำ�าสะแกกรัง ลุ่มนำ�าป่าสัก ลุ่มนำ�าท่าจ้น ลุ่มนำ�าแม่กลอง ลุ่มนำ�าบางปะกง ลุ่มนำ�าโต่นเลสาบ ลุ่มนำ�าชื้าย่ฝั้�ง
ทะเลต่ะวันออก ลุ่มนำ�าเพื่ชื้รบุร้-ประจวบค้ร้ขันธ์ ลุ่มนำ�าภาคใต้่ฝั้�งต่ะวันออกต่อนบน ลุ่มนำ�าทะเลสาบสงขลา 
ลุ่มนำ�าภาคใต้่ต่ะวันออกต่อนล่าง และลุ่มนำ�าภาคใต้่ฝั้�งต่ะวันต่ก
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พื่ระราชื้กฤษฎ้ีกากำาห้นดลุ่มนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๔ ใช้ื้ห้ลักการพิื่จารณาการแบ่งลุ่มนำ�าห้ลักให้ม่ ได้แก่ 
จุดออกของลุ่มนำ�า สภาพื่ภ้มิศาสต่ร์พ้ื่�นท้� วัฒนธรรม การแบ่งเขต่การปกครอง การใช้ื้นำ�า การบริห้ารจัดการ
นำ�า และพ้ื่�นท้�ลุ่มนำ�าไม่ควรอย่้่ต่่างภ้มิภาค โดย่ลุ่มนำ�าให้ม่ ๒๒ ลุ่มนำ�าน้� สามารถใช้ื้ในการวิเคราะห์้ด้านการ
บริห้ารจัดการแห้ล่งนำ�าแบบองค์รวมได้อย่่างเต่็มประสิทธิภาพื่และรวดเร็ว ทันต่่อสถานการณ์ท้�ม้การ
เปล้�ย่นแปลงในปัจจุบัน รวมทั�งสามารถบริห้ารจัดการนำ�าได้อย่่างเบ็ดเสร็จในแต่่ละลุ่มนำ�า ต่ลอดจน 
ใช้ื้ประกอบการสร้างการม้ส่วนร่วมในการบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�า ร่วมกับกฎีกระทรวงท้�เก้�ย่วข้อง ได้แก่  
กฎีกระทรวงองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๔ กฎีกระทรวงการคัดเล้อกกรรมการผ้้แทนคณะกรรมการลุ่มนำ�าใน 
กนชื้. พื่.ศ. ๒๕๖๔ และกฎีกระทรวงการได้มาซ่ึ่�งกรรมการลุ่มนำ�าผ้้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
กรรมการลุ่มนำ�าผ้้แทนองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า และกรรมการลุ่มนำ�าผ้้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๔ 
ท้�ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษาและม้ผลบังคับตั่�งแต่่วันท้� ๒ กุมภาพัื่นธ์ ๒๕๖๔ แล้วเช่ื้นกัน 

กฎีกระทรวง ทั�ง ๓ ฉบับจัดทำาข่�นต่ามห้มวด ๓ องค์กรบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�า ในพื่ระราชื้-
บัญญัติ่ทรัพื่ย่ากรนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๑ ท้�ระบุไว้ว่า องค์กรในการบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าของประเทศ ม้ ๓ ระดับ  
ได้แก่ 

๑.	 ระดับชาติิ	ได้แก่ คณะกรรมการทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ ห้ร้อ กนชื้. ท้�ม้นาย่กรัฐมนต่ร้เป็น
ประธาน 

๒.	 ระดับล่้ัมนำ�า ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มนำ�า ท้�ม้ผ้้ว่าราชื้การจังห้วัดในเขต่ลุ่มนำ�าท้�ได้รับเล้อกเป็น
ประธาน 

๓.	 ระดับอำงค์กำรผ้้ใช้นำ�า	ซ่ึ่�งเป็นการรวมต่ัวกันของบุคคลซ่ึ่�งใช้ื้นำ�าในบริเวณใกล้เค้ย่งกันและอย่้่ใน 
เขต่ลุ่มนำ�าเด้ย่วกันม้สิทธิรวมต่ัวกันจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า เพื่้�อประโย่ชื้น์ร่วมกันเก้�ย่วกับการใช้ื้ 
การพัื่ฒนา การบริห้ารจัดการ การบำารุงรักษา การฟ้�นฟ้ และการอนุรักษ์ทรัพื่ย่ากรนำ�าในห้ม่้สมาชิื้กของ
องค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า
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การท้�ผ้้ใช้ื้นำ�าซ่ึ่�งประสงค์จะรวมตั่วกันจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า ต้่องเป็นไปต่ามห้ลักเกณฑ์์ 
ดังต่่อไปน้� 

-	 ผ้้ใช้นำ�าซ่ึ่�งเป็ันบ้คคลัธรรมดา	ค้อ การรวมตั่วกันของผ้้ใช้ื้นำ�าซ่ึ่�งม้ถิ�นท้�อย่้่ห้ร้อท้�ทำาการงานอย่้่ใน
เขต่ลุ่มนำ�าเด้ย่วกันจำานวนไม่น้อย่กว่าสามสิบราย่ ม้การดำาเนินกิจกรรมด้านการใช้ื้ การพื่ัฒนา การบริห้าร
จัดการ บำารุงรักษา การฟ้�นฟ้ ห้ร้อการอนุรักษ์ทรัพื่ย่ากรนำ�าของผ้้ใช้ื้นำ�าในบริเวณใกล้เค้ย่งกัน และต้่องอย่้่
ในเขต่ลุ่มนำ�าเด้ย่วกันกับท้�จะย่้�นคำาขอจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า ซ่ึ่�งผ้้ใช้ื้นำ�าแต่่ละราย่สามารถร่วมขอ
จดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าได้เพ้ื่ย่งแห่้งเด้ย่ว ห้ร้อเป็นสมาชื้ิกขององค์ผ้้ใช้ื้นำ�าได้เพ้ื่ย่งแห่้งเด้ย่ว เว้นแต่่
องค์กรผ้้ใช้ื้นำ�านั�นได้เลิกการดำาเนินงานแล้วห้ร้อพ้ื่นจากการเป็นสมาชิื้กขององค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าแห่้งนั�นแล้ว

-	 ผ้้ใช้นำ�าซ่ึ่�งรวมตัิวกัำนระหว่างบ้คคลัธรรมดา	นิติิบ้คคลั	หร่อำห้างห้้นส่ัวนสัามัญ ค้อ การรวมตั่วกัน 
ระห้ว่างผ้้ใช้ื้นำ�าซ่ึ่�งเป็นบุคคลธรรมดา นิติ่บุคคล ห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนสามัญซ่ึ่�งม้ถิ�นท้�อย่้่ห้ร้อท้�ทำาการตั่�งอย่้่ในเขต่ 
ลุ่มนำ�าเด้ย่วกันจำานวนไม่น้อย่กว่าสามสิบราย่ ม้การดำาเนินกิจกรรมด้านการใช้ื้ การพื่ัฒนา การบริห้ารจัดการ  
บำารุงรักษา การฟ้�นฟ้ ห้ร้อการอนุรักษ์ทรัพื่ย่ากรนำ�าของผ้้ใช้ื้นำ�าในบริเวณใกล้เค้ย่งกัน ต้่องอย่้่ในเขต่ลุ่มนำ�า
เด้ย่วกันกับท้�จะย่้�นคำาขอจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า ซ่ึ่�งผ้้ใช้ื้นำ�าแต่่ละราย่สามารถร่วมขอจดทะเบ้ย่น 
ก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าได้เพ้ื่ย่งแห่้งเด้ย่วห้ร้อเป็นสมาชิื้กขององค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าได้เพ้ื่ย่งแห่้งเด้ย่ว เว้นแต่่องค์กร 
ผ้้ใช้ื้นำ�านั�นได้เลิกการดำาเนินงานแล้วห้ร้อพ้ื่นจากการเป็นสมาชิื้กขององค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าแห่้งนั�นแล้ว

ปัจจุบันแม้ห้น่วย่งานด้านนำ�าห้ลาย่ห้น่วย่งานม้การจัดตั่�งองค์กรห้ร้อกลุ่มผ้้ใช้ื้นำ�าข่�นมาบ้างแล้ว เช่ื้น 
กลุ่มผ้้ใช้ื้นำ�าของกรมชื้ลประทาน ท้�ม้อย่้่กระจาย่อย่้่ในพื่้�นท้�โครงการชื้ลประทานทั�วประเทศ แต่่ย่ังมิใช่ื้
องค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าท้�อย่้่ภาย่ใต้่พื่ระราชื้บัญญัต่ิทรัพื่ย่ากรนำ�า พื่.ศ. ๒๕๖๑ และยั่งม้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ื่�นท้�ของประเทศ  
ดังนั�นภาย่ห้ลังจากท้�กฎีกระทรวงองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า ม้ผลบังคับใช้ื้แล้ว องค์กรห้ร้อกลุ่มผ้้ใช้ื้นำ�าของห้น่วย่งานท้�ม้
อย่้่เดิมต่ามภารกิจ ต้่องมาย่้�นขอจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งเป็นองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าต่ามพื่ระราชื้บัญญัติ่ทรัพื่ย่ากรนำ�า 
พื่.ศ. ๒๕๖๑ เพ้ื่�อประโย่ชื้น์ในการบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าทั�งระบบ 

การย่้�นคำาขอจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า ใช้ื้ระบบออนไลน์ทาง https://twuo.onwr.go.th 
เป็นห้ลัก แต่่ในช่ื้วงแรกเพ้ื่�อเป็นการอำานวย่ความสะดวก สามารถย่้�นคำาขอจดทะเบ้ย่นได้ ณ ท้�ทำาการ
สำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ทั�งในส่วนกลางและส่วนภ้มิภาค ทั�งน้� ประชื้าชื้นท้�รวมตั่วกันตั่�งแต่่ ๓๐ ราย่
ข่�นไป ตั่�งตั่วแทน ๑ ราย่ รวบรวมเอกสารห้ลักฐาน กรอกข้อม้ลต่ามแบบคำาขอจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้
นำ�า ย่้�นผ่านช่ื้องทาง ดังต่่อไปน้�

๑. เว็บไซึ่ต์่ https://twuo.onwr.go.th
๒. สำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ อาคารจุฑ์ามาศ
๓. สำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ภาค ๑ จังห้วัดลำาปาง ห้ร้อต่ามท้� สทนชื้. ภาค กำาห้นด
๔. สำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ภาค ๒ จังห้วัดสระบุร้ ห้ร้อต่ามท้� สทนชื้. ภาค กำาห้นด
๕. สำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ภาค ๓ จังห้วัดขอนแก่น ห้ร้อต่ามท้� สทนชื้. ภาค กำาห้นด
๖. สำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ภาค ๔ จังห้วัดสุราษฎีร์ธาน้ ห้ร้อต่ามท้� สทนชื้. ภาค กำาห้นด
๗. ส่งเอกสารทางไปรษณ้ย์่ ไปยั่ง : สำานักงานทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ อาคารจุฑ์ามาศ แขวงต่ลาด

บางเขน เขต่ห้ลักส้� กรุงเทพื่ฯ ๑๐๒๑๐
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นาย่ทะเบ้ย่นจะใช้ื้เวลาต่รวจสอบและพิื่จารณาเอกสารข้อม้ลประมาณ ๓๐ วัน ห้ากเอกสาร
ประกอบคำาขอจดทะเบ้ย่นถ้กต้่องครบถ้วนก็จะออกห้นังส้อสำาคัญการจดทะเบ้ย่นองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าเพ้ื่�อเป็น
เอกสารรับรองว่าเป็นองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าต่าม พื่รบ.ทรัพื่ย่ากรนำ�า ต่่อไป ซ่ึ่�งนอกจากองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าจะม้บทบาท 
ในการบริห้ารทรัพื่ย่ากรนำ�าในห้ม่้สมาชิื้กของต่นแล้ว องค์กรผ้้ใช้ื้นำ�าย่ังม้สิทธิได้รับคัดเล้อกเข้าไปม้ส่วนร่วม

ในการบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าในระดับลุ่มนำ�า และระดับชื้าติ่ด้วย่ 

องค์กรบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าในระดับลุ่มนำ�า ค้อ คณะกรรมการลุ่มนำ�าทั�ง ๒๒ ลุ่มนำ�า ประกอบด้วย่  
กรรมการลุ่มนำ�าโดย่ต่ำาแห้น่ง ได้แก่ ผ้้ว่าราชื้การจังห้วัดในเขต่ลุ่มนำ�านั�น ผ้้แทนกรมควบคุมมลพิื่ษ ผ้้แทน
กรมเจ้าท่า ผ้้แทนกรมชื้ลประทาน ผ้้แทนกรมทรัพื่ย่ากรนำ�า ผ้้แทนกรมทรัพื่ย่ากรนำ�าบาดาล ผ้้แทนกรมท้�ดิน  
ผ้้แทนกรมประมง ผ้้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย่ ผ้้แทนกรมป่าไม้ ผ้้แทนกรมพัื่ฒนาท้�ดิน  
ผ้้แทนกรมโย่ธาธิการและผังเม้อง ผ้้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ผ้้แทนกรมอุทย่านแห้่งชื้าต่ิ สัต่ว์ป่า  
และพื่ันธ์ุพ้ื่ชื้ (กรณ้ต่ิดต่่อกับชื้าย่แดน ให้้ม้ผ้้แทนกระทรวงกลาโห้ม กรณ้ต่ิดต่่อกับชื้าย่ฝั้�งทะเล ให้้ม้ผ้้แทน
กรมทรัพื่ย่ากรทางทะเลและชื้าย่ฝั้�ง กรณ้อย่้่ในพ้ื่�นท้�จังห้วัดนราธิวาส จังห้วัดปัต่ต่าน้ และจังห้วัดย่ะลา  
ให้้ม้ผ้้แทนศ้นย่์อำานวย่การบริห้ารจังห้วัดชื้าย่แดนภาคใต่้) กรรมการลุ่มนำ�าผ้้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
ซ่ึ่�งเป็นผ้้บริห้ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในเขต่ลุ่มนำ�านั�น จังห้วัดละ ๑ คน และในกรณ้ท้�ลุ่มนำ�าใดอย่้่ใน 
พ้ื่�นท้�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นร้ปแบบพิื่เศษ ให้้ผ้้บริห้ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นร้ปแบบพิื่เศษนั�น 
เป็นกรรมการลุ่มนำ�าด้วย่ กรรมการลุ่มนำ�าผ้้แทนองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า ท้�มาจากภาคเกษต่รกรรม ภาคอุต่สาห้กรรม 
และภาคพื่าณิชื้ย่กรรม ภาคละ ๓ คน รวม ๙ คน และกรรมการลุ่มนำ�าผ้้ทรงคุณวุฒิท้�ม้ความร้้และ
ประสบการณ์เก้�ย่วกับทรัพื่ย่ากรนำ�า จำานวน ๔ คน โดย่ สทนชื้. ต้่องดำาเนินการคัดเล้อกห้ร้อสรรห้าผ้้แทน
จากภาคส่วนต่่าง ๆ ต่ามท้�ระบุคุณสมบัติ่ไว้ในกฎีกระทรวงท้�เก้�ย่วข้องให้้แล้วเสร็จภาย่ในเด้อนสิงห้าคม 
๒๕๖๔ 

ห้ลังจากนั�น จะเข้าส่้กระบวนการคัดเล้อกกรรมการผ้้แทนคณะกรรมการลุ่มนำ�าในคณะกรรมการ
ทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ (กนชื้.) จำานวน ๖ คน ประกอบด้วย่ กรรมการลุ่มนำ�าผ้้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
จำานวน ๑ คน กรรมการลุ่มนำ�าผ้้แทนองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า จำานวน ๔ คน และกรรมการลุ่มนำ�าผ้้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
๑ คน โดย่ สทนชื้. จะดำาเนินการประกาศเปิดรับการเสนอราย่ช้ื้�อผ้้ม้ความประสงค์เข้ารับการคัดเล้อก  
ณ ท้�ทำาการ สทนชื้. ภาค ๑ - ๔ และทางเว็บไซึ่ต์่ สทนชื้. ต่่อจากนั�นจะดำาเนินการจัดประชุื้มคณะกรรมการ 
ลุ่มนำ�า ในแต่่ละเขต่ลุ่มนำ�าเพ้ื่�อพิื่จารณาเสนอราย่ช้ื้�อผ้้เข้ารับการคัดเล้อกเพ้ื่ย่งลุ่มนำ�าละ ๖ คน เม้�อได้ราย่ช้ื้�อ 
ผ้้เข้ารับการคัดเล้อกครบทั�ง ๒๒ ลุ่มนำ�าแล้ว คณะกรรมการคัดเล้อกท้�ประธาน กนชื้. แต่่งตั่�ง ม้เลขาธิการ  
สทนชื้. เป็นประธาน ห้น่วย่งานต่ามท้�กฎีกระทรวงกำาห้นดอ้ก ๙ คน ร่วมเป็นกรรมการ และม้ข้าราชื้การ
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ของ สทนชื้. อ้ก ๑ คน ทำาห้น้าท้�เป็นเลขานุการ จะจัดประชุื้มพิื่จารณาคัดเล้อกกรรมการลุ่มนำ�าจากบัญช้ื้ 

ราย่ช้ื้�อกรรมการลุ่มนำ�าท้�ได้รับการเสนอเข้ารับการคัดเล้อกจากลุ่มนำ�าต่่าง ๆ เพ้ื่�อคัดเล้อกเป็นกรรมการผ้้แทน 

คณะกรรมการลุ่มนำ�าใน กนชื้. ต่่อไป ซ่ึ่�งจะต้่องดำาเนินการให้้แล้วเสร็จภาย่ในเด้อนธันวาคม ๒๕๖๔ น้� 

ทั�งน้� คณะกรรมการทรัพื่ย่ากรนำ�าแห่้งชื้าติ่ (กนชื้.) ม้องค์ประกอบต่ามพื่ระราชื้บัญญัติ่ทรัพื่ย่ากรนำ�า  

พื่.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย่ นาย่กรัฐมนต่ร้เป็นประธานกรรมการ รองนาย่กรัฐมนต่ร้ท้�นาย่กรัฐมนต่ร้ 

มอบห้มาย่เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดย่ต่ำาแห้น่งจากห้น่วย่งานราชื้การท้�เก้�ย่วข้อง จำานวน ๙ คน  

กรรมการผ้้แทนคณะกรรมการลุ่มนำ�า จำานวน ๖ คน กรรมการผ้้ทรงคุณวุฒิ จำานวน ๔ คน โดย่ม้เลขาธิการ 

สทนชื้. ปฏิีบัติ่ห้น้าท้�กรรมการและเลขานุการ และม้ข้าราชื้การของ สทนชื้. ทำาห้น้าท้�กรรมการและผ้้ช่ื้วย่

เลขานุการอ้กไม่เกิน ๒ คน โดย่ กนชื้. ม้ห้น้าท้�และอำานาจท้�เก้�ย่วกับการบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าของ

ประเทศในทุกมิติ่ อาทิ การจัดทำานโย่บาย่และแผนแม่บทเก้�ย่วกับการบริห้ารทรัพื่ย่ากรนำ�าท้�สอดคล้องกับ

ยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าต่ิเพ้ื่�อเสนอคณะรัฐมนต่ร้ให้้ความเห้็นชื้อบ การพื่ิจารณาและให้้ความเห้็นชื้อบในแผนปฏีิบัติ่

การของห้น่วย่งานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นท้�เก้�ย่วกับทรัพื่ย่ากรนำ�าและแผนงบประมาณ 

การบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าแบบบ้รณาการให้้สอดคล้องกับนโย่บาย่และแผนแม่บทฯ และเสนอคณะรัฐมนต่ร้ 

เพ้ื่�อพิื่จารณาในการจัดทำางบประมาณประจำาปี การพิื่จารณาและให้้ความเห็้นชื้อบแผนแม่บทการบริห้าร

จัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าในเขต่ลุ่มนำ�าต่่าง ๆ ต่ามท้�คณะกรรมการลุ่มนำ�าเสนอ เป็นต้่น 

ภาย่ห้ลังจากม้การจดทะเบ้ย่นก่อตั่�งองค์กรผ้้ใช้ื้นำ�า ม้คณะกรรมการลุ่มนำ�าให้ม่ครบทั�ง ๒๒ ลุ่มนำ�าห้ลัก  

และกรรมการผ้้แทนคณะกรรมการลุ่มนำ�าใน กนชื้. แล้ว จะทำาให้้การบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าของประเทศ 

อย่้่บนพ้ื่�นฐานการม้ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำาให้้การบริห้ารจัดการนำ�าเป็นไปอย่่างม้ประสิทธิภาพื่ สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบันและปัญห้าในเชิื้งพ้ื่�นท้� และต่รงกับความต้่องการของประชื้าชื้นในพ้ื่�นท้�อย่่างแท้จริง 

รวมทั�งสามารถต่อบสนองต่่อการพัื่ฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต่ลอดจนการอนุรักษ์ฟ้�นฟ้ทรัพื่ย่ากรธรรมชื้าติ่

และสิ�งแวดล้อม ช่ื้วย่ให้้การพัื่ฒนาและบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าของประเทศม้ประสิทธิภาพื่ ต่อบสนอง

แผนแม่บทการบริห้ารจัดการทรัพื่ย่ากรนำ�าฯ และยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่ สร้างความมั�นคงให้้กับประเทศไทย่อย่่าง

ย่ั�งย่้นต่่อไป
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สํานักงาน ป.ย.ป. กับการปฏิรปูกฎหมายเพ่ือคนทํากิน 
ในอาชพีหาบเรแ่ผงลอย “ก้าวผ่านวกิฤติโควดิ” *

สํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ

และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง

สำานักงานขับเคล้�อนการปฏีิร้ปประเทศ ยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าต่ิ และ 
การสร้างความสามัคค้ปรองดอง ห้ร้อเร้ย่กอ้กช้ื้�อว่า “สำานักงาน ป.ย่.ป.”  
เป็นส่วนราชื้การร้ปแบบเฉพื่าะเท้ย่บเท่ากรม สังกัดสำานักนาย่กรัฐมนต่ร้  
และข่�นต่รงกับนาย่กรัฐมนต่ร้ จัดตั่�งข่�นต่ามคำาสั�งห้ัวห้น้าคณะรักษา 
ความสงบแห่้งชื้าติ่ ท้� ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันท้� ๒๖ พื่ฤศจิกาย่น พุื่ทธศักราชื้ 
๒๕๖๑ เร้�อง กลไกในการขับเคล้�อนการปฏิีร้ปประเทศ ยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่ 
และการสร้างความสามัคค้ปรองดอง สำานักงาน ป.ย่.ป. ม้ห้น้าท้�รับผิดชื้อบ 
ภารกิจการขับเคล้�อนการปฏิีร้ปประเทศต่ามแผนการปฏิีร้ปประเทศ 
นโย่บาย่การปฏีิร้ปของรัฐบาล ยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่ แผนแม่บท และแผนการ 
สร้างความสามัคค้ปรองดองให้้เป็นไปอย่่างม้ประสิทธิภาพื่โดย่การ 

* นายธีระศัักดิ์ อิญญาวังค์

นักวัิชื้าการเงินและบัญชื้ีชื้ำานาญการพิเศัษ 

สำานักงานขับเคล่�อนการปฏิิร่ปประเทิศั ยุทิธศัาสติร์ชื้าติิ และการสร้างควัามัสามััคคีปรองดอง
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บ้รณาการข้อม้ลสารสนเทศท้�เก้�ย่วข้อง ประสานความร่วมม้อ เสนอแนะมาต่รการและแนวทางการดำาเนินการ 
แก้ไขปัญห้า ต่ลอดจนต่ิดต่ามความก้าวห้น้าในการดำาเนินการต่ามมต่ิของคณะกรรมการยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่  
คณะกรรมการจัดทำายุ่ทธศาสต่ร์ชื้าต่ิ คณะกรรมการปฏีิร้ปประเทศ และคณะกรรมการท้�เก้�ย่วข้อง รวมทั�ง 
รับเร้�องร้องเร้ย่นห้ร้อร้องทุกข์จากประชื้าชื้นเก้�ย่วกับการดำาเนินการต่ามแผนการปฏิีร้ปประเทศ 
ยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคค้ปรองดองของห้น่วย่งานของรัฐ และจัดฝึ้กอบรม 
และประเมินผลห้ลักส้ต่รการบริห้ารราชื้การแผ่นดินต่ามกรอบการปฏิีร้ปประเทศ ยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่ และ 
การสร้างความสามัคค้ปรองดองให้้กับข้าราชื้การของส่วนราชื้การ ท้�ม้ห้น้าท้�รับผิดชื้อบในภารกิจดังกล่าว
ของแต่่ละกระทรวง ในทุกระดับ 

การปฏีิร้ปและการพื่ัฒนาประเทศ ม้ห้ลาย่ประเด็นและวิธ้การให้้เล้อกดำาเนินการต่ามความเห้มาะสม 
ของบริบทท้�แต่กต่่างกันไป และประเด็นห้น่�งท้�มักจะถ้กห้ยิ่บย่กมาดำาเนินการปฏิีร้ปและพัื่ฒนา ค้อ ประเด็น 
กฎีห้มาย่ ซ่ึ่�งผ้้บริห้ารประเทศและนักวิชื้าการต่่างก็มองในทิศทางเด้ย่วกันว่า กฎีห้มาย่เป็นฟันเฟ้องห้น่�งของ 
การปฏีิร้ปและการพื่ัฒนาประเทศ เป็นรากฐานของความแข็งแกร่ง และย่ังเป็นเคร้�องม้อในการแข่งขัน 
ท้�จะสร้างความย่ั�งย่้นในการพัื่ฒนาประเทศนั�น ๆ ด้วย่ 

การม้กฎีห้มาย่ท้�ด้ ค้อ บทบัญญัติ่สามารถม้ความเห้มาะสมและครอบคลุม ผ้้ใช้ื้กฎีห้มาย่ในทุกบทบาท 
สามารถนำากฎีห้มาย่ไปใช้ื้ได้โดย่สอดคล้องกับความเป็นอย่้่และความเปล้�ย่นแปลงไปของวิถ้ช้ื้วิต่ของคน 
ในสังคม โดย่เฉพื่าะการดำาเนินช้ื้วิต่วิถ้ให้ม่ (New Normal) และส่งผลเกิดความสุข ความมั�งคั�ง ต่ลอดจน
ความเป็นอย่้่ท้�ด้ให้้กับพื่ลเม้องของประเทศ อ้กทั�ง ย่ังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความแข็งแกร่งในการ
แข่งขันในเวท้การค้าระห้ว่างประเทศด้วย่ เห้น้อไปกว่านั�น การปฏีิร้ปกฎีห้มาย่ย่ังม้ส่วนในการสร้างความ
แข็งแกร่งด้านการสาธารณสุขของประเทศอ้กด้วย่ ในท้�น้�ผ้้เข้ย่นขอย่่ดโย่งไปถ่งการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่เก้�ย่วกับ
การประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะในเขต่พื่้�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร ซ่ึ่�งเก้�ย่วกับการวางรากฐานท้�ส่งผล
ให้้เกิดความแข็งแกร่งด้านการสาธารณสุข เป็นวิธ้การห้น่�งในการบริห้ารการสาธารณะทั�งเชิื้งรุกและเชิื้งรับ 
โดย่การป้องกันปัญห้าท้�เกิดข่�นเก้�ย่วกับโรคภัย่ไข้เจ็บ โรคระบาด รวมไปถ่งการเต่ร้ย่มความพื่ร้อมของ
ประเทศเพื่้�อรองรับการเกิดข่�นของโรคอุบัติ่ให้ม่ ท้�ในปัจจุบันคงไม่ม้ใครปฏีิเสธได้เก้�ย่วกับผลกระทบและ
ความเส้ย่ห้าย่ท้�เกิดข่�นทั�งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โรคต่ิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ร้อ
เป็นท้�ร้้จักกันด้ในช้ื้�อ “COVID-19” 

สำานักงาน ป.ย่.ป. ในฐานะฝ้่าย่เลขานุการของคณะกรรมการดำาเนินการปฏีิร้ปกฎีห้มาย่ในระย่ะ 
เร่งด่วน และเป็นห้น่วย่งานของรัฐท้�ม้ภารกิจห้น่�งจากอ้กห้ลาย่ภารกิจ ค้อ ดำาเนินการเก้�ย่วการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่ 
โดย่เฉพื่าะกฎีห้มาย่ท้�เก้�ย่วกับการประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะในเขต่พื่้�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร 
ได้รวบรวมและศ่กษาข้อม้ลเก้�ย่วกับเร้�องการปฏีิร้ปกฎีห้มาย่เก้�ย่วกับการประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อ 
ทางสาธารณะในเขต่พื่้�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร ประกอบกับสำานักงาน ป.ย่.ป. ได้ร่วมประชืุ้มห้าร้อกับคณะกรรมการ 
ดำาเนินการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่ในระย่ะเร่งด่วน และม้ความเห็้น ต่ลอดจนข้อเสนอแนะเพ้ื่�อการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่
เก้�ย่วกับการประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะในเขต่พ้ื่�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร สรุปข้อม้ลเก้�ย่วกับการ 
ประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะในเขต่พ้ื่�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร โดย่ได้รับเส้ย่งสะท้อนสภาพปัญหาจาก 
ผ้้ค้าห้าบเร่แผงลอย่ซ่ึ่�งประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะในเขต่พื่้�นท้�กรุงเทพื่มห้านครว่า การดำาเนินการ 
ต่ามนโย่บาย่ของกรุงเทพื่มห้านครในการไม่ให้้ม้ห้าบเร่แผงลอย่ท้�กระทบทางเท้าและการลดจุดผ่อนผันลง 
โดย่จัดพื่้�นท้�ให้้ผ้้ค้าให้ม่ ได้ส่งผลกระทบต่่อความมั�นคงในราย่ได้และช้ื้วิต่ความเป็นอย่้่ของผ้้ประกอบอาช้ื้พื่
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ดังกล่าว โดย่ไม่คำาน่งถ่งสภาพื่ความเป็นจริงของพ้ื่�นท้�แต่่ละจุด อาทิ การด่งด้ดนักท่องเท้�ย่ว และไม่ได้ม้ 
การรับฟังความคิดเห้็นอย่่างเพ้ื่ย่งพื่อ ประกอบกับผ้้เข้ย่นเห้็นว่า การรวมกลุ่ม ห้ร้อความแออัด เน้�องมาจาก 
การค้าขาย่ โดย่เฉพื่าะห้าบเร่แผงลอย่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะ ส่งผลทำาให้้เกิดการกระจาย่ของเช้ื้�อโรคและ 
ทำาให้้เกิดการแพื่ร่เช้ื้�ออย่่างรวดเร็ว ซ่ึ่�งส่งผลโดย่ต่รงต่่อสุขอนามัย่ของผ้้ท้�อาศัย่อย่้่ห้ร้อสัญจรในบริเวณนั�น 
และนำาไปส่้การแพื่ร่กระจาย่เป็นวงกว้างอ้กด้วย่ สำานักงาน ป.ย่.ป. จ่งได้เสนอข้้อเสนอแนะต่่อนาย่กรัฐมนต่ร้ 
ในฐานะหั้วห้น้ารัฐบาล และคณะรัฐมนต่ร้เพ้ื่�อพิื่จารณาดำาเนินการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่เก้�ย่วกับการประกอบอาช้ื้พื่ 
ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะในเขต่พ้ื่�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร โดย่จำาแนกการดำาเนินการเป็น ๒ ระย่ะ ค้อ

๑.	 ระยีะสัั�น ห้น่วย่งานของรัฐท้�เก้�ย่วข้องควรจัดทำาข้อต่กลงความร่วมม้อระห้ว่างห้น่วย่งานท้�บังคับ 
ใช้ื้กฎีห้มาย่ท้�เก้�ย่วข้อง ได้แก่ กรุงเทพื่มห้านคร กองบัญชื้าการต่ำารวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข และ 
กรมการขนส่งทางบก เก้�ย่วกับนโย่บาย่การบริห้ารจัดการและแผนการจัดการในท้�ห้ร้อทางสาธารณะท้�ชัื้ดเจน 
ท้�เก้�ย่วข้องกับผ้้ค้าห้าบเร่แผงลอย่และผ้้ขับข้�รถจักรย่านย่นต์่สาธารณะ

๒.	 ระยีะยีาว ห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้องควรดำาเนินการ ดังน้�
  ๒.๑ กำาห้นดห้ลักเกณฑ์์การพิื่จารณากำาห้นดจุดผ่อนผันท้�ชัื้ดเจน เพ้ื่�อเป็นแนวทางในการใช้ื้

ดุลพิื่นิจของพื่นักงานเจ้าห้น้าท้�และเกิดประโย่ชื้น์ส้งสุดต่่อการใช้ื้ประโย่ชื้น์ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะ โดย่ม้การ 
คำาน่งถ่งปัจจัย่ดังน้�

  (ก) สภาพื่พ้ื่�นท้�ม้ความเห้มาะสม โดย่พื่ิจารณาจากความกว้างของท้�ห้ร้อทางสาธารณะ  
การไม่ก้ดขวางการจราจร และไม่ทำาให้้เกิดผลกระทบต่่อสังคมเกินสมควร

  (ข) ความต้่องการของประชื้าชื้นและผ้้ม้ส่วนได้เส้ย่ในพ้ื่�นท้� โดย่ม้กลไกการรับฟัง 
ความเห็้นจากผ้้ม้ส่วนได้เส้ย่

  (ค) เป็นพ้ื่�นท้�ส่งเสริมการท่องเท้�ย่วห้ร้อพ้ื่�นท้�สร้างเศรษฐกิจในการทำามาห้ากินของ 
ผ้้ประกอบอาช้ื้พื่ราย่ย่่อย่ โดย่คำาน่งถ่งลักษณะของพื่้�นท้�ท้�ม้อัต่ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถ้ชุื้มชื้น และ 
เป็นท้�นิย่มของนักท่องเท้�ย่ว

 ๒.๒ ให้้ม้คณะกรรมการเพื่้�อทำาผังการใช้ื้ท้�ห้ร้อทางสาธารณะและบริห้ารจัดการพื่้�นท้� 
ทั�งในระดับกรุงเทพื่มห้านครและในระดับเขต่ เพ้ื่�อพิื่จารณาจัดทำาข้อเสนอแนะด้านนโย่บาย่การใช้ื้พ้ื่�นท้� 
การกำากับด้แลผ้้ประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะ และพิื่จารณาเร้�องร้องเร้ย่น

 ๒.๓ กำาห้นดให้้ผ้้ค้าห้าบเร่แผงลอย่และผ้้ขับข้�รถจักรย่านย่นต์่สาธารณะจ่าย่ค่าต่อบแทน 
ห้ร้อค่าธรรมเน้ย่มการใช้ื้ท้�ห้ร้อทางสาธารณะให้้แก่รัฐ เน้�องจากเป็นผ้้ได้ประโย่ชื้น์จากการใช้ื้ท้�ห้ร้อทางสาธารณะ 
เพ้ื่�อให้้กรุงเทพื่มห้านครม้งบประมาณในการจัดการบริการสาธารณะและสาธารณ้ปโภคได้ต่ามความเห้มาะสม

 ๒.๔ ให้้กรุงเทพื่มห้านครจัดมาต่รการส่งเสริม โดย่ให้้บริการสาธารณะและสาธารณ้ปโภค 
ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะท้�นำามาใช้ื้ประโย่ชื้น์ และประสานงานกับห้น่วย่งานภาครัฐและเอกชื้นในจัดห้าพ้ื่�นท้�
ท้�เห้มาะสม

ทั�งน้� คณะรัฐมนต่ร้ได้ม้มติ่เม้�อวันท้� ๒ กุมภาพัื่นธ์ ๒๕๖๔ เห็้นชื้อบในห้ลักการต่ามความเห็้นและ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดำาเนินการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่ในระย่ะเร่งด่วน เร้�อง การปฏิีร้ปกฎีห้มาย่เก้�ย่วกับ 
การประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะในเขต่พ้ื่�นท้�กรุงเทพื่มห้านครต่ามท้�สำานักงาน ป.ย่.ป. เสนอ และ 
ห้ากประเทศไทย่สามารถดำาเนินการต่ามข้อเสนอท้�กล่าวได้ ผลทุ่�คาดว่าจะได้รัุบ ค้อ ทำาให้้เกิดการสร้าง 
ความสมดุลระห้ว่างการช่ื้วย่เห้ล้อประชื้าชื้นท้� ม้ราย่ได้น้อย่ให้้สามารถประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อ 
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ทางสาธารณะในเขต่พ้ื่�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร โดย่คำาน่งถ่งอัต่ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถ้ชุื้มชื้น และการสร้าง 

ความเป็นระเบ้ย่บเร้ย่บร้อย่ในการใช้ื้ท้�ห้ร้อทางสาธารณะโดย่ม้การรับฟังความคิดเห็้นของผ้้ม้ส่วนได้เส้ย่ 

ทุกฝ่้าย่ และการดำาเนินการต่ามความเห็้นและข้อเสนอแนะในเร้�องน้�เป็นการปรับปรุงกฎีห้มาย่ท้�ห้มดความ 

จำาเป็นห้ร้อไม่สอดคล้องกับสภาพื่การณ์ห้ร้อเป็นอุปสรรคต่่อการดำารงช้ื้วิต่ห้ร้อประกอบอาช้ื้พื่เพื่้�อมิให้้ 

เป็นภาระแก่ประชื้าชื้น ซ่ึ่�งเป็นไปต่ามแนวนโย่บาย่ของรัฐต่ามมาต่รา ๗๗ ของรัฐธรรมน้ญแห่้งราชื้อาณาจักรไทย่  

อ้กทั� งย่ั งสามารถดำา เ นินการให้้ เ กิดผลสัมฤทธิ�อย่่ าง เ ป็น ร้ปธรรมได้ภาย่ในระย่ะเวลาอันสั�น 

ได้อ้กด้วย่ และในการดำาเนินการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่เก้�ย่วกับการประกอบอาช้ื้พื่ในท้�ห้ร้อทางสาธารณะ 

ในเขต่พ้ื่�นท้�กรุงเทพื่มห้านคร ได้แก่ 

(๑) พื่ระราชื้บัญญัติ่การสาธารณสุข พื่.ศ. ๒๕๓๕

(๒) พื่ระราชื้บัญญัติ่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบ้ย่บเร้ย่บร้อย่ของบ้านเม้อง พื่.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) พื่ระราชื้บัญญัติ่ระเบ้ย่บบริห้ารราชื้การกรุงเทพื่มห้านคร พื่.ศ. ๒๕๒๘ 

(๔) พื่ระราชื้บัญญัติ่จราจรทางบก พื่.ศ. ๒๕๒๒

ท้าย่น้� ผ้้เข้ย่นเห้็นว่า การสาธารณสุขท้�ด้ของประเทศม้ส่วนอย่่างย่ิ�งต่่อการปฏีิร้ปประเทศให้้ม้ 

ความมั�นคงและย่ั�งย่้น นำาไปส่้ความมั�นคงด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ การปฏิีร้ปท้�สามารถดำาเนินการ 

เป็นร้ปธรรมได้ และคงไม่สามารถปฏีิเสธได้ถ่งความสำาคัญของประเด็นเก้�ย่วกับมต่ิกฎีห้มาย่ซ่ึ่�งเป็นฟันเฟ้อง

ท้�ม้ความสำาคัญอย่่างย่ิ�ง และเป็นรากฐานของการพัื่ฒนาประเทศอ้กด้วย่ การสร้างความพื่ร้อมของประเทศ

ไม่ใช่ื้เพ้ื่ย่งดำาเนินการเม้�อประเทศชื้าติ่อย่้่ในภาวะวิกฤติ่เท่านั�น แต่่ถ่งวาระแล้ว ท้�ประเทศไทย่จำาเป็นจะต้่อง

พัื่ฒนาในด้านต่่าง ๆ แบบก้าวกระโดด และเต่ร้ย่มความพื่ร้อมเพ้ื่�อการพัื่ฒนาประเทศในอนาคต่ ผ้้เข้ย่นจ่ง

ขอนำาเสนอบทความเร้�อง สำานักงาน ป.ย่.ป. กับการปฏีิร้ปกฎีห้มาย่เพ้ื่�อคนทำากินในอาช้ื้พื่ห้าบเร่แผงลอย่ 

“ก้าวผ่านวิกฤต่โควิด” และนอกจากการปฏิีร้ปกฎีห้มาย่ดังกล่าวแล้ว ขณะน้�สำานักงาน ป.ย่.ป. อย่้่ระห้ว่าง

ดำาเนินการปฏีิร้ปกฎีห้มาย่ในประเด็นอ้�น ๆ ด้วย่ เช่ื้น การปฏีิร้ปกฎีห้มาย่ล้าสมัย่ และการพื่ิจารณา

ปรับปรุงกฎีห้มาย่ท้�เป็นอุปสรรคต่่อการประกอบอาช้ื้พื่และการดำาเนินธุรกิจของประชื้าชื้น เป็นต้่น
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สรปุผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ

 สำานักงานคณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห้่งชื้าต่ิ ห้ร้อ สคทชื้. 
(Office of the National Land Policy Board: ONLB) ม้ฐานะ 
เป็นส่วนราชื้การระดับกรม สังกัดสำานักนาย่กรัฐมนต่ร้ ข่�นต่รงต่่อ 
นาย่กรัฐมนต่ร้ จัดตั่�งข่�นต่ามพื่ระราชื้บัญญัติ่ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท้� ๒๐) พื่.ศ. ๒๕๖๔ ม้ผลบังคับใช้ื้เม้�อวันท้� ๑๑ กุมภาพัื่นธ์ ๒๕๖๔ 
(ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ต่อนท้� ๑๑ ก ลงวันท้� 
๑๐ กุมภาพัื่นธ์ ๒๕๖๔) ทำาห้น้าท้�เป็นองค์กรห้ลักในฐานะฝ่้าย่เลขานุการ 
คณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ ซ่ึ่�งเป็นคณะกรรมการระดับชื้าติ่  
(นาย่กรัฐมนต่ร้ เป็นประธานกรรมการ) ท้�ตั่�งข่�นต่ามพื่ระราชื้บัญญัติ่ 
คณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ พื่.ศ. ๒๕๖๒ (บังคับใช้ื้เม้�อ 
๑๓ มิถุนาย่น ๒๕๖๒) กำาห้นดให้้คณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ 
ห้ร้อ คทชื้. ม้ห้น้าท้�และอำานาจในการกำาห้นดนโย่บาย่และแผนการบริห้าร 
จัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดินของประเทศ ให้้เกิดประโย่ชื้น์ส้งสุด 
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ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ�งแวดล้อม และความมั�นคง โดย่การบ้รณาการการกระจาย่อำานาจ 
การม้ส่วนร่วมของประชื้าชื้น ชุื้มชื้น และภ้มิสังคม ซ่ึ่�งจะทำาให้้การบริห้ารจัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดิน 
ของประเทศท้�ม้อย่้่อย่่างจำากัดม้ประสิทธิภาพื่ เกิดประโย่ชื้น์ส้งสุด สมดุล เป็นธรรม และย่ั�งย่้น แก้ไขปัญห้า 
ความเด้อดร้อนของประชื้าชื้น และลดความเห้ล้�อมลำ�าในสังคม โดย่ม้สำานักงานคณะกรรมการนโย่บาย่ 
ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ เป็นผ้้รับผิดชื้อบในการดำาเนินงานของ คทชื้.

	 ๑.		 กำลัไกำกำารดำาเนินงาน	

	 	 ๑.๑			กำลัไกำระดับนโยีบายี	

   พื่ระราชื้บัญญัติ่คณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ พื่.ศ. ๒๕๖๒ กำาห้นดให้้ม้ 
คณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ (คทชื้.) เพ้ื่�อทำาห้น้าท้�กำาห้นดนโย่บาย่และแผนการบริห้ารจัดการท้�ดิน 
และทรัพื่ย่ากรดินของประเทศ และขอความเห็้นชื้อบต่่อคณะรัฐมนต่ร้ เพ้ื่�อเป็นกรอบและทิศทางการบริห้าร 
จัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดินของประเทศ ในการกำาห้นดแนวทางการพื่ัฒนา ภารกิจและการปฏีิบัติ่งาน 
ของห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้องให้้เป็นไปในทิศทางเด้ย่วกัน โดย่การบ้รณาการทุกมิติ่ ทุกภาคส่วนร่วมกัน เพ้ื่�อให้้ 
การบริห้ารจัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดินของประเทศท้�ม้อย่้่อย่่างจำากัด ม้ประสิทธิภาพื่ เกิดประโย่ชื้น์ส้งสุด 
เป็นธรรม และย่ั�งย่้น แก้ไขปัญห้าความเด้อดร้อนของประชื้าชื้น และลดความเห้ล้�อมลำ�าในสังคม 
   ทั�งน้� กรอบนโย่บาย่และแผนการบริห้ารจัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดิน จะดำาเนินการ 
ภาย่ใต้่กรอบนโย่บาย่ห้ลัก ๔ ด้าน ได้แก่ 
   (๑)  ด้านการรักษาสมดุลทางธรรมชื้าติ่ การอนุรักษ์ท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดินอย่่างย่ั�งย่้น 
   (๒)  ด้านการใช้ื้ท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดินเพ้ื่�อให้้เกิดประโย่ชื้น์ส้งสุด 
   (๓)  ด้านการจัดท้�ดินทำากินให้้ประชื้าชื้นผ้้ย่ากไร้อย่่างทั�วถ่งและเป็นธรรม 
   (๔)  ด้านการบริห้ารจัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดิน 
   โดย่ในระย่ะแรกของการดำาเนินงานจะมุ่งเน้นในด้านการจัดท้�ดินทำากินให้้ประชื้าชื้นผ้้ย่ากไร้
อย่่างทั�วถ่งและเป็นธรรม เพ้ื่�อให้้สอดคล้องกับนโย่บาย่รัฐบาลในการดำาเนินการจัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้น
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	 ๑.๒		กำลัไกำระดับกำารขับเคล่ั�อำน	

  การขับเคล้�อนการดำาเนินงานเพ้ื่�อการบริห้ารจัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดินของประเทศ 

จะดำาเนินการในร้ปแบบคณะอนุกรรมการภาย่ใต้่คณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ ซ่ึ่�งนาย่กรัฐมนต่ร้ 

ประธานกรรมการ คทชื้. ได้ลงนามในคำาสั�งคณะกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ ท้� ๑/๒๕๖๓ ลงวันท้� 

๑๖ มิถุนาย่น ๒๕๖๓ แต่่งตั่�งคณะอนุกรรมการ จำานวน ๙ คณะ เพ้ื่�อดำาเนินการแก้ไขปัญห้าท้�ดินและ 

ทรัพื่ย่ากรดินในด้านต่่างๆ ดังน้�

  (๑)  คณะอนุกรรมการจัดห้าท้�ดิน

  (๒)  คณะอนุกรรมการจัดท้�ดิน

  (๓)  คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัื่ฒนาอาช้ื้พื่และการต่ลาด

  (๔)  คณะอนุกรรมการนโย่บาย่ท้�ดินจังห้วัด (คทชื้. จังห้วัด)
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  (๕)  คณะอนุกรรมการกลั�นกรองกฎีห้มาย่การบริห้ารจัดการท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดิน

  (๖) คณะอนุกรรมการนโย่บาย่ แนวทาง และมาต่รการการบริห้ารจัดการท้�ดินและ

   ทรัพื่ย่ากรดิน

  (๗)  คณะอนุกรรมการกำากับ ติ่ดต่าม และประเมินผล

  (๘)  คณะอนุกรรมการสารสนเทศท้�ดินและทรัพื่ย่ากรดิน

  (๙)   คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท้�แนวเขต่ท้�ดินของรัฐแบบบ้รณาการมาต่ราส่วน 

   ๑:๔๐๐๐ (One Map) และแก้ไขปัญห้าแนวเขต่ท้�ดินของรัฐ

	 ๒.	 กำารจัดที�ดินทำากิำนให้ช้มชน	ภายีใต้ิคณะกำรรมกำารนโยีบายีที�ดินแห่งชาติิ	(คทช.)

  การ จัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้น เป็นนโย่บาย่ท้�สำาคัญของรัฐบาลและเป็นส่วนห้น่�งในการ 

ขับเคล้�อนยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในการลดความเห้ล้�อมลำ�า 

สร้างความเป็นธรรม และยุ่ทธศาสต่ร์ชื้าติ่ด้านการสร้างการเติ่บโต่บนคุณภาพื่ช้ื้วิต่ท้�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล้อม 

เพ้ื่�อบรรลุเป้าห้มาย่การพัื่ฒนาท้�ย่ั�งย่้นในทุกมิติ่ ทั�งมิติ่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม รวมทั�ง 

การปรับตั่วเพ้ื่�อรองรับช้ื้วิต่วิถ้ให้ม่

  นโย่บาย่การจัดท้� ดินทำากินให้้ชืุ้มชื้น จ่งเป็นนโย่บาย่ท้�สำาคัญในการแก้ไขปัญห้าความ 

เห้ล้�อมลำ�าของประชื้าชื้นในเร้�องท้�ดินทำากิน การบุกรุกป่าและท้�ดินของรัฐ ต่ามนโย่บาย่ของรัฐบาล 

(พื่ลเอก ประยุ่ทธ์  จันทร์โอชื้า นาย่กรัฐมนต่ร้) ท้�แถลงต่่อรัฐสภา เม้�อวันท้� ๒๕ กรกฎีาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ 

การฟ้�นฟ้ทรัพื่ย่ากรธรรมชื้าต่ิ และการรักษาสิ�งแวดล้อมเพ้ื่�อสร้างการเต่ิบโต่อย่่างย่ั�งย่้น ข้อ ๑๐.๒ โดย่ม้ 

แนวทางท้�สำาคัญในการปรับปรุงระบบท้�ดินทำากินและลดความเห้ล้�อมลำ�าด้านการถ้อครองท้�ดิน โดย่จัดสรร 

ท้�ดินทำากินและท้�อย่้่อาศัย่ให้้แก่ราษฎีรท้�ย่ากไร้และเกษต่รกร การกระจาย่สิทธิการถ้อครองให้้แก่ผ้้ท้�อย่้ ่

ในพ้ื่�นท้�ท้�ไม่ได้รุกลำ�า และเป็นไปต่ามมติ่คณะรัฐมนต่ร้ เม้�อวันท้� ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อนุมัติ่ห้ลักการ 

การจัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้นต่ามนโย่บาย่รัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดย่มิให้้กรรมสิทธิ�แต่่อนุญาต่ให้้เข้า 

ทำาประโย่ชื้น์ในท้�ดินของรัฐเป็นกลุ่มห้ร้อชุื้มชื้นต่ามห้ลักเกณฑ์์และเง้�อนไขท้� คทชื้. กำาห้นด

	 	 ๒.๑	 นโยีบายีกำารจัดที�ดินทำากิำนให้ช้มชน	

   (๑) การจัดท้�ดิน โดย่ไม่ให้้กรรมสิทธิ� แต่่อนุญาต่ให้้เข้าทำาประโย่ชื้น์ในท้�ดินของรัฐ 

เป็นกลุ่มห้ร้อชุื้มชื้น ต่ามห้ลักเกณฑ์์และเง้�อนไขท้� คทชื้. กำาห้นด ในร้ปแบบสห้กรณ์ห้ร้อร้ปแบบอ้�นท้� 

เห้มาะสม เพ้ื่�อร่วมกันบริห้ารจัดการท้�ดิน รวมทั�งการส่งเสริมการประกอบอาช้ื้พื่ต่ามศักย่ภาพื่ของพ้ื่�นท้� 

   (๒) ท้�ดินของรัฐทุกประเภท ต่้องป้องกันไม่ให้้ม้การบุกรุกเด็ดขาด โดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�ง

    (๒.๑) พ้ื่�นท้�ต้่นนำ�าในเขต่ชัื้�นคุณภาพื่ลุ่มนำ�าชัื้�นท้� ๑ และ ๒ ให้้ดำาเนินการ 

ต่ามมติ่คณะรัฐมนต่ร้ เม้�อวันท้� ๒๖ พื่ฤศจิกาย่น ๒๕๖๑ และพิื่จารณาห้าแนวทางแก้ไขให้้เห้มาะสม 

โดย่น้อมนำาแนวพื่ระราชื้ดำาริท้�เก้�ย่วข้องมาปฏิีบัติ่ 

    (๒.๒) พ้ื่�นท้�กันชื้นรอบพื่้�นท้�ป่าอนุรักษ์และพื่้�นท้�ป่าสมบ้รณ์ ให้้จัดในร้ปแบบ

ป่าชุื้มชื้น เพ้ื่�อป้องกันไม่ให้้พ้ื่�นท้�ป่าสมบ้รณ์ถ้กบุกรุก 
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   (๓)  การจัดท้�ดินของรัฐภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ คทชื้. ให้้เป็นไปต่ามกฎีห้มาย่ 

และห้ลักเกณฑ์์ท้�ห้น่วย่งานของรัฐ และ คทชื้. กำาห้นด เร้ย่กช้ื้�อว่า “การจัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้น” 

   (๔)  แนวทางการดำาเนินงานของห้น่วย่งาน 

     (๔.๑) การเร่งแก้ไขปัญห้ากรณ้ราษฎีรห้ร้อชุื้มชื้นท้�ได้รับความเด้อดร้อน 

จากการอย่้่อาศัย่และทำากินในเขต่ป่าโดย่ไม่ถ้กต้่องต่ามกฎีห้มาย่มาเป็นระย่ะเวลานาน

     (๔.๒) กรณ้ท้�ราษฎีรห้ร้อชุื้มชื้นท้�อย่้่ในเขต่ต้่นนำ�าลำาธารห้ร้อเขต่อนุรักษ์ท้�ม้ 

ความอ่อนไห้วด้านสิ�งแวดล้อม ซ่ึ่�งห้น่วย่งานราชื้การท้�เก้�ย่วข้องต้่องดำาเนินการเคล้�อนย่้าย่ให้้อย่้่ในพ้ื่�นท้� 

ท้�เห้มาะสม 

	 	 ๒.๒	 กำารจัดที�ดินทำากิำนให้ช้มชน	ดำาเนินกำารใน	๗	ปัระเภทที�ดิน	ได้แก่ำ

   (๑)  ป่าสงวนแห่้งชื้าติ่

   (๒)  ป่าต่ามพื่ระราชื้บัญญัติ่ป่าไม้ พุื่ทธศักราชื้ ๒๔๘๔

   (๓)  ป่าชื้าย่เลน

   (๔)  ท้�ดินในเขต่ปฏิีร้ปท้�ดิน

   (๕)  ท้�ดินสาธารณประโย่ชื้น์

   (๖)  ท้�ราชื้พัื่สดุ

   (๗)  ท้�ดินสงวนเพ้ื่�อกิจการนิคมในนิคมสร้างต่นเอง

	 	 ๒.๓	 ร้ปัแบบกำารจัดที�ดินทำากิำนให้ช้มชน	แบ่งอำอำกำเป็ัน	๒	ลัักำษณะ	ค่อำ

   (๑)  การจัดระบบ ค้อ การนำาท้�ดินของรัฐท้�ไม่ม้ผ้้ครอบครอง (ท้�ว่าง) และม้ศักย่ภาพื่ 

ในการจัดท้�ดินมาบริห้ารจัดการอย่่างเป็นระบบให้้แก่ราษฎีรได้ใช้ื้ประโย่ชื้น์

   (๒)  การจัดระเบ้ย่บ ค้อ การนำาท้�ดินของรัฐท้�ม้ผ้้ครอบครอง (ท้�ม้การบุกรุก) มาจัด 

ระเบ้ย่บ

	 	 ๒.๔	 เ	ป้ัาหมายีขอำงกำารจัดที�ดินทำากิำนให้ช้มชน

   (๑)  ราษฎีรผ้้ย่ากไร้และไม่ม้ท้�ดินทำากินในพื่้�นท้�เป้าห้มาย่ ได้รับการจัดท้�ดินทำากิน 

ในลักษณะแปลงรวม โดย่รัฐรับรองสิทธิร่วมในการจัดการท้�ดินของชืุ้มชื้นให้้ถ้กต้่องต่ามกฎีห้มาย่ ซ่ึ่�งท้�ดินนั�น 

ย่ังคงเป็นของรัฐ 

   (๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญห้าการบุกรุกท้�ดินของรัฐ 

   (๓)  ส่งเสริมและพื่ัฒนาอาช้ื้พื่ให้้ราษฎีรม้ราย่ได้ และความเป็นอย่้่ท้�ด้ข่�น ต่ามห้ลัก 

ปรัชื้ญาเศรษฐกิจพื่อเพ้ื่ย่ง ทำาให้้คนกับป่าอย่้่ร่วมกันได้อย่่างเป็นระบบ โดย่เน้นด้านการอนุรักษ์ควบค่้ไปกับ 

การพัื่ฒนาท้�ย่ั�งย่้นและร่วมกันด้แลรักษาทรัพื่ย่ากรป่าไม้ ฟ้�นฟ้ป่าไม้ท้�เส้�อมสภาพื่ 

   (๔)  การใช้ื้ประโย่ชื้น์ท้�ดินคงไว้ซ่ึ่�งสมดุลแห่้งระบบนิเวศ เพ้ื่�อให้้ราษฎีรม้ความมั�นคง 

ในการใช้ื้ท้�ดิน เป็นชุื้มชื้นเข้มแข็งท้�ม้ศักย่ภาพื่และส่งผลด้ต่่อประเทศชื้าติ่โดย่รวม 
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ผลการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖4 คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินกำหนดพื้นท่ี
เปาหมาย จำนวนท้ังสิ้น 1,07๑ พ้ืนท่ี ๗1 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ ๑,991,405 – 1 - 42.95 ไร สรุปดังนี้  
 

 

ท่ีมา : การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

ประเภทท่ีดิน 
ปาสงวน
แหงชาต ิ

ปาตาม
พ.ร.บ.ปาไม 

2484 
ปาชายเลน 

ที่ดินในเขต
ปฏิรปูที่ดิน 

ที่ดินสาธารณ 
ประโยชน 

ที่ดิน 
ราชพัสด ุ

ที่ดินสงวนเพ่ือ
กิจการนิคมใน
นิคมสรางตนเอง 

รวม 

พ้ืนที่เปาหมาย 375 1 502 75 80 7 31 1,071 
เน้ือที่  
(ไร-งาน-ตรว.) 

1,845,438 
-0-47.85 

1,456 
-0-20 

23,927 
-1-91.20 

74,665 
-0-10 

30,628 
-3-94.90 

6,867 
-0-03 

8,466 
-2-85 

1,991,405 
-1-42.95 

ผลการดำเนินงาน 

๑. เห็นชอบ 
ขอบเขตพ้ืนที่แลว  

296 1 321 52 ๒8 ๗ ๒๙ 734 

เนื้อที่  
(ไร-งาน-ตรว.) 
(รอยละ) 

๑,433,๓95 
-2-10.38 
(77.67) 

1,456 
-0-20 
(๑๐๐) 

๑4,918 
-1-33.5๐ 
(62.34) 

41,839 
-1-47 

(56.03) 

11,206 
-๓–66.7 
(36.58) 

6,864 
-2-84 

(99.95) 

๖,๓๒1 
-๒-๐๗.๒๔ 
(74.66) 

๑,516,002 
-1-42.82 
(76.12) 

๒. ออกหนังสือ
อนุญาตแลว  

141 - 70 21 11 2 22 267 

เนื้อที่  
(ไร-งาน-ตรว.) 
(รอยละ) 

654,102 
-1-22.06 
(35.44) 

- 
15,040 

-2-96.20 
(62.86) 

19,595 
-3-37 

(26.24) 

4,716 
-0-05 

(15.39) 

41 
-3-00 
(๐.61) 

4,768 
-1-61 

(๕6.31) 

698,265 
-0-21.26 
(35.06) 

๓. จัดคนเขาใช
ประโยชนในที่ดินแลว  

60,419 ราย 
 74,612 แปลง 

๔. สงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพแลว 

๙7 - 31 24 16 2 7 177 

ภาพกิจกรรมการดำเนินการ การจัดที่ดินทำกินใหชุมชน 

	 	 ๒.๕	 ข้อำม้ลัพ่�นที�เปั้าหมายีกำารจัดที�ดินทำากิำนให้ช้มชน	ตัิ�งแติ่ปีั	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๔

(ข้อำม้ลั	ณ	วันที�	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๔)

   (๑)  พ้ื่�นท้�เป้าห้มาย่การจัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้น จำานวน ๑,๐๗๑ พ้ื่�นท้� เน้�อท้� 

ประมาณ ๑,๙๙๑,๔๐๕ ไร่

   (๒)  จัดคนลงในพ้ื่�นท้�แล้ว ๖๐,๔๑๙ ราย่ จำานวน ๗๔,๖๑๒ แปลง

   (๓)  ส่งเสริมและพัื่ฒนาอาช้ื้พื่แล้ว ๑๗๗ พ้ื่�นท้� ภาย่ใต้่กรอบดำาเนินงาน ๖ ด้าน 

ได้แก่ ด้านการพื่ัฒนาท้�ดินและการใช้ื้ประโย่ชื้น์ท้�ดินบนพื่้�นฐานข้อม้ล Zoning ด้านการพื่ัฒนาแห้ล่งนำ�า 

และการพัื่ฒนาปัจจัย่พื่้�นฐาน ด้านการส่งเสริมและพัื่ฒนาอาช้ื้พื่ การจัดทำาเมน้อาช้ื้พื่เชิื้งบ้รณาการ ด้านการ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้านการสนับสนุนการเข้าถ่งแห้ล่งทุน และด้านการส่งเสริมและจัดทำาบัญช้ื้ครัวเร้อน

 (ข้อม้ล ณ วันท้� ๒๙ ม้นาคม ๒๕๖๔)
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 การดำาเนินการขับเคล้�อนนโย่บาย่การจัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้น สำานักงานคณะกรรมการนโย่บาย่ 

ท้�ดินแห่้งชื้าติ่ ได้ม้การสร้างความร้้ความเข้าใจในการขับเคล้�อนนโย่บาย่การจัดท้�ดินทำากินให้้ชืุ้มชื้นให้้กับ 

ประชื้าชื้นกลุ่มเป้าห้มาย่ในพื่้�นท้�การจัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้น ซ่ึ่�งครอบคลุมทุกภ้มิภาคในประเทศไทย่  

โดย่ม้วัต่ถุประสงค์เพ้ื่�อประชื้าสัมพัื่นธ์ถ่าย่ทอดความร้้ความเข้าใจให้้กับเจ้าห้น้าท้�ของห้น่วย่งานภาครัฐ 

ท้�เก้�ย่วข้อง รวมทั�งส่งเสริมให้้ความร้้ ความเข้าใจกับประชื้าชื้นกลุ่มเป้าห้มาย่ ต่่อแนวทางการขับเคล้�อน 

นโย่บาย่การจัดท้�ดินทำากินให้้ชุื้มชื้นให้้สามารถขับเคล้�อนการดำาเนินงานได้อย่่างบ้รณาการ สอดคล้อง 

เป็นไปในทิศทางเด้ย่วกัน เกิดผลสัมทธิ�เป็นร้ปธรรมได้อย่่างม้ประสิทธิภาพื่ เกิดประโย่ชื้น์ต่่อสังคม 

โดย่รวมต่่อไป

ภาพกิำจกำรรมกำารดำาเนินกำารกำารจัดที�ดินทำากิำนให้ช้มชน
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เบื้องหน้าเบื้องหลัง PRD รบัมือ PR COVID-19

กรมประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย่ได้รับคำาช้ื้�นชื้มในการรับม้อสถานการณ์โควิด-19  

ความสำาเร็จน้�ส่วนห้น่�งมาจากความร่วมม้อของประชื้าชื้น และการวางแผน 

การทำางานด้านการส้�อสาร สร้างการรับร้้ให้้กับประชื้าชื้นอย่่างเป็นระบบ  

จนได้รับการช้ื้�นชื้มให้้นำาโมเดลการประชื้าสัมพื่ันธ์เพ้ื่�อสร้างการรับร้้ 

การแก้ไขปัญห้าโควิด-19 ไปเป็นต้่นแบบงานประชื้าสัมพัื่นธ์งานอ้�น ๆ 

ในเวลาต่่อมา 

ความสำาเร็จของงานด้านการประชื้าสัมพื่ันธ์เพ้ื่�อรับม้อโควิด-19  

มิใช่ื้ความสำาเร็จท้�เกิดจากกรมประชื้าสัมพื่ันธ์ แต่่เป็นโอกาสด้ท้�กรมประชื้า-

สัมพัื่นธ์ได้เข้าไปบ้รณาการ การทำางานร่วมกับห้ลาย่ภาคส่วนจนเกิด 

ผลงานท้�เป็นร้ปธรรมนำาไปส่้กระบวนการสร้างการรับร้้และเข้าใจอย่่าง

เป็นท้มม้ออาช้ื้พื่  
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โรคติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เริ�มแพื่ร่ระบาดจริง ๆ ค้อวันท้� ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
ในช่ื้วงนั�นกระทรวงสาธารณสุขได้รับห้น้าท้�ประชื้าสัมพัื่นธ์แถลงข่าวประจำาวัน แต่่ห้ลังจากสถานการณ์ 
เริ�มรุนแรงข่�น จนกระทั�งวันท้� ๓ มิถุนาย่น ๒๕๖๓ รัฐบาลจ่งม้มติ่แต่่งตั่�งศ้นย่์บริห้ารสถานการณ์การแพื่ร่ระบาด 
ของโรคต่ิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย่ม้กรมประชื้าสัมพื่ันธ์เป็นฝ้่าย่เลขานุการ และเริ�มงาน 
ประชื้าสัมพัื่นธ์ตั่�งแต่่บัดนั�นเป็นต้่นมา

๖ ม้นาคม ๒๕๖๓ : เริ�มปฏิีบัต่ิการประชื้าสัมพัื่นธ์ด้วย่การเปิดแถลงข่าวท้�ต่่กนาร้สโมสร 
และเปิดเฟซึ่บุ�กศ้นย่์ข้อม้ลโควิด-19

๒๖ ม้นาคม ๒๕๖๓ : ย่กระดับการแก้ไขปัญห้าห้ลังประกาศพื่ระราชื้กำาห้นดการบริห้ารราชื้การ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พื่.ศ. ๒๕๔๘ ตั่�งศ้นย่์บริห้ารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และจัดแถลงข่าวท้�ต่่กสันต่ิ
ไมต่ร้ แต่่งตั่�งโฆ่ษก ศบค. โดย่ม้กรมประชื้าสัมพื่ันธ์เป็นผ้้จัดแถลงข่าว สถาน้วิทยุ่โทรทัศน์แห้่งประเทศไทย่
เป็นแม่ข่าย่ส่งสัญญาณให้้โทรทัศน์รวมการเฉพื่าะกิจแห่้งประเทศไทย่ (ทรท.)

กรมประชื้าสัมพัื่นธ์ได้ระดมสรรพื่กำาลังทุกห้น่วย่ทั�งส่วนกลางและส่วนภ้มิภาคร่วมกันติ่ดต่าม 
สถานการณ์ข้อม้ลข่าวสารเก้�ย่วกับสถานการณ์โควิด-19 อย่่างใกล้ชื้ิด เพ้ื่�อสร้างความร้้เท่าทันและความเข้าใจ
แก่ประชื้าชื้นในสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโรคน้� โดย่ผลิต่ข้อม้ลข่าวสารและเผย่แพื่ร่ผ่านช่ื้องทาง  
On Air On Line และ On Ground

จัดทำาประเด็นประชื้าสัมพัื่นธ์ เก้�ย่วกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทั�งในประเทศและต่่างประเทศ  
ประเด็นเก้�ย่วกับมาต่รการป้องกันการแพื่ร่ระบาด, มาต่รการชื้่วย่เห้ล้อประชื้าชื้น, การประกาศใช้ื้พื่ระราชื้- 
กำาห้นดฉุกเฉินและประกาศต่่าง ๆ ท้�เก้�ย่วข้องกับสถานการณ์โควิด-19 มาต่รการช่ื้วย่เห้ล้อเย่้ย่วย่าประชื้าชื้น 
และฟ้�นฟ้เศรษฐกิจและสังคม การผ่อนคลาย่มาต่รการระย่ะต่่าง ๆ แนวการดำารงช้ื้วิต่วิถ้ให้ม่ เพ้ื่�อผลิต่ 
ส้�อประชื้าสัมพัื่นธ์ข้อม้ลท้�ถ้กต้่องทั�งภาษาไทย่และภาษาอังกฤษ 

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี206



ปรับช่ื้อง NBT เป็น COVID Channel ผลิต่ราย่การเพ้ื่�อให้้ประชื้าชื้นรับร้้ข้อม้ลข่าวสารอย่่าง 
ต่่อเน้�องต่ลอดเวลา ประกอบด้วย่ ราย่การ NBT ม้คำาต่อบ/ราย่การรวมใจส้้ภัย่โควิด-19/ราย่การพื่ิเศษ 
ศ้นย่์บริห้ารสถานการณ์โควิด-19/ฟังชัื้ดๆ ถนอมจัดให้้/เร้�องดังห้ลังข่าว/คุย่ถ่งแก่น 

ส่งผลให้้ประชื้าชื้นคลาย่ความกังวลใจ ม้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโรค และ
สามารถสอบถามปัญห้าความเด้อดร้อนผ่านทางราย่การต่่าง ๆ ซ่ึ่�งผ้้ดำาเนินราย่การได้ให้้คำาแนะนำาช่ื้วย่เห้ล้อ 
ประชื้าชื้นได้เป็นอย่่างด้ 

 ช่ื้องทางการเผย่แพื่ร่ม้ดังน้�
On Air : สถาน้โทรทัศน์ NBT เป็นแม่ข่าย่ และ กสทชื้.ขย่าย่ผลไปย่ังส้�อโทรทัศน์ จำานวน ๑๐ 

สถาน้พื่ร้อมเคร้อข่าย่เคเบิ�ลท้ว้ ๒๕๐ สถาน้ใน ๗๗ จังห้วัดทั�วประเทศ สถาน้วิทยุ่ของกรมประชื้าสัมพัื่นธ์ 
๑๔๗ คล้�นความถ้� ๑๔๕ สถาน้

On Line : ผ่านช่ื้อง Live NBT 2 HD และ Facebook จำานวน ๑๙ เพื่จ อาทิ เพื่จศ้นย่์ข้อม้ล 
โควิด-19 เพื่จกรมประชื้าสัมพัื่นธ์  เพื่จข่าวจริงประเทศไทย่  เพื่จไทย่ค่้ฟ้า เพื่จของโทรทัศน์ช่ื้องต่่าง ๆ 
ห้น่วย่งานเคร้อข่าย่อ้�น ๆ ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชื้น เป็นต้่น

 On Ground : เม้�อวันท้� ๕ - ๙ และ ๑๒ - ๑๕ พื่ฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมประชื้าสัมพื่ันธ์ 
ได้สนับสนุนพ้ื่�นท้�พื่ร้อมอำานวย่ความสะดวกแก่ประชื้าชื้นร่วมกับกระทรวงการคลัง บริการประชื้าชื้น 
ให้้ย่้�นทบทวนสิทธิ�เงินเย่้ย่วย่า ๕,๐๐๐ บาท (โครงการเราไม่ทิ�งกัน) รวมทั�งรับเร้�องร้องทุกข์ต่่าง ๆ 

ม้ประชื้าชื้นมาใช้ื้บริการจำานวนมาก

การประชาสัมพันธ์และสรา้งการรบัรูใ้นระดับภมูภิาค 
ด้วย่สถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่่างรวดเร็วและกว้างขวางไปห้ลาย่ประเทศ

ทั�วโลก รวมถ่งประเทศไทย่ ซ่ึ่�งขณะน้�ม้อัต่ราผ้้ติ่ดเช้ื้�อเพิื่�มข่�นเป็นจำานวนมาก จำาเป็นอย่่างย่ิ�งท้�จะม้การ 
บ้รณาการการทำางานร่วมกันของห้น่วย่งานท้�เก้�ย่วข้องเพ้ื่�อรับม้อกับการระบาด นอกจากเฝ้้าระวัง คัดกรอง 
และควบคุมโรคแล้ว การปฏีิบัติ่ตั่ว เป็นอ้กช่ื้องทางห้น่�งในการม้ส่วนร่วมการห้ยุ่ดการแพื่ร่กระจาย่เช้ื้�อ และ
ประชื้าชื้นม้ความปลอดภัย่จากโรคได้ ดังนั�นห้น่วย่งานในส่วนภ้มิภาคของกรมประชื้าสัมพื่ันธ์จ่งต้่องปฏีิบัติ่
ภารกิจสำาคัญน้�ร่วมกัน 
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โดย่สำานักประชื้าสัมพัื่นธ์เขต่ต่่าง ๆ ต่่างมุ่งเน้นมาท้�การเผย่แพื่ร่ข่าวสารข้อม้ลแก่ประชื้าชื้นด้วย่

เร้�องของโควิด-19 ทุกสำานักประชื้าสัมพื่ันธ์ทั�ง ๘ เขต่ทั�วประเทศไทย่ เพ้ื่�อเป็นชื้่องทางเป็นโครงข่าย่ให้้กับ

กรมประชื้าสัมพัื่นธ์ในการส้�อสารประชื้าสัมพัื่นธ์บอกเล่าข้อม้ลข่าวสารเก้�ย่วกับโควิด-19 ทุกด้านส่้

ประชื้าชื้นในพ้ื่�นท้� 

และจากการดำาเนินการดังกล่าวของกรมประชื้าสัมพัื่นธ์ ส่งผลให้้ประชื้าชื้นรับร้้ข้อม้ลข่าวสาร 

ท้�ถ้กต้่อง ร้้เท่าทันข้อม้ลข่าวสาร ลดความต้่�นต่ระห้นก ป้องกันความเข้าใจผิด ม้ความเข้าใจในสถานการณ์

ท้�เกิดข่�น ม้ช่ื้องทางกลางระห้ว่างภาครัฐและประชื้าชื้น เพื่้�อรับฟัง แลกเปล้�ย่น เสนอแนะแนวทาง ปัญห้า

ความเด้อดร้อนต่่าง ๆ นำาส่้การพิื่จารณากำาห้นดนโย่บาย่และมาต่รการให้้ความชื้่วย่เห้ล้อ เพ้ื่�อแก้ไขปัญห้า

สถานการณ์ร่วมกัน ส่งผลให้้ประเทศไทย่เป็นประเทศท้�สามารถควบคุมการแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด-19 

และเป็นท้�ย่อมรับไปทั�วโลก 
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 สคบ.กับการคุ้มครองผู้บรโิภคในสถานการณ์ “ไวรสัโควคิ-19”

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

	 ภายใต้้สถานการณ์์ท่ี่�ยากลำำาบากในการใช้้ ช่้ วิิต้เพราะ 

การแพร่ระบาดของไวิรัสโควิิค-19	สคบ.	ม่ีภารกิจด้านการค้้มีครอง 

ผู้้้บริโภคท่ี่�เก่�ยวิข้องกับควิามีเป็็นอย้่ของป็ระช้าช้นหลำายป็ระการ
	 ในช่้วิงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติ้ดเช้้�อไวิรัส 
โคโรนา2019	(โควิิด-19)	สำานักงานคณ์ะกรรมีการค้้มีครองผู้้้บริโภค 
หร้อ	สคบ.	ได้ดำาเนินงาน	ดังน่�
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	 ๑.	 การลงพ้ื้�นท่ี่�ตรวจเย่ี่�ยี่มและติดตามสถานการณ์์โควิด-19	จังหวัดชััยี่นาที่		 	
	 	 นายอน้ช้า	นาคาศััย	รัฐมีนต้ร่ป็ระจำาสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานการป็ระช้้มีติ้ดต้ามี
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	ได้ต้รวิจเย่�ยมีด่านคัดกรอง	อำา เภอมีโนรมีย์ 
ด้านคัดกรองหน้าสวินนกช้ัยนาที่	อำาเภอเม้ีองชั้ยนาที่	แลำะมีอบถ้งยังช่้พเพ้�อบรรเที่าควิามีเด้อดร้อนให้แก่
ป็ระช้าช้นท่ี่�ได้รับผู้ลำกระที่บ	แลำะร่วิมีที่ำากิจกรรมี	Big	Cleaning	บริเวิณ์วัิดที่รงเสวิย	อำาเภอสิงห์จังหวัิด
ชั้ยนาที่
 ๒.	 นายี่อนุชัา	นาคาศัยี่	รัฐมนตร่ประจ�าส�านักนายี่กรัฐมนตร่	เชัิญชัวนบริโภคอาหารที่ะเล 
มั�นใจปลอดภัยี่	ไม่ติดโควิด-19	
	 	 ลำงพ้�นที่่�ต้รวิจสอบ	พร้อมีนายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลำัดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	นายธสรณ์์อัฑฒ์ 
ธนิที่ธิพันธ์	เลำขาธิการคณ์ะกรรมีการค้้มีครองผู้้้บริโภค	แลำะคณ์ะ	ณ์	ร้านอาหารร่มีไมี้ริมีนา	อำาเภอสามีพราน 
จังหวัิดนครป็ฐมี	เพ้�อสร้างควิามีมัี�นใจวิ่าการรับป็ระที่านอาหารที่ะเลำไมี่ที่ำาให้ติ้ดโควิิด-19	พร้อมีทัี่�งเช้ิญช้วิน 
ให้พ้ที่ธศัาสนิกช้นถวิายอาหารที่ะเลำป็ร้งส้กให้กับพระสงฆ์ในช้่วิงเที่ศักาลำป็ีใหมี่	เพ้�อช้่วิยเหลำ้อผู้้้ป็ระกอบการ 
ในยามีภาวิะวิิกฤต้

	 ๓.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจความปลอดภัยี่การจัดส่งอาหาร	
	 	 สคบ.	ได้ดำาเนินการต้ามีนโยบายนายอน้ช้า	นาคาศััย	รัฐมีนต้ร่ป็ระจำาสำานักนายกรัฐมีนต้ร่ 
โดยได้ลำงพ้�นที่่�ต้รวิจสอบควิามีป็ลำอดภัยการให้บริการจัดส่งอาหารเดลิำเวิอรร่�	ณ์	ร้านก๋วิยจั๊บมิีสเต้อร์โจ 
เขต้บางคอแหลำมี	แลำะร้านโจ๊กสามีย่าน	เขต้ป็ที่้มีวัิน	โดยที่างร้านมี่เคร้�องวิัดอ้ณ์หภ้มีิ	เจลำแอลำกอฮอลำ์ให้บริการ 
ก่อนเข้าร้าน	พร้อมีที่ั�งด้แลำควิามีสะอาด	เช้็ดโต้๊ะที่้กครั�งแลำะมี่การเวิ้นระยะห่างระหวิ่างโต้๊ะ	เพ้�อควิามีป็ลำอดภัย 
ของผู้้้บริโภค
 ๔.	 จัดที่�าระบบไกล่เกล่�ยี่ข้อพื้ิพื้าที่ออนไลน์	เพื้ิ�มศักยี่ภาพื้และลดความเส่�ยี่งจากการระบาด 
เชั้�อไวรัสโควิด-19	
	 	 ระบบดังกลำ่าวิมี่วิัต้ถ้ป็ระสงค์เพ้�อให้เป็็นต้้นแบบในการนำาเคร้�องมี้อที่างเที่คโนโลำย่ 
ดิจิที่ัลำ	มีาใช้้ในการป็รับกระบวินงานการไกลำ่เกลำ่�ยเป็็นร้ป็แบบออนไลำน์	อำานวิยควิามีสะดวิกให้กับผู้้้ร้องเร่ยน 
แลำะผู้้้ที่่�เก่�ยวิข้องสามีารถไกลำ่เกลำ่�ยผู้่านระบบออนไลำน์	ลำดค่าใช้้จ่ายแลำะระยะเวิลำาในการแก้ไขป็ัญหา 
เร้�องร้องเร่ยน	ในช้่วิงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	
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	 ๕.	 การบูรณ์าการร่วมกันในการจัดที่�ามาตรการความปลอดภัยี่ในการให้บริการจัดส่งอาหาร

และพื้ัสดุ	

	 	 จัดป็ระช้้มีคณ์ะกรรมีการวิ่าด้วิยควิามีป็ลำอดภัยของสินค้าแลำะบริการ	เพ้�อพิจารณ์ามีาต้รการ

ควิามีป็ลำอดภัยในธ้รกิจบริการจัดส่งอาหารแลำะพัสด้	ช้ ่วิงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัส 

โควิิด-19	ที่ั�งน่�	ผู้้้ป็ระกอบการจำานวินมีากให้ควิามีสนใจแลำะเสนอควิามีคิดเห็นต้่อคณ์ะกรรมีการฯ	ซึ�งจะ

นำาข้อมี้ลำที่่�ได้ไป็ใช้้ป็ระกอบการจัดที่ำาป็ฏิญญาร่วิมีกันต้่อไป็

	 ๖.	 การลงพื้้�นที่่�ติดตามการให้บริการจัดส่งอาหารและพื้ัสดุ

		 	 ต้รวิจสอบร้านคอหมี้ย่างพระรามี	๕	โดยที่างร้านมี่มีาต้รการรักษาควิามีป็ลำอดภัยด้วิยการ 

สวิมีหน้ากากอนามัียแลำะถ้งมี้อในขณ์ะป็ฏิบัติ้งาน	ลำ้างมี้อก่อนผู้ลิำต้อาหาร	มี่การกำาหนดจ้ดให้ลำ้กค้าเวิ้นระยะ 

สำาหรับเข้าคิวิสั�งอาหารแลำะรับอาหาร	มี่จ้ดบริการเจลำแอลำกอฮอลำ์ให้บริการแก่ลำ้กค้า

	 ๗.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารและพื้ัสดุไร้โควิด-19

		 	 ต้รวิจสอบร้านหมี้ที่อดเจ๊จง	พบวิ่ามี่พนักงานสวิมีถ้งมี้อ	แลำะหน้ากากอนามีัย	แจกบัต้รคิวิ 

ให้เข้าแถวิ	โดยเวิ้นระยะห่าง	จัดเก้าอ่�ให้ลำ้กค้าที่่�รอซ้�ออาหาร	แลำะมี่เจลำแอลำกอฮอลำ์ให้บริการ
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	 ๘.	 การลงพ้ื้�นท่ี่�ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารและพัื้สดุ

	 	 ต้รวิจสอบศ้ันย์กระจายสินค้า	บริษัที่

เคอร่�	เอ็กซ์เพลำส	(ป็ระเที่ศัไที่ย)	จำากัด	(มีหาช้น)	 

จังหวัิดสม้ีที่รป็ราการ	พบว่ิา	บริษัที่ฯ	ม่ีมีาต้รการต่้าง	ๆ 

เช่้น	การคัดกรองผู้้้ให้บริการโดยต้รวิจวัิดอ้ณ์หภ้มิี	

ล้ำางม้ีอด้วิยสบ่้หร้อแอลำกอฮอลำ์เจลำ	สวิมีใส่หน้ากาก

อนามัียที่ำาควิามีสะอาดยานพาหนะแลำะบรรจ้ภัณ์ฑ์ 

ที่่�ใช้้สำาหรับรับ	-	ส่งอาหาร	หร้อพัสด้แลำะการเวิ้นระยะห่างที่่�ป็ลำอดภัยระหวิ่างผู้้้ให้บริการกับผู้้้รับบริการ	(Social 

Distancing)	เพ้�อเป็็นการค้้มีครองผู้้้บริโภคแลำะป็้องกันการแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19

 ๙.	 การร่วมพิื้ธ่มอบปฏิญญาความร่วมม้อมาตรการความปลอดภัยี่ในการให้บริการและ 

จัดส่งพื้ัสดุ	

	 	 ผู้้้ให้บริการสั�งอาหาร	๑๗	บริษัที่	ให้ควิามีร่วิมีม้ีอในการกำาหนดมีาต้รการควิามีป็ลำอดภัย	

แลำะมี่การแสดงราคาสินค้าอย่างช้ัดเจน	เพ้�อเป็็นการยกระดับควิามีป็ลำอดภัยในการจัดส่งอาหารแลำะพัสด้แก่ 

ผู้้้บริโภค	รวิมีถึงป็้องกันการแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19

	 ๑๐.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจเยี่่�ยี่มผู้ประกอบธุรกิจให้เชั่าที่่�พื้ักอาศัยี่	

	 	 ดำาเนินมีาต้รการช้่วิยเหลำ้อผู้้้บริโภคในช้่วิงวิิกฤต้การณ์์การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัส 

โควิิด-19	โดยลำงพ้�นที่่�ต้รวิจสอบ	พบวิ่า	มี่ผู้้้ป็ระกอบการให้ควิามีช้่วิยเหลำ้อป็ระช้าช้นด้วิยการลำดราคาค่าเช้่า 

หอพักร้อยลำะ	๕๐	เป็็นระยะเวิลำา	๓	เด้อน	หากสถานการณ์์ยังไมี่กลำับเข้าส้่สภาวิะป็กต้ิจะหาวิิธ่เพ้�อช้่วิยเหลำ้อ 

ต้่อไป็

	 ๑๑.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยี่ของร้านเดอะพิื้ซซ่า	คอมปะน่	(The	Pizza 

Company)	

	 	 ต้รวิจสอบพบวิ่า	ที่างร้านมี่มีาต้รการควิามีป็ลำอดภัย	ด้วิยการคัดกรองพนักงานแลำะลำ้กค้า

ก่อนเข้าใช้้บริการภายในร้าน	โดยต้รวิจอ้ณ์หภ้มีิร่างกายมี่จ้ดให้บริการเจลำแอลำกอฮอลำ์	พนักงานมี่การสวิมี

หน้ากากอนามีัย	แลำะเฟซซิลำต้์ในขณ์ะป็ฏิบัต้ิงานที่ำาควิามีสะอาดมี้อที่้กครั�ง	เวิ้นระยะห่างสำาหรับเข้าคิวิ

สั�งอาหารกำาหนดจ้ดนั�งรอ	(Social	Distancing)

	 ๑๒.	 การลงพื้้�นที่่�ร่วมกับกรมการค้าภายี่ใน	บก.ปคบ.	และ	สภ.ปากเกร็ด	

	 	 ต้รวิจสอบภายในหมี้่บ้านเป็ี่ยมีส้ข	อำาเภอป็ากเกร็ด	จังหวิัดนนที่บ้ร่	ได้รับแจ้งวิ่ามี่รถบรรที่้ก

ถังบรรจ้แอลำกอฮอลำ์	๙๙.๕	เป็อร์เซ็นต้์	ขนาด	๒๐๐	ลำิต้ร	จำานวิน	๕๐	ถัง	ภายในบ้านพบวิ่า	มี่อ้ป็กรณ์์สำาหรับ

ผู้ลิำต้แอลำกอฮอลำ์เจลำแบ่งบรรจ้แล้ำวิ	จำานวิน	๑,๐๐๐	ขวิด	โดยไมี่ได้รับอน้ญาต้	สภ.	ป็ากเกร็ด	ได้ต้รวิจยึด

ของกลำางพร้อมีรวิบรวิมีหลำักฐาน	เพ้�อขยายผู้ลำแลำะดำาเนินการต้ามีกฎหมีายต้่อไป็
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	 ๑๓.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจบริษัที่ผลิตหน้ากากอนามัยี่	

	 	 ต้รวิจสอบผู้้้ป็ระกอบธ้รกิจ	ณ์	ถนนเที่พารักษ์	จังหวิัดสมี้ที่รป็ราการ	พบกำาลำังผู้ลำิต้สินค้า

หน้ากากอนามัียป็ระเภที่	High	Safety	2	And	3	nonWowen	Disposable	Face	Mask	บรรจ้กลำ่องลำะ

๕๐	ช้ิ�น	แลำะป็ระเภที่คาร์บอนแบบใช้้แลำ้วิที่ิ�ง	๔	ช้ั�น	Face	Mask	4	Ply	บรรจ้กลำ่องลำะ	๕๐	ช้ิ�น	ซึ�งมี่การจัดที่ำา 

ฉลำากสินค้า	แต่้มี่รายลำะเอ่ยดไมี่ครบถ้วินต้ามีป็ระกาศัคณ์ะกรรมีการว่ิาด้วิยฉลำาก	เร้�อง	ลำักษณ์ะของสินค้า

ที่่�ควิบค้มีฉลำาก	พ.ศั.	๒๕๔๑	โดยการจัดที่ำาฉลำากสินค้าไมี่ถ้กต้้องระวิางโที่ษ	จำาค้กไมี่เกิน	๑	ป็ี	หร้อป็รับ 

ไมี่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาที่	หร้อที่ั�งจำาที่ั�งป็รับ	พร้อมีรวิบรวิมีหลำักฐานเพ้�อขยายผู้ลำแลำะดำาเนินการต้ามี

กฎหมีายต้่อไป็

	 ๑๔.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารและพื้ัสดุ	

	 	 ต้รวิจสอบผู้้้ให้บริการ	ณ์	ต้ลำาดเมี้องที่อง	๑	จำานวิน	๓	ร้าน	ร้านจ้นิซ้ช้ิสาขา	๔	ร้านกาแฟ 

คาเฟ่อเมีซอน	ร้านส้มีต้ำา	๒๐	จากการต้รวิจสอบ	พบวิ่า	ที่้กร้านมี่มีาต้รการควิามีป็ลำอดภัยให้แก่ลำ้กค้า	โดย

ผู้้้ขายอาหารได้สวิมีถ้งมี้อแลำะหน้ากากอนามัีย	มี่เจลำแอลำกอฮอล์ำสำาหรับล้ำางมี้อให้บริการ	มี่การต้รวิจวิัด

อ้ณ์หภ้มีิก่อนเข้าร้านค้า	มี่สถานที่่�เก็บอาหารแลำะสินค้าอย่างเป็็นระเบ่ยบแลำะมี่มีาต้รการเวิ้นระยะห่าง

ที่างสังคมี	โดยการเข้าคิวิต้่อแถวิห่างกัน	๑	เมีต้ร	เพ้�อป็้องกันการแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19

	 ๑๕.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจ�าหน่ายี่ผลิตภัณ์ฑ์ที่่�ม่แอลกอฮอล์เป็นส่วน

ประกอบเพื้้�อสุขอนามัยี่ส�าหรับม้อ	

	 	 ณ์	บริเวิณ์ต้ลำาดสำาเพ็ง	๒	เขต้บางแค	ซึ�งมี่ป็ระช้าช้นร้องเร่ยนวิ่า	ได้สั�งซ้�อเจลำลำ้างมี้อย่�ห้อ

Baby	Elephant	Mommy	แต้่ป็รากฏวิ่า	เลำขการจดแจ้งที่่�ป็รากฏบนผู้ลิำต้ภัณ์ฑ์มี่การยกเลำิกไป็แลำ้วิ

โดยสำานักงานคณ์ะกรรมีการอาหารแลำะยา(อย.)	จากการเข้าต้รวิจสอบพบวิ่า	บรรจ้เจลำลำ้างมี้อที่่�ไมี่มี่ฉลำาก

ภาษาไที่ย	จึงนำาสินค้าไป็ต้รวิจสอบต้่อไป็

 ๑๖.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบสถานที่่�ผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยี่ในพื้้�นที่่�จังหวัดสมุที่รปราการ	

	 	 ดำาเนินการต้ามีมีาต้รการเฝ้าระวิังการกักต้้นหร้อจำาหน่ายสินค้า	พบวิ่า	สินค้าหน้ากากอนามีัย 

ที่่�ใช้้ในการแพที่ย์หลำายช้นิดมี่การจัดที่ำาฉลำากสินค้า	แต้่มี่รายลำะเอ่ยดไมี่ครบถ้วิน	อ่กที่ั�ง	มี่การใช้้ข้อควิามี

ที่่�เข้าข่ายอวิดอ้างสรรพค้ณ์ของสินค้าที่่�อาจที่ำาให้ผู้้้บริโภคเข้าใจผู้ิดในสาระสำาคัญ	จึงยึดสินค้าไป็ต้รวิจสอบ

เพ้�อดำาเนินการต้ามีกฎหมีายต้่อไป็
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 ๑๗.	 การลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบการจ�าหน่ายี่หน้ากากอนามัยี่เกินราคา	

  ดำาเนินการต้รวิจสอบจำานวิน	๓	ร้าน	เน้�องจากได้รับการร้องเร่ยนจากป็ระช้าช้นวิ่า	มี่การจำาหน่าย 

หน้ากากอนามีัยเกินราคากวิ่าที่่�กฎหมีายกำาหนด	ณ์	เขต้วิังที่องหลำาง	จากการต้รวิจสอบ	๒	ร้านค้าแรก	ไมี่พบวิ่า 

มี่หน้ากากอนามีัยวิางจำาหน่าย	 มี่เพ่ยงหน้ากากผู้้าโดยจำาหน่ายในราคาป็กต้ิ	 สำาหรับร้านที่่�	 ๓	 ไมี่เป็ิดขาย	

ที่ั�งน่�	หากผู้้้ใดจำาหน่ายหน้ากากอนามีัยเกินราคากวิ่าที่่�กฎหมีายกำาหนด	มี่โที่ษจำาค้กไมี่เกิน	๗	ปี็	ป็รับไมี่เกิน	

๑๘๐,๐๐๐	บาที่	หร้อที่ั�งจำาที่ั�งป็รับ	ต้ามีพระราช้บัญญัต้ิวิ่าด้วิยราคาสินค้าแลำะบริการ	พ.ศั.	๒๕๔๒

	 ๑๘.	 ส�านักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจให้ค�าแนะน�าผู้จ�าหน่ายี่หน้ากากอนามัยี่	

	 	 ต้รวิจแนะนำาร้านค้า	ณ์	ศัน้ย์ราช้การฯ	ถนนแจ้งวิัฒนะ	จากการต้รวิจสอบพบวิ่า	ร้านจำาหน่าย

หน้ากากอนามีัย	๒	ร้าน	มีก่ารการต้ิดป็้ายวิ่าเป็็นหน้ากากอนามีัยช้นิดที่่�มี่ควิามีหนา	๓	ช้ั�น	จากการต้รวิจสอบ 

พบวิ่า	 เป็็นหน้ากากอนามีัยช้นิดที่่�มี่ควิามีหนาแบบ	๓	ช้ั�น	จริง	แต้่สินค้าดังกลำ่าวิไมี่มี่การจัดที่ำาฉลำากที่่�เป็็น

ภาษาไที่ย	เจ้าหน้าที่่�จึงให้คำาแนะนำาแก่ผู้้้จำาหน่ายเพ้�อป็ฏิบัต้ิให้ถ้กต้้องต้ามีที่่�กฎหมีายกำาหนด

	 ๑๙.	 ส�านักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมหาร้อกับตัวแที่นสายี่การบิน	๑๓	สายี่การบิน	

	 	 จัดป็ระช้้มีหาร้อเร้�องการค้นเงินให้กับผู้้้บริโภคที่่�ต้้องการยกเลำิกการเดินที่าง	 จากการระบาด

ของเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	 โดยได้ข้อสร้ป็วิ่า	 สายการบินพร้อมีค้นเงินให้กับผู้้้บริโภค	 โดยให้เป็็นไป็ต้ามีเกณ์ฑ์

ของกรมีการที่่องเที่่�ยวิ

 ๒๐.	 ส�านักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด�าเนินการเร้�องร้องเร่ยี่นกรณ์่ซ้�อสินค้าหร้อ

บริการแล้วผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	

	 	 การแก้ไขปั็ญหาเร้�องร้องเร่ยนเน้�องจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้้�อไวิรัสโควิิด-19 

อาที่ิ	ด้านการที่่องเที่่�ยวิ	กรณ์่จองต้ั๋วิโดยสารเคร้�องบินกับผู้้้ป็ระกอบธ้รกิจที่่�เป็็นเอเจนซ่�	กรณ์่จองต้ั๋วิโดยสาร 

เคร้�องบินกับผู้้้ป็ระกอบธ้รกิจสายการบินต่้างๆ	กรณ์่จองที่่�พักกับผู้้้ป็ระกอบธ้รกิจที่่�เป็็นเอเจนซ่�	ด้านการศึักษา 

กรณ์่โรงเร่ยนหร้อสถานศัึกษาไมี่สามีารถจัดการเร่ยนการสอนได้ต้ามีกำาหนดแต้่คิดค่าเร่ยนเต้็มีต้ามีจำานวิน

ซึ�งได้ดำาเนินการเร้�องร้องเร่ยนโดยเจรจาไกลำ่เกลำ่�ยข้อพิพาที่จนได้ข้อย้ติ้	ในบางกรณ์่	โดยได้รับการเย่ยวิยา

ไป็แลำ้วิม้ีลำค่าป็ระมีาณ์	๓,๕๒๕,๐๐๐	บาที่	แลำะนำาเร้�องเสนอคณ์ะกรรมีการค้้มีครองผู้้้บริโภคพิจารณ์า

ซึ�งคณ์ะกรรมีการฯ	มี่มีติ้ดำาเนินคด่กับผู้้้ป็ระกอบธ้รกิจ	(เอเจนซ่�)	แลำะผู้้้ป็ระกอบธ้รกิจสายการบิน	เพ้�อบังคับ

ให้ร่วิมีกันค้นเงินให้ผู้้้บริโภคมี้ลำค่าป็ระมีาณ์	๑,๐๖๐,๐๐๐	บาที่	พร้อมีที่ั�งส่งเร้�องให้กรมีการที่่องเที่่�ยวิพิจารณ์า

ดำาเนินการต้ามีพระราช้บัญญัต้ิธ้รกิจนำาเที่่�ยวิแลำะมีัคค้เที่ศัก์	พ.ศั.	๒๕๕๑	กรณ์่ซ้�อรายการนำาเที่่�ยวิแลำ้วิ

ผู้้้ป็ระกอบธ้รกิจไมี่สามีารถให้บริการได้ต้ามีสัญญา
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กอ.รมน. กับการป้องกันการแพรร่ะบาด
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองอาํนวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร

กองอำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายในราช้อาณ์าจักร 
(กอ.รมีน.)	เป็็นส่วินราช้การร้ป็แบบเฉพาะขึ�นต้รงต้่อนายกรัฐมีนต้ร่	
มี่หน้าที่่�	อำานวิยการ	ป็ระสานงาน	แลำะเสริมีการป็ฏิบัติ้ของหน่วิยงาน
ของรัฐในการรักษาควิามีมัี�นคงภายใน	ป็ระกอบด้วิยงานในด้านต้่าง	ๆ

๑.	 การเสริมีสร้างควิามีมีั�นคงของสถาบัน	ช้าต้ิ	ศัาสนา	แลำะ
พระมีหากษัต้ริย์

๒.	 การเสริมีสร้างการป็กครองในระบอบป็ระช้าธิป็ไต้ยอันมี่
พระมีหากษัต้ริย์ที่รงเป็็นป็ระมี้ข

๓.	 การสนับสน้น	แลำะขยายผู้ลำโครงการอันเน้�องมีาจาก 
พระราช้ดำาริ

๔.	 การเสริมีสร้างควิามีมีั�นคงของมีน้ษย์	แลำะสนับสน้นให้
ป็ระช้าช้นมี่งาน	มี่อาช้่พ

๕.	 การเสริมีสร้างควิามีรัก	ควิามีสามีัคค่ป็รองดองของคน 
ในช้าต้ิ

๖.	การป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหายาเสพต้ิด
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๗.	การป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหาแรงงานต้่างด้าวิผู้้้หลำบหน่เข้าเมี้องแลำะการค้ามีน้ษย์
๘.	การรักษาควิามีป็ลำอดภัยในช้่วิิต้แลำะที่รัพย์สิน
๙.	การป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหาการก่อการร้ายแลำะอาช้ญากรรมีข้ามีช้าต้ิ
๑๐.	การเสริมีสร้างควิามีมีั�นคงด้านที่รัพยากรธรรมีช้าต้ิแลำะสิ�งแวิดลำ้อมี
๑๑.	การป็้องกันแลำะบรรเที่าสาธารณ์ภัย
๑๒.	การแก้ไขป็ัญหาในพ้�นที่่�จังหวิัดช้ายแดนภาคใต้้
๑๓.	การส่งเสริมีให้ป็ระช้าช้นมี่ส่วินร่วิมีในการรักษาควิามีมีั�นคงภายใน	
โดยมี่นายกรัฐมีนต้ร่เป็็นผู้้้อำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายในราช้อาณ์าจักร	(ผู้อ.รมีน.)

โครงสรา้งการจดัของ กอ.รมน. 
กอ.รมีน.	ม่ีหน้าท่ี่�หลัำกในการอำานวิยการ	ป็ระสานงาน	บ้รณ์าการ	แลำะขับเคล้ำ�อนการป็ฏิบัติ้งาน 

ในการป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหาควิามีมีั�นคงภายในราช้อาณ์าจักร	เพ้�อให้ป็ระเที่ศัเกิดควิามีมีั�นคงแลำะป็ระช้าช้น 
มี่ควิามีสงบส้ข	กอ.รมีน.	ไมี่ใช้่หน่วิยที่หาร	แต้่เป็็นหน่วิยบ้รณ์าการการป็ฏิบัต้ิงานร่วิมีกันของที่ั�งพลำเร้อน	
ต้ำารวิจ	แลำะที่หาร	โดยมี่นายกรัฐมีนต้ร่ในฐานะหัวิหน้ารัฐบาลำเป็็นผู้้้อำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายใน
ราช้อาณ์าจักร	ในระดับพ้�นที่่�	มี่แมี่ที่ัพภาคเป็็นผู้้้อำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายในภาค	ในระดับจังหวิัด	 
มี่ผู้้้วิ่าราช้การจังหวิัดเป็็นผู้้้อำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายในจังหวิัด	แลำะมี่คณ์ะกรรมีการอำานวิยการรักษา 
ควิามีมัี�นคงภายในราช้อาณ์าจักร	คณ์ะกรรมีการอำานวิยการรักษาควิามีมัี�นคงภายในภาค	แลำะคณ์ะกรรมีการ 
อำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายในจังหวิัด	เป็็นกลำไกสำาคัญที่่�ให้คำาป็รึกษาแลำะเสนอแนะการป็ฏิบัต้ิงานของ	 
กอ.รมีน.	ในที่้กระดับ

กอ.รมีน.	จึงเป็็นหน่วิยงานด้านควิามีมีั�นคงของรัฐบาลำที่้กรัฐบาลำนับต้ั�งแต้่พระราช้บัญญัต้ิการรักษา 
ควิามีมัี�นคงภายในราช้อาณ์าจักรพ้ที่ธศัักราช้	๒๕๕๑	ป็ระกาศัใช้้	ได้มี่นายกรัฐมีนต้ร่เป็็นผู้้้อำานวิยการรักษา
ควิามีมีั�นคงภายในราช้อาณ์าจักรแลำ้วิ	จำานวิน	๕	ที่่าน	ค้อ

๑.	 นายสมีัคร	ส้นที่รเวิช้	(๒๙	มีกราคมี	-	๙	กันยายน	๒๕๕๑	พรรคพลำังป็ระช้าช้น)
๒.	 นายสมีช้าย	วิงศั์สวิัสดิ์	(๙	กันยายน	-	๑๗	ธันวิาคมี	๒๕๕๑	พรรคพลำังป็ระช้าช้น)
๓.	 นายอภิสิที่ธิ์	เวิช้ช้าช้่วิะ	(๑๗	ธันวิาคมี	๒๕๕๑	-	๕	สิงหาคมี	๒๕๕๔	พรรคป็ระช้าธิป็ัต้ย์)
๔.	 นางสาวิยิ�งลำักษณ์์	ช้ินวิัต้ร	(๕	สิงหาคมี	๒๕๕๔	-	๒๒	พฤษภาคมี	๒๕๕๗	พรรคเพ้�อไที่ย)
๕.	 พลำเอก	ป็ระย้ที่ธ์	จันที่ร์โอช้า	(๒๔	สิงหาคมี	๒๕๕๗	-	ป็ัจจ้บัน)
จากโครงสร้างการจัดแลำะการแบ่งส่วินงานของ	กอ.รมีน.	ต้ามีคำาสั�งนายกรัฐมีนต้ร่ที่่�	๓๑๒/๒๕๖๒	

ลำงวิันที่่�	๒๕	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๒	ที่่�กลำ่าวิแลำ้วินั�น	กอ.รมีน.	ได้แบ่งลำักษณ์ะงาน	ดังน่�	
๑.	 ส่วนบริหาร	มี่นายกรัฐมีนต้ร่เป็็น	ผู้อ.รมีน.	ผู้้้บัญช้าการที่หารบก	เป็็น	รอง	ผู้อ.รมีน.	แลำะ	

เสนาธิการที่หารบก	เป็็น	เลำขาธิการ	กอ.รมีน.	แลำะมี่คณ์ะกรรมีการอำานวิยการ	(จำานวิน	๒๓	ที่่าน)	โดยมี่
นายกรัฐมีนต้ร่เป็็นป็ระธานคณ์ะกรรมีการฯ	ซึ�งคณ์ะกรรมีการอำานวิยการมี่หน้าที่่�กำากับด้แลำ	ให้คำาป็รึกษา	
แลำะเสนอแนะต้่อกองอำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายในราช้อาณ์าจักร	ในการป็ฏิบัต้ิงานในด้านต้่าง	ๆ

๒.	 ส่วนอ�านวยี่การ	ป็ระกอบด้วิยหน่วิยในระดับสำานักฝ่ายอำานวิยการแลำะฝ่ายกิจการพิเศัษ 
รวิมีจำานวิน	๑๔	สำานัก	ค้อ	สำานักนโยบายแลำะย้ที่ธศัาสต้ร์ควิามีมัี�นคง	สำานักการข่าวิ	สำานักกิจการมีวิลำช้น
แลำะสารนิเที่ศั	สำานักบริหารงานบ้คคลำ	สำานักส่งกำาลำังบำาร้ง	สำานักงบป็ระมีาณ์แลำะการเงิน	สำานักงาน
เลำขาน้การ	สำานักต้รวิจสอบภายใน	สำานักพัฒนาระบบบริหาร	สำานักกฎหมีายแลำะสิที่ธิมีน้ษยช้น	สำานักจเร	 
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สำานักบ้รณ์าการแลำะขับเคลำ้�อนการป็ฏิบัต้ิงาน	ศั้นย์ดิจิที่ัลำเพ้�อควิามีมีั�นคง	ศั้นย์การศัึกษาแลำะวิิที่ยาการ
ด้านควิามีมีั�นคง	

๓.	 ส่วนประสานงาน	ป็ระกอบด้วิย	๕	ศั้นย์ป็ระสานการป็ฏิบัต้ิ	ได้แก่
	 ๓.๑	 ศั้นย์ป็ระสานการป็ฏิบัติ้ที่่�	๑	รับผิู้ดช้อบกลำ้่มีงานควิามีมัี�นคงของรัฐ	งานที่่�สำาคัญ

ป็ระกอบด้วิย	การเสริมีสร้างควิามีมัี�นคง	สถาบันหลัำกของช้าติ้	การพัฒนาด้านการเมี้อง	การเสริมีสร้าง
ควิามีรักควิามีสามีัคค่ป็รองดองของคนในช้าต้ิ

	 ๓.๒	 ศั้นย์ป็ระสานการป็ฏิบัติ้ที่่�	๒	รับผิู้ดช้อบกลำ้่มีงานควิามีมัี�นคงที่างสังคมี	งานที่่�สำาคัญ
ป็ระกอบด้วิย	การป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหายาเสพต้ิด	การป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหาการค้ามีน้ษย์	ผู้้้หลำบหน่
เข้าเมี้อง	การจัดระเบ่ยบสังคมีแลำะควิามีป็ลำอดภัยในช้่วิิต้แลำะที่รัพย์สิน

	 ๓.๓	 ศั้นย์ป็ระสานการป็ฏิบัติ้ที่่�	๓	รับผิู้ดช้อบกลำ้่มีงานเสริมีสร้างควิามีมัี�นคงพิเศัษ	งานที่่�สำาคัญ 
ป็ระกอบด้วิย	การป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหาการก่อการร้ายแลำะอาช้ญากรรมีข้ามีช้าต้ิ

	 ๓.๔	 ศั้นย์ป็ระสานการป็ฏิบัติ้ที่่�	๔	รับผิู้ดช้อบกลำ้่มีงานเสริมีสร้างควิามีมัี�นคงด้านที่รัพยากร 
ธรรมีช้าต้ิแลำะสิ�งแวิดลำ้อมี	ควิามีมีั�นคงที่างพลำังงาน	ด้านอาหารแลำะนำ�า	แลำะการป็้องกันแลำะบรรเที่าสาธารณ์ภัย

	 ๓.๕	 ศั้นย์ป็ระสานการป็ฏิบัต้ิที่่�	๕	รับผู้ิดช้อบกลำ้่มีงานเสริมีสร้างควิามีมีั�นคงเฉพาะพ้�นที่่�	ป็ัจจ้บัน 
รับผู้ิดช้อบการป็้องกันแลำะแก้ไขควิามีไมี่สงบในพ้�นที่่�จังหวิัดช้ายแดนภาคใต้้

๔.	 ส่วินป็ฏิบัติ้งานในระดับพ้�นที่่�	ป็ระกอบด้วิย	(๑)	กองอำานวิยการรักษาควิามีมัี�นคงภายในภาค	 
ได้แก่	กอ.รมีน.ภาค	๑,	๒,	๓,	แลำะ	๔	แลำะ	(๒)	กองอำานวิยการรักษาควิามีมัี�นคงภายในจังหวิัด	หร้อ	กอ.รมีน.
จังหวิัดที่ั�ง	๗๗	จังหวิัด	โดย	กอ.รมีน.จังหวิัด	ที่ั�ง	๗๗	จังหวิัด	เป็็นกลำไกสำาคัญในการขับเคลำ้�อนงานให้เกิดผู้ลำ
เป็็นร้ป็ธรรมี	ทัี่�งน่�	มี่	กอ.รมีน.ภาค	เป็็นหน่วิยกำากับด้แลำการป็ฏิบัติ้ให้เป็็นไป็ในทิี่ศัที่างเด่ยวิกัน	นอกจากน่�	 
ยังมี่กลำไกของคณ์ะกรรมีการอำานวิยการรักษาควิามีมัี�นคงภายในทัี่�งในระดับภาค	แลำะระดับจังหวัิด	เพ้�อให้มี ่
การบ้รณ์าการร่วิมีกับหน่วิยงานที่่�เก่�ยวิข้องอันจะที่ำาให้การแก้ไขป็ัญหาควิามีมีั�นคงเป็็นไป็อย่างมี่ป็ระสิที่ธิภาพ

แลำะป็ระสิที่ธิผู้ลำ

การปอ้งกันการแพรร่ะบาด ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
	 การแพร่ระบาดของไวิรัสโคโรนา	สายพันธ์้ใหม่ี	ในป็ลำายปี็	๒๕๖๒	จากเม้ีองอ่้ฮั�น	มีณ์ฑลำห้เป่็ย	

ป็ระเที่ศัจ่น	จนส่งผู้ลำให้มี่การระบาดไป็ทัี่�วิโลำกซึ�งต้่อมีาองค์การอนามัียโลำก	(WHO	)	ได้ป็ระกาศัตั้�งช้้�ออย่าง

เป็็นที่างการ	สำาหรับเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	วิ่า	COVID-19	ซึ�งย่อมีาจาก	Coronavirus	Disease	2019	หร้อ 

โรคติ้ดเช้้�อไวิรัสโคโรนาที่่�เริ�มีต้้นในป็ี	ค.ศั.2019	แลำะต้่อมีาวัินที่่�	๑๑	มี่นาคมี	๒๕๖๓	องค์การอนามัียโลำก 

ได้ป็ระกาศัให้	การระบาดน่�เป็็นโรคระบาดขนาดใหญ่	สำาหรับการแพร่เช้้�อของไวิรัสช้นิดน่�มี่การแพร่เช้้�อ

ระหวิ่างคนในลัำกษณ์ะเด่ยวิกันกับไข้หวัิดใหญ่	แลำะแพร่กระจายได้อย่างรวิดเร็วิส่งผู้ลำให้เกิดการเส่ยช้่วิิต้
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เป็็นจำานวินมีาก	ผู้ลำกระที่บในการแพร่ระบาดของเช้้�อไวิรัสโควิิด	-19	ได้ก้าวิข้ามีเส้นแบ่งเขต้ที่่�วิ่าเป็็น
ป็ัญหาด้านสาธารณ์ส้ข	ไป็ส้่ป็ัญหาด้านสังคมีแลำะเศัรษฐกิจ	โรคระบาดครั�งน่�ไมี่ได้ส่งผู้ลำกระที่บกับวิิถ่ช้่วิิต้
ของผู้้้คนที่่�ต้้องเป็ลำ่�ยนไป็เที่่านั�น	ในส่วินขององค์กร	ก็ได้รับผู้ลำกระที่บหลำากหลำายร้ป็แบบนำามีาส้่การป็รับ
ร้ป็แบบการที่ำางาน	การบริหารที่รัพยากรบ้คคลำ	การสร้างควิามีเข้าใจระหวิ่างองค์กร	แลำะบ้คลำากร	โดยเฉพาะ 
ในป็ระเด็นเร้�องของส้ขภาพ	ที่่�มี่ควิามีลำะเอ่ยดอ่อนมีากขึ�น	หลำังจากที่่�โควิิด-19	ที่วิ่ควิามีร้นแรงมีากขึ�น 
จนนำาไป็ส้่นโยบายลำ็อกดาวิน์ในป็ระเที่ศัต้่าง	ๆ	ซึ�งป็ระกอบด้วิยมีาต้รการนานาช้นิด	เพ้�อใช้้ในการควิบค้มี
การระบาดของโรค	เช้่น	การป็ิดห้างสรรพสินค้า	ร้านค้าสถานบันเที่ิง	รวิมีไป็ถึงการป็ิดน่านฟ้า	ห้ามีเที่่�ยวิบิน 
ระหวิ่างป็ระเที่ศั	ผู้ลำกระที่บที่่�มี่ต้่อการดำาเนินช้่วิิต้ป็ระจำาวัิน	นำาไป็ส้่ช้่วิิต้วิิถ่ใหมี่เป็็นภาวิะป็กต้ิแบบใหมี่
หร้อเร่ยกวิ่า	New	Normal	ซึ�งเป็็นร้ป็แบบการดำาเนินช้่วิิต้อย่างใหมี่ที่่�แต้กต้่างจากเดิมี	เน้�องจากมี่ป็ัจจัย
มีากระที่บ	แนวิที่างการป็ฏิบัต้ิที่่�คนในสังคมีค้้นเคยอย่างเป็็นป็กต้ิ	ต้้องเป็ลำ่�ยนแป็ลำงไป็ส้่วิิถ่ใหมี่	ภายใต้้หลำัก
มีาต้รฐานใหมี่ที่่�คนในสังคมีต้้องป็รับต้ัวิให้เข้ากับสถานการณ์์ที่่�เกิดขึ�น	

สำาหรับในป็ระเที่ศัไที่ย	เพ้�อเป็็นการเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีในการป็้องกันแลำะแก้ไขป็ัญหาโรคติ้ดต้่อ
อ้บัต้ิใหมี่แห่งช้าต้ิ	สำานักนายกรัฐมีนต้ร่จึงได้มี่คำาสั�งที่่�	๗๖/๒๕๖๓	ลำงวิันที่่�	๑๒	มี่นาคมี	๒๕๖๓	เร้�อง	จัดต้ั�ง
ศั้นย์บริหารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติ้ดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	โดยมี่นายกรัฐมีนต้ร่เป็็น
ป็ระธานกรรมีการ	แลำะมี่อำานาจหน้าที่่�ดังน่�

๑.	 กำาหนดนโยบายแลำะมีาต้รการเร่งด่วิน	ในการบริหารสถานการณ์์	ต้ามีพระราช้บัญญัต้ิโรคต้ิดต้่อ	 
พ.ศั.	๒๕๕๘	พระราช้บัญญัต้ิป็้องกันแลำะบรรเที่าสาธารณ์ภัย	พ.ศั.	๒๕๕๐	พระราช้บัญญัต้ิระเบ่ยบบริหาร
ราช้การแผู้่นดิน	พ.ศั.	๒๕๓๔	ในด้านการสาธารณ์ส้ข	ด้านเวิช้ภัณ์ฑ์ป็้องกัน	ด้านข้อม้ีลำ	ด้านการช้่�แจง	แลำะ
การรับเร้�องร้องเร่ยน	ด้านการต้่างป็ระเที่ศั	ด้านมีาต้รการป็้องกัน	แลำะด้านมีาต้รการให้ควิามีช้่วิยเหลำ้อ
เย่ยวิยา	เพ้�อการป็้องกันแลำะบรรเที่าสาธารณ์ภัย	อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติ้ดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	
2019

๒.	 สั�งการให้ส่วินราช้การ	รัฐวิิสาหกิจ	แลำะหน่วิยงานของรัฐบาลำป็ฏิบัต้ิภายในขอบเขต้	หน้าที่่�
แลำะอำานาจต้ามีกฎหมีาย	รวิมีทัี่�งขอควิามีร่วิมีม้ีอภาคเอกช้น	เพ้�อให้ดำาเนินการเป็็นไป็ต้ามีนโยบาย	แลำะ
มีาต้รการเร่งด่วินที่่�กำาหนด

๓.	 กำากับด้แลำ	ควิบค้มีแลำะติ้ดต้ามีการป็ฏิบัติ้งาน	ของเจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยวิข้อง	เพ้�อให้การดำาเนิน
งาน	เพ้�อการแก้ไขป็ัญหาการแพร่ระบาดของโรคติ้ดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	เป็็นไป็อย่างรวิดเร็วิ	ม่ีเอกภาพ
แลำะมี่ป็ระสิที่ธิภาพ

๔.	 บริหารจัดการข้อมี้ลำที่่�ได้รับรายงานจากศั้นย์ข้อมี้ลำมีาต้รการแก้ไขป็ัญหาจากโรคต้ิดเช้้�อไวิรัส
โคโรนา	2019	แลำะแหลำ่งข้อมี้ลำอ้�น	ๆ	เพ้�อการป็ระเมิีนสถานการณ์์ที่่�เป็็นป็ัจจ้บันแลำะแนวิโน้มีของ
สถานการณ์์ในอนาคต้

๕.	 ช้่�แจงแลำะป็ระช้าสัมีพันธ์ต้่อป็ระช้าช้นเพ้�อสร้างควิามีร้ ้เที่่าที่ันแลำะควิามีเข้าใจที่่�ต้รงกัน 
ในสถานการณ์์ดังกลำ่าวิ	

๖.	 แต้่งต้ั�งคณ์ะอน้กรรมีการคณ์ะที่ำางานหร้อมีอบหมีายเจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยวิข้อง	เพ้�อช้่วิยเหลำ้อ 
การป็ฏิบัต้ิหน้าที่่�หร้อดำาเนินการอย่างหนึ�งอย่างใดให้เป็็นไป็ต้ามีคำาสั�งน่�ได้ต้ามีควิามีจำาเป็็นแลำะเหมีาะสมี	

๗.	 เช้ิญบ้คคลำเข้าร่วิมีป็ระช้้มีหร้อขอเอกสารหลำักฐานจากหน่วิยงาน	หร้อบ้คคลำใดที่่�เก่�ยวิข้อง	
เพ้�อป็ระโยช้น์ในการดำาเนินการ	ต้ามีหน้าที่่�แลำะอำานาจต้ามีคำาสั�งน่�	
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๘.	 ป็ฏิบัต้ิอ้�นใดต้ามีที่่�นายกรัฐมีนต้ร่มีอบหมีาย
	 เช้้�อไวิรัสโคโรนาสายพันธ้์ใหมี่โควิิด-19	เข้าส้่ป็ระเที่ศัไที่ยต้ั�งแต้่วิันที่่�	๑๓	มีกราคมี	๒๕๖๓	 
ผู้้้ติ้ดเช้้�อโควิิด-19	รายแรกในป็ระเที่ศัไที่ยที่่�มี่การย้นยันวัินที่่�	๓๑	มีกราคมี	๒๕๖๓	แลำะต้่อมีาในช้่วิงกลำางเด้อน
มี่นาคมี	๒๕๖๓	จำานวินผู้้้ป็่วิยเริ�มีเพิ�มีมีากขึ�นมี่แนวิโน้มีที่่�จะแพร่ระบาดขนาดใหญ่	พลำเอก	ป็ระย้ที่ธ์	จันที่ร์โอช้า	
นายกรัฐมีนต้ร่	จึงได้ป็ระกาศัสถานการณ์์ฉ้กเฉิน	ให้ม่ีผู้ลำบังคับต้ั�งแต้่วิันที่่�	๒๖	มี่นาคมี	๒๕๖๓	ส่งผู้ลำให้ธ้รกิจ
การค้า	ห้างร้านต้่างๆ	ในกร้งเที่พฯ	ป็ริมีณ์ฑลำแลำะต้่างจังหวัิด	ได้รับคำาสั�งให้ป็ิดการป็ระกอบการเป็็นการชั้�วิคราวิ	
แลำะมี่ป็ระกาศัห้ามีออกนอกเคหสถานยามีวิิกาลำตั้�งแต้่ค้นวัินที่่�	๓	เมีษายน	๒๕๖๓	พระราช้กำาหนดการบริหาร
ราช้การในสถานการณ์์ฉ้กเฉิน	พ.ศั.	๒๕๔๘	มีาต้ราที่่�มี่ส่วินเก่�ยวิข้องในสถานการณ์์	ได้แก่	มีาต้รา	๔๔
สถานการณ์์ฉ้กเฉิน	มีาต้รา	๕	มีาต้รา	๗	แลำะมีาต้รา	๙	

สำาหรับในส่วินของกองอำานวิยการรักษาควิามีมีั�นคงภายในราช้อาณ์าจักร	เพ้�อเป็็นการป็ฏิบัต้ิต้ามี 
หน้าที่่�ในการอำานวิยการ	ป็ระสานงาน	บ้รณ์าการ	แลำะขับเคลำ้�อนการป็ฏิบัต้ิงานในการป็้องกันแลำะแก้ไข
ป็ัญหาควิามีมีั�นคงภายในราช้อาณ์าจักร	เพ้�อให้ป็ระเที่ศัเกิดควิามีมีั�นคง	แลำะป็ฏิบัต้ิต้ามีคำาสั�งสำานักนายก- 
รัฐมีนต้ร่ที่่�	๗๖/๒๕๖๓	จึงได้จัดตั้�ง	ศั้นย์บริการรักษาควิามีมัี�นคงภายใน	โดยเร่ยกย่อวิ่า	ศัรมีน.	มี ่
รองเลำขาธิการ	กอ.รมีน.	เป็็น	ผู้้้อำานวิยการ	มี่หน้าที่่�แลำะอำานาจในการดำาเนินการแก้ไขป็ัญหาสถานการณ์์
การแพร่ระบาดของโควิิด-19	ต้ิดต้ามีต้รวิจสอบ	แนวิโน้มีของสถานการณ์์ที่่�อาจก่อให้เกิดภัยค้กคามี 
ด้านควิามีมัี�นคง	ขับเคลำ้�อนแลำะร่วิมีป็ฏิบัติ้งานเพ้�อสนับสน้นการป็ฏิบัติ้งานของส่วินราช้การอ้�นที่่�เก่�ยวิข้อง	
หร้อต้ามีที่่�ได้รับมีอบหมีาย	มี่ที่่�ต้ั�งอย้่ที่่�	กอ.รมีน.	สวินร้�นฤด่	เขต้ด้สิต้	กร้งเที่พมีหานคร	โดยมี่การป็ฏิบัต้ิ 
ในภาพรวิมี	ดังน่�	

กอ.รมีน.	ส่วินกลำาง	โดย	ศัรมีน.	ป็ระช้้มีติ้ดต้ามีสถานการณ์์โควิิด-19	กับ	กอ.รมีน.ภาค	เพ้�อ
ป็ระสานการป็ฏิบัต้ิต้ามีคำาสั�งแลำะนโยบายของรัฐบาลำ	แลำะร่วิมีป็ระช้้มีกับศั้นย์ป็ฏิบัต้ิการแก้ไขสถานการณ์์
ฉ้กเฉินด้านควิามีมีั�นคง	ซึ�งมี่ผู้้้บัญช้าการที่หารส้งส้ดเป็็นหัวิหน้าศั้นย์	ศั้นย์ป็ระสานการป็ฏิบัต้ิที่่�	๓	กอ.รมีน.	
กำากับด้แลำในเร้�องหน้ากากอนามีัยต้ั�งแต้่การผู้ลำิต้ในแต้่ลำะวิันการจัดส่งไป็ยังโรงพยาบาลำต้่าง	ๆ	ในระบบ
สาธารณ์ส้ข	โดยให้	กอ.รมีน.จังหวัิด	ต้รวิจสอบป็ลำายที่างในพ้�นที่่�วิ่า	ได้รับหน้ากากอนามัียต้ามีจำานวิน 
ที่่�ถ้กต้้อง	ต้ามีแผู้นของรัฐบาลำหร้อไมี่	แลำะรายงานป็ัญหาข้อขัดข้องให้ได้รับที่ราบ	โดยให้	กอ.รมีน.ภาค	
กำากับด้แลำ	กอ.รมีน.จังหวิัด	ซึ�งเป็็นกลำไกหลำัก	ในการบังคับใช้้กฎหมีายแลำะข้อกำาหนดเพิ�มีเต้ิมีในการ
ควิบค้มีพ้�นที่่�ระดับต้ำาบลำ	อำาเภอ	แลำะจังหวิัด	โดยให้	รอง	ผู้อ.รมีน.จังหวิัด	เป็็นผู้้้รับผู้ิดช้อบในการดำาเนินการ 
ป็ระสานงาน	สำานักกิจการมีวิลำช้นแลำะสารนิเที่ศั	กอ.รมีน.	ดำาเนินการป็ระช้าสัมีพันธ์ในการป็้องกัน 
การแพร่ระบาดโควิิด-19	ในพ้�นที่่�	กอ.รมีน.	แลำะช้้มีช้นในเขต้ด้สิต้	เขต้พระนคร	โดยลำงบที่ควิามีเก่�ยวิกับ 
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โควิิด-19	การป็้องกัน	แลำะการป็ฏิบัต้ิต้ามีนโยบายของรัฐบาลำ	ในวิารสารข่าวิ	กอ.รมีน.	รายเด้อน	ส่งให้กับ	
กอ.รมีน.ภาค	แลำะ	กอ.รมีน.จังหวิัดที่ั�วิป็ระเที่ศั	การออกอากาศัเก่�ยวิกับโควิิด-19	เพ้�อสร้างการรับร้ ้	แลำะ 
ขอควิามีร่วิมีมี้อกับป็ระช้าช้นในการป็ฏิบัติ้ต้ามีคำาสั�ง	แลำะข้อกำาหนดของรัฐบาลำ	ที่างสถาน่วิิที่ย้กระจายเส่ยง 
เคร้อข่ายกองทัี่พบก	“รายการสยามีาน้สติ้”	จัดที่ำาป็้าย	(เวิ้นระยะห่าง	ใส่หน้ากาก	ลำ้างมี้อ	งดสัมีผัู้ส)	ติ้ดตั้�ง 
ต้ามีเส้นที่างแลำะในช้้มีช้น	จัดรถป็ระช้าสัมีพันธ์เคลำ้�อนที่่�กระจายเส่ยงในช้้มีช้นแลำะต้ลำาด	ในเขต้ด้สิต้แลำะ 
เขต้พระนคร	เพ้�อรณ์รงค์แลำะสร้างการรับร้้ให้กับป็ระช้าช้นในพ้�นที่่�	ในส่วิน	กอ.รมีน.ภาค	แลำะ	กอ.รมีน.จังหวิัด	 
ที่่�มี่เขต้ติ้ดต้่อกับป็ระเที่ศัเพ้�อนบ้าน	ให้เต้ร่ยมีมีาต้รการรองรับการเดินที่างกลัำบเข้าป็ระเที่ศัของคนไที่ยจาก
ป็ระเที่ศัเพ้�อนบ้านแลำะจัดต้ั�งจ้ดต้รวิจต้ามีแนวิช้ายแดน	เพ้�อควิบค้มีเฝ้าระวิังการแพร่เช้้�อเข้ามีาในป็ระเที่ศั	
การป็้องกันแลำะควิบค้มีการแพร่เช้้�อจากภายนอกป็ระเที่ศัเข้ามีาส้่ป็ระเที่ศัไที่ย	โดยให้	กอ.รมีน.ภาค	แลำะ	
กอ.รมีน.	จังหวิัด	ป็ระสานงานกับส่วินราช้การในพ้�นที่่�	ดำาเนินการจัดเต้ร่ยมีสถานที่่�ในการกักต้ัวิคนไที่ย 
ที่่�เดินที่างมีาจากต้่างป็ระเที่ศั	เป็็นเวิลำา	๑๔	วัิน	ต้ามีที่่�รัฐบาลำกำาหนด	เพ้�อเฝ้าระวัิงแลำะต้รวิจสอบการติ้ดเช้้�อ	 
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ที่่�เร่ยกวิ่า	State	quarantine	แลำะ	Local	quarantine	ป็ระสานงาน	กอ.รมีน.จังหวิัด	ที่่�มี่ผู้้้ต้ิดเช้้�อจำานวินมีาก	

เพ้�อดำาเนินการในการป็ระสานหาพ้�นที่่�ในการจัดต้ั�งโรงพยาบาลำสนามี	แลำะ	Hospitel	(ป็รับเป็ลำ่�ยนโรงแรมี

เป็็นพ้�นที่่�เฝ้าระวิังอาการต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19)	เพ้�อรองรับผู้้้ต้ิดเช้้�อที่่�มี่จำานวินมีากจนโรงพยาบาลำไมี่สามีารถ

จะรองรับได้
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ศรชล. กับภารกิจหน้าท่ีภัยคกุคามโรคอบุัติใหม่ ไวรสัโคโรนา 2019

ศูนย์อาํนวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ศั้นย์อำานวิยการรักษาผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าต้ิที่างที่ะเลำ	หร้อ	 

ศัรช้ลำ.	 เป็็นหน่วิยงานที่่�ป็ฏิบัติ้ภารกิจในการรักษาผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าติ้ 

ที่างที่ะเลำ	 เพ้�อบ้รณ์าการควิามีร่วิมีมี้อระหวิ่างหน่วิยงานที่่�เก่�ยวิข้องกับ 

การรักษาผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าต้ิที่างที่ะเลำ	 โดยวิางแผู้น	อำานวิยการ	

ป็ระสานงาน	สั�งการ	แลำะสนับสน้นการป็ฏิบัต้ิงานของหน่วิยงานของรัฐ 

ที่่�เก่�ยวิข้องในการรักษาผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าต้ิที่างที่ะเลำ	 ติ้ดต้ามี	ต้รวิจสอบ	 

แลำะป็ระเมีินแนวิโน้มีของสถานการณ์์ที่่�อาจก่อให้เกิดภัยค้กคามีต้่อ 

ผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าต้ิที่างที่ะเลำ	โดยรายงานคณ์ะกรรมีการนโยบาย

การรักษาผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าต้ิที่างที่ะเลำ	แลำะคณ์ะรัฐมีนต้ร่ต้่อไป็	
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การดําเนินการด้านการป้องกันการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19
ตั้�งแต่้ต้้นปี็	๒๕๖๓	ศัรช้ลำ.ได้เข้ามีาม่ีส่วินในการป้็องกันแลำะควิบค้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	 

โดยการบ้รณ์าการหน่วิยงานที่่�เก่�ยวิข้องมี่การป็ฏิบัต้ิที่่�สาคัญ	ดังน่�
กรณ์่ลูกเร้อประมงจังหวัดระยี่อง
เมี้�อวิันที่่�	๔	มีกราคมี	๒๕๖๔	ศัรช้ลำ.ภาคที่่�	๑	ได้ป็ระสานการป็ฏิบัต้ิ	กรณ์่ลำ้กเร้อของเร้อป็ระมีง 

บ้ญเช้ิด	เจริญที่รัพย์	ติ้ดเช้้�อโควิิด-19	โดยเจ้าหน้าที่่�สาธารณ์ส้ข	อำาเภอเมี้องฯ	จังหวัิดระยอง	รับตั้วิผู้้้ป็่วิย 
ส่งโรงพยาบาลำระยอง	ในส่วินของลำ้กเร้อป็ระมีง	จำานวินอ่ก	๕	คน	เจ้าหน้าที่่�ต้รวิจวัิดไข้อ้ณ์หภ้มีิป็กติ้	แลำะ
นำาตั้วิส่ง	Local	Quarantine	ที่่�โรงแรมีวิังจันที่ร์วิัลำเลำย์	ต้่อมีาเจ้าหน้าที่่�เที่ศับาลำเมี้องระยองฉ่ดพ่นสาร	 
ฆ่าเช้้�อบนเร้อแลำะห้องต้่าง	ๆ	ภายในเร้อที่ั�งหมีด	ในส่วินของสินค้าอาหารที่ะเลำที่ำาลำายทิี่�งที่ั�งหมีด	ต้ามีมีาต้รการ 

ของกรมีป็ระมีง

กรณ์่เร้อลากจูงสัญชัาติอินโดนิเซ่ยี่
	 ศัรช้ลำ.ภาคที่่�	๑	โดย	ศัรช้ลำ.	จังหวิัดช้ลำบ้ร่	แลำะศั้นย์ควิบค้มีควิามีมีั�นคงที่่าเร้อ	จังหวิัดช้ลำบ้ร่ได้ป็ระสาน 
การป็ฏิบัต้ิกับคณ์ะกรรมีการโรคต้ิดต้่อจังหวิัดช้ลำบ้ร่	แลำะบ้รณ์าการร่วิมีกับด่านควิบค้มีโรคต้ิดต้่อระหวิ่างป็ระเที่ศั 
ที่่าเร้อเกาะส่ช้ัง	สำานักงานสาธารณ์ส้ข	อำาเภอศัร่ราช้า	สำานักงานเจ้าที่่าภ้มีิภาคสาขาช้ลำบ้ร่	ด่านต้รวิจคน
เข้าเมี้องส่ช้ัง	กรณ์่เร้อ	Tug	Boat	สัญช้าต้ิอินโดน่เซ่ย	ช้้�อ	TB.MITRA	ANUGERAH	มี่ลำ้กเร้อช้าวิอินโดนิเซ่ย 
ต้ิดเช้้�อโควิิด-19	จำานวิน	๕	นาย	จาก	๑๑	นาย	เดินที่างจากป็ระเที่ศัอินโดน่เซ่ย	มีาถึงป็ระเที่ศัไที่ย	แลำะ
จอดที่อดสมีอกลำางที่ะเลำบริเวิณ์จ้ด	จอดเร้อเกาะส่ช้ัง	เมี้�อวัินที่่�	๓๑	มีกราคมี	๒๕๖๔	เพ้�อรอส่งมีอบเร้อ 
ให้กับบริษัที่ฯ	เอกช้น	ในป็ระเที่ศัไที่ย	ซึ�งดำาเนินการซ้�อขายเร้อเร่ยบร้อยแลำ้วิ	โดยป็ัจจ้บันลำ้กเร้อที่่�ต้รวิจพบ
การต้ิดเช้้�อโควิิด-19	จำานวิน	๕	ราย	เข้ารับการรักษาที่่�โรงพยาบาลำสมีิต้ิเวิช้ศัร่ราช้า	ส่วินลำ้กเร้อที่่�ต้รวิจไมี่พบ
การต้ิดเช้้�อ	จำานวิน	๖	ราย	เข้ากักกันโรคที่่�	โรงแรมี	Arize	Hotel	Sriracha
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กรณ์่จังหวัดสมุที่รสาคร
		 ศัรช้ลำ.	ภาค	๑	โดย	ศัรช้ลำ.	จังหวิัดสมี้ที่รสาคร	แลำะ	ศัคที่.	จังหวิัดสมี้ที่รสาคร	ร่วิมีกับต้ำารวิจนำ�า
สมี้ที่รสาคร	สำานักงานเจ้าที่่าสาขาสมี้ที่รสาคร	แลำะเจ้าหน้าที่่�ที่หารเร้อ	(สารวัิต้รที่หารเร้อ	แลำะหน่วิยบัญช้าการ 
ต้่อส้้อากาศัยานแลำะรักษาฝั่ง)	บ้รณ์าการป็ฏิบัต้ิต้ั�งจ้ดต้รวิจ	จ้ดสกัดควิบค้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19
แลำะสนับสน้นการเฝ้าระวิัง	ติ้ดต้ามี	ต้รวิจสอบ	สกัดกั�น	แรงงานภาคเร้อป็ระมีงที่่�อน้ญาต้ให้ออกที่ำาการป็ระมีง
แลำ้วิกลำับเข้าเที่่ยบพ้�นที่่�ที่่าเที่่ยบเร้อ

การสกัดกั�นการเข้าเม้องในพื้้�นที่่�ปากแม่น��ากระบุร่	และแนวเขตแดนแดนที่างที่ะเลพื้้�นที่่�ติดต่อ	

ไที่ยี่	-	เม่ยี่นมา
การสกัดกั�นการเข้าเมี้อง	เช้่น	การสกัดกั�นการลำักลำอบเข้าเมี้องที่างที่ะเลำโดยผู้ิดกฎหมีายในพ้�นที่่�	 

ป็ากแมี่นำ�ากระบ้ร่	แลำะแนวิเขต้แดนแดนที่างที่ะเลำพ้�นที่่�ต้ิดต้่อไที่ย	-	เมี่ยนมีา	โดยจัดต้ั�งหน่วิยเฉพาะกิจสกัดกั�น 
ผู้้้หลำบหน่เข้าเมี้องโดยผิู้ดกฎหมีายจากสถานการณ์์ของโรคโควิิด-19	ศัรช้ลำ.	ภาค	๓	ได้สนธิกำาลำังจาก 
หน่วิยงานหลำักใน	ศัรช้ลำ.	แลำะหน่วิยงานด้านควิามีมัี�นคงในพ้�นที่่�จังหวิัดระนอง	ผู้ลำการป็ฏิบัต้ิสามีารถสกัดกั�น 

การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	จากผู้้้ลำักลำอบเข้าเมี้องที่างที่ะเลำได้เป็็นอย่างด่

การควบคุมเร้อสาราญและก่ฬา	(เร้อยี่อร์ชั)	ในชั่วงการแพื้ร่ระบาดของโรคโควิด-19
	 ต้ามีที่่�คณ์ะรัฐมีนต้ร่มี่มีต้ิอน้ญาต้ให้เร้อสำาราญแลำะก่ฬา	(เร้อยอร์ช้)	เข้ามีาในราช้อาณ์าจักร
โดยมีอบหมีายให้	ศัรช้ลำ.	ควิบค้มีด้แลำควิามีป็ลำอดภัยการป็ฏิบัติ้ในพ้�นที่่�ฝั่งที่ะเลำอันดามัีน	โดยมี่	ศัรช้ลำ.ภาค	๓	 
เป็็นหน่วิยงานหลำักในการบ้รณ์าการการป็ฏิบัต้ิร่วิมีกับหน่วิยงานที่่�เก่�ยวิข้องในจังหวิัดภ้เก็ต้	ต้ั�งแต้่ที่ะเลำส้่ฝั่ง
แลำะในพ้�นท่ี่�ที่างบก	ได้แก่	จังหวัิดภ้เก็ต้	อำาเภอถลำาง	องค์การบริหารส่วินต้ำาบลำป่็าคลำอก	ต้ำารวิจภ้ธรจังหวัิดภ้เก็ต้	
บ้คลำากรสายแพที่ย์	ภาคเอกช้น	แลำะหน่วิยงานของ	ศัรช้ลำ.	ภาค	๓	ทัี่�ง	๖	หน่วิย	โดยเริ�มีป็ฏิบัติ้ตั้�งแต่้ 

๒๘	พฤศัจิกายน	๒๕๖๓	จนถึงปั็จจ้บัน	ผู้ลำการป็ฏิบัติ้เป็็นไป็ด้วิยควิามีเร่ยบร้อย	ไม่ีพบผู้้้ติ้ดเช้้�อในระหวิ่างกักตั้วิ

การจัดตั�งหน่วยี่เฉพื้าะกิจเพื้้�อแก้ไขปัญหาด้านความมั�นคงในพื้้�นที่่�ด้านใต้	ศรชัล.ภาค	๓
ศัรช้ลำ.ภาค	๓	ได้ขออน้มัีต้ิจัดต้ั�งหน่วิยเฉพาะกิจเพ้�อแก้ไขป็ัญหาด้านควิามีมีั�นคงในพ้�นที่่�ด้านใต้้	

เพ้�อแก้ไขป็ัญหาต้่าง	ๆ	ที่่�มี่อย้่ในพ้�นที่่�เขต้ที่างที่ะเลำในฝั่งที่ะเลำอันดามัีน	อันเน้�องมีาจากป็ัญหาควิามีมัี�นคง 
ที่างที่ะเลำที่่�มี่อย้่เดิมี	ป็ระกอบกับแนวิโน้มีสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	ในป็ระเที่ศัเพ้�อนบ้าน 
ด้านที่ะเลำอันดามัีน	ยังมี่การระบาดอย่างต้่อเน้�อง	มี่แนวิโน้มีส่งผู้ลำกระที่บต้่อป็ระเที่ศัไที่ยซึ�งมี่พรมีแดน 
ที่ั�งที่างบกแลำะที่างที่ะเลำติ้ดต้่อกัน	ที่ำาให้ป็ัญหาที่่�ส่งผู้ลำกระที่บต้่อควิามีมัี�นคงที่างที่ะเลำยังคงมี่อย่้หลำายป็ระการ  
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อาทิี่	การหลำบหน่เข้าเมี้องที่างที่ะเลำ	การลัำกลำอบลำำาเลำ่ยงยาเสพติ้ดแลำะการลัำกลำอบนำาเข้า	-	ส่งออกสินค้า

หลำบเลำ่�ยงภาษ่ศั้ลำกากรต้ามีแนวิช้ายแดนที่างที่ะเลำด้านจังหวิัดสต้้ลำ	รวิมีถึงป็ัญหาผู้้้โยกย้ายถิ�นฐานแบบไมี่ป็กต้ ิ

ในมีหาสมี้ที่รอินเด่ย	โดย	ศัรช้ลำ.ภาค	๓	ได้รวิบรวิมีแนวิคิดในการป็ฏิบัต้ิ	ด้วิยการใช้้การเฝ้าต้รวิจเป็็นจ้ด	

(Fix	Station	Patrol)

การแก้ไขปญัหาการทําประมงผิดกฎหมาย
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ี่�สาธารณ์ะบริเวณ์อ่าวบ้านดอน	จังหวัดสุราษฎร์ธาน่

ต้ามีท่ี่�	ศัรช้ลำ.	ได้อน้มัีต้ิให้จัดตั้�งกองอำานวิยการร่วิมีรักษาควิามีสงบเร่ยบร้อยแลำะแก้ไขป็ัญหา 

การบ้กร้กพ้�นที่่�สาธารณ์ะบริเวิณ์อ่าวิบ้านดอน	จังหวัิดส้ราษฎร์ธาน่	ตั้�งแต้่เมี้�อวัินที่่�	๒๓	มิีถ้นายน	๒๕๖๓	

โดยม่ี	ผู้อ.ศัรช้ลำ.ภาค	๒	เป็็น	ผู้อ.กอร.ฯ	แลำะมี่ช้้ดเฉพาะกิจ	“เซฟ	บ้านดอน”	ซึ�ง	ศัรช้ลำ.	ร่วิมีกับ	

สำานักงาน	ป็ป็ง.	แลำะกรมีป็ระมีง	บ้รณ์าการป็ฏิบัต้ิงาน

กรณ์่ปัญหาการที่�าประมงผิดกฎหมายี่แม่น��าบางปะกง

ต้ามีที่่�เกิดเหต้้การณ์์เมี้�อวิันที่่�	๒๒	มีกราคมี	๒๕๖๔	เจ้าหน้าที่่�หน่วิยป็้องกันแลำะป็ราบป็รามีป็ระมีง

ที่ะเลำ	กรมีป็ระมีง	พร้อมีเร้อต้รวิจการณ์์ป็ระมีง	จำานวิน	๔	ลำำา	เข้าต้รวิจค้นจับก้มีเร้อป็ระมีงผู้ิดกฎหมีาย	 

(คาดลำ้กหอยแครง)	จำานวินป็ระมีาณ์	๒๐	ลำำา	บริเวิณ์ป็ากแมี่นำ�าบางป็ะกง	แต้่กลำ้่มีเร้อดังกลำ่าวิขัดข้นการจับก้มี 

พร้อมีทัี่�งนำาเร้อเข้าช้นเร้อต้รวิจการณ์์ของเจ้าหน้าที่่�	ที่ำาให้เจ้าหน้าที่่�ได้รับบาดเจ็บ	จำานวิน	๓	นาย	แลำะ	 

เร้อต้รวิจการณ์์	จำานวิน	๑	ลำำา	เส่ยหายไมี่สามีารถใช้้การได้จนต้้องถอนกำาลำัง	

ต้่อมีา	ศัรช้ลำ.	จังหวัิดฉะเช้ิงเที่รา	ศัรช้ลำ.	จังหวัิดช้ลำบ้ร่	แลำะป็ระมีงจังหวัิดช้ลำบ้ร่	ได้ดำาเนินการ	

แจ้งควิามีเพ้�อดำาเนินคด่กับกลำ้่มีเร้อดังกลำ่าวิ	แลำะจัดกำาลัำงร่วิมีบ้รณ์าการกับหน่วิยป็้องกันแลำะป็ราบป็รามี

ป็ระมีงที่ะเลำ	ออกต้รวิจค้นจับก้มี	โดยจัดเร้อต้รวิจการณ์์จาก	บก.มีวิ.เร้อ	ศัรช้ลำ.ภาค	๑	เข้าลำาดต้ระเวิน 

ในพ้�นที่่�

การดำาเนินการต้่อมีา	เมี้�อวิันที่่�	๒๕	มีกราคมี	๒๕๖๔	สำานักงานป็ระมีง	จังหวิัดช้ลำบ้ร่	ได้เช้ิญ

ป็ระช้้มีหน่วิยงานที่่�เก่�ยวิข้องในพ้�นที่่�	ป็ระกอบด้วิย	รองผู้้้อำานวิยการ	ศัรช้ลำ.	จังหวิัดฉะเช้ิงเที่รา	รองผู้้้อำานวิยการ	 

ศัรช้ลำ.	จังหวัิดช้ลำบ้ร่	ผู้้้กำากับการสถาน่ต้ารวิจภ้ธรเมี้องช้ลำบ้ร่	ต้ำารวิจนำ�า	ป็ลัำดอำาเภอเมี้องช้ลำบ้ร่	ผู้้้อำานวิยการ 

สำานักงานบริหารจัดการที่รัพยากรที่างที่ะเลำแลำะช้ายฝั่งที่่�	๒	ผู้้้ต้รวิจราช้การกรมีป็ระมีง	แลำะหน่วิยงาน 

ที่่�เก่�ยวิข้อง	พร้อมีที่ั�งต้ัวิแที่นช้าวิป็ระมีงพ้�นบ้าน	เข้าร่วิมีป็ระช้้มีด้วิย	ได้ข้อสร้ป็	ดังน่�

๑.	 ป็ระเด็นการแจ้งข้อกลำ่าวิหาแก่ช้าวิป็ระมีงที่่�กระที่ำาผิู้ดต้ามีข้อเที่็จจริง	แลำะพยานหลำักฐานต้่าง	ๆ

๒.	 สำานักงานป็ระมีงจังหวัิดช้ลำบ้ร่	ป็ระช้าสัมีพันธ์สร้างการรับร้้ด้านกฎหมีายป็ระมีง	แนะนำา 

เคร้�องมี้อที่่�ถ้กกฎหมีายเพ้�อให้ช้าวิป็ระมีงที่ราบ	แลำะป็รับเป็ลำ่�ยนเคร้�องมี้อป็ระมีง	เพ้�อแก้ไขป็ัญหาควิามีขัดแย้ง 

แลำะการใช้้ที่รัพยากรหอยที่ะเลำอย่างยั�งย้น

ที่ั�งน่�	หลำังจากเหต้้การณ์์ดังกลำ่าวิ	ป็ัจจ้บันต้รวิจไมี่พบการที่ำาป็ระมีงผู้ิดกฎหมีายในพ้�นที่่�ดังกลำ่าวิ	

แต้่ยังคงมี่กลำ้่มีเร้อป็ระมีง	นำาเร้อออกมีาที่ำาการป็ระมีงโดยใช้้วิิธ่ช้้อนต้ักด้วิยเคร้�องมี้อที่่�ไมี่ผู้ิดกฎหมีาย	 

ซึ�ง	ศัรช้ลำ.	จังหวิัดช้ลำบ้ร่	จะต้ิดต้ามีสถานการณ์์ต้่อไป็
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ปัญหาการที่�าประมงผิดกฎหมายี่บริเวณ์อ่าวปากพื้นัง	จังหวัดนครศร่ธรรมราชั

ต้ามีที่่�	ศัรช้ลำ.	จังหวัิดนครศัร่ธรรมีราช้	ได้บ้รณ์าการในการป็ฏิบัติ้งานร่วิมีกับหน่วิยที่่�เก่�ยวิข้อง	ได้แก	่ 

ช้้ดป็ฏิบัติ้การพิเศัษกองที่ัพเร้อ	(ช้ป็พ.)	แลำะเจ้าหน้าท่ี่�สารวิัต้ที่หารเร้อ	(สห.ที่ร.)	จากที่ัพเร้อภาค	๒	รวิมีถึง 

เจ้าหน้าท่ี่�จากป็ระมีงจังหวิัดนครศัร่ธรรมีราช้	เพ้�อป็ฏิบัติ้ภารกิจในการป็ราบป็รามีการที่ำาป็ระมีงผู้ิดกฎหมีาย 

ในพ้�นที่่�รับผิู้ดช้อบของ	ศัรช้ลำ.	จังหวัิดนครศัร่ธรรมีราช้	นั�น	ในวัินที่่�	๒๒	มี่นาคมี	๒๕๖๔	เวิลำา	๒๑.๐๐	น.	 

เจ้าหน้าที่่�ได้นำาเร้อต้รวิจการณ์์ออกต้ิดต้ามีการลำักลำอบการที่ำาป็ระมีงผู้ิดกฎหมีายบริเวิณ์พ้�นที่่�อ่าวิป็ากนคร	

ต้ำาบลำป็ากนคร	อำาเภอเมี้องฯ	ซึ�งเป็็นอ่าวิที่่�เช้้�อมีต้่อกับอ่าวิป็ากพนัง	โดยหลำังจากที่่�เจ้าหน้าที่่�ลำาดต้ระเวิน

ได้ต้รวิจพบเร้อต้้องสงสัยจำานวิน	๑๐	กวิ่าลำำา	แลำะได้เข้าที่ำาการต้รวิจสอบ	แต้่เร้อต้้องสงสัยที่ั�งหมีดนั�น 

เมี้�อเห็นเจ้าหน้าที่่�กลัำบพยายามีหลำบหน่	แลำะได้มี่เร้อป็ระมีง	๑	ลำำา	วิิ�งพ้ ่งช้นเร้อของเจ้าหน้าที่่�	ที่ำาให้

เจ้าหน้าที่่�ช้้ด	ช้ป็พ./สห.ที่ร.	ได้รับบาดเจ็บสาหัส	๓	นาย	แลำะเจ้าหน้าที่่�ป็ระมีงจังหวิัด	บาดเจ็บสาหัส	๒	นาย

โดยผู้้้ได้รับบาดเจ็บที่ั�งหมีดได้ถ้กนำาต้ัวิส่งโรงพยาบาลำมีหาราช้	จังหวิัดนครศัร่ธรรมีราช้	ในเวิลำาต้่อมีาเป็็นที่่� 

เร่ยบร้อย	การน่�	ศัรช้ลำ.	จังหวัิดนครศัร่ธรรมีราช้ได้ดำาเนินการแจ้งควิามีต้่อเจ้าหน้าที่่�ต้ำารวิจ	สถาน่ต้ำารวิจ

ภ้ธรเมี้อง	จังหวิัดนครศัร่ธรรมีราช้	เพ้�อต้ิดต้ามีจับก้มีผู้้้กระที่ำาผู้ิดมีาดำาเนินคด่ต้ามีกฎหมีายต้่อไป็

ศัรช้ลำ.	ได้ต้ระหนักในหน้าที่่�ควิามีรับผู้ิดช้อบของ	ศัรช้ลำ.	ที่่�มี่ต้่อป็ระเที่ศัไที่ย	แลำะป็ระช้าช้น

คนไที่ย	ในภารกิจการรักษาควิามีมีั�นคง	แลำะรักษาผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าต้ิที่างที่ะเลำอันมี่ค่ามีหาศัาลำ	เพ้�อควิามี

มีั�นคง	มัี�งคั�ง	ยั�งย้นของป็ระเที่ศั	ซึ�ง	ศัรช้ลำ.	จะป็ฏิบัติ้ภารกิจอย่างเต็้มีกำาลัำงควิามีสามีารถ	โดยจะเป็็น

หน่วิยงานหลำักในการบ้รณ์าการการรักษาควิามีมีั�นคง	แลำะผู้ลำป็ระโยช้น์ของช้าต้ิที่างที่ะเลำ	พร้อมีกับจะเป็็น

หน่วิยงานที่่�ได้รับการยอมีรับจากมีิต้รป็ระเที่ศัในระดับภ้มีิภาคส้บไป็
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การดําเนินงานของ สสปน. ในชว่งสถานการณ์ 
การระบาดของโควดิ-19 ต้ังแต่ปี ๒๕๖๓

สํานักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำานักงานส่งเสริมีการจัดป็ระช้้มีแลำะนิที่รรศัการ	(องค์การมีหาช้น)	 

หร้อ	สสป็น.	เป็็นหน่วิยงานรัฐที่่�จัดต้ั�งขึ�นเพ้�อส่งเสริมีอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	

โดยพันธกิจหลำักในป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	ที่่�ผู้่านมีาในช้่วิงสถานการณ์์วิิกฤต้ิ

โรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	หร้อโควิิด-19	จนถึงป็ัจจ้บัน	สสป็น. 

มี่การดำาเนินงานรองรับสถานการณ์์แลำะเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีให้กับ 

ผู้้้ป็ระกอบการในอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์อย่างต้่อเน้�อง	ดังน่�

๑. TCEB COVID-19 Information Center หรอื 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 สสปน.

จากการจัดตั้�งศ้ันย์ข้อม้ีลำมีาต้รการแก้ไขปั็ญหาจากโรคติ้ดเช้้�อ

ไวิรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ของรัฐบาลำ	สสป็น.	ในฐานะองค์การ 

มีหาช้นหน่วิยงานรัฐ	สานต้่อแนวิที่างการที่ำางานจัดต้ั�ง	TCEB	COVID-19	 

Information	Center	หร้อ	ศั้นย์ข้อมี้ลำข่าวิสาร	COVID-19	ขึ�น	เพ้�อ

เผู้ยแพร่ข้อมี้ลำข่าวิสารที่่�เป็็นป็ระโยช้น์สำาหรับอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์ให้กับ

กลำ้่มีเป็้าหมีายที่ั�งในแลำะต้่างป็ระเที่ศั	โดยมี่วิัต้ถ้ป็ระสงค์	ดังน่�
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๑.	 เพ้�อเป็็นศ้ันย์กลำางข้อม้ีลำข่าวิสารท่ี่�เก่�ยวิข้องแลำะเป็็นป็ระโยช้น์ต่้ออ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	ในช่้วิงภาวิะ 
วิิกฤติ้สถานการณ์์โรคติ้ดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	หร้อโควิิด-19	

๒.	 เพ้�อส้�อสารข้อมี้ลำไป็ยังภาคธ้รกิจไมีซ์ทัี่�งในแลำะต้่างป็ระเที่ศั	ให้ที่้กภาคส่วินได้รับที่ราบ	เข้าใจ	
แลำะรับร้้ข้อมี้ลำไป็ในที่ิศัที่างเด่ยวิกัน

ศ้ันย์ข้อม้ีลำข่าวิสารโควิิด-19	ของ	สสป็น.	จัดที่ำาส้�อป็ระช้าสัมีพันธ์แลำะเผู้ยแพร่ข้อม้ีลำอย่างต้่อเน้�อง	
เช่้น	การจัดที่ำารายงานสถานการณ์์เพ้�อจัดส่งให้ที่างกล่้ำมีเป็้าหมีายผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์	คำาแนะนำาสำาหรับ
สถานป็ระกอบการไมีซ์	คำาแนะนำาสำาหรับนักเดินที่างไมีซ์	ทัี่�งในร้ป็แบบแผู้่นภาพนิ�งแลำะคลำิป็ว่ิดิโอ	รวิมีถึง
มีาต้รการเย่ยวิยาจากภาครัฐ	เพ้�อ ม่้ีงหวัิงให้เป็็นศ้ันย์ ข้อม้ีลำของธ้รกิจไมีซ์ในภาวิะวิิกฤต้	แลำะ 
เป็็นเคร้�องม้ีอในการส้�อสารมีาต้รการของภาครัฐ	แลำะอำานวิยควิามีสะดวิกให้ผู้้้จัดงาน	ผู้้้เข้าร่วิมีงาน 
ผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์	ทัี่�งช้าวิไที่ยแลำะช้าวิต่้างช้าติ้	

เผู้ยแพร่ผู้่านที่้กช้่องที่างการส้�อสารของ	สสป็น.	ได้แก่	เวิ็บไซต้์	www.businesseventsthailand.com	 
แลำะโซเช้่ยลำมี่เด่ย	อาที่ิ	Facebook	Twitter	LinkedIn	Instagram	เป็็นต้้น	รวิมีถึงวิารสารร้้งาน	MICE	
Guru	by	TCEB	แลำะยังมี่ศั้นย์ข้อม้ีลำ	MICE	Intelligence	Center	ที่่�ให้ควิามีร้้เฉพาะที่างที่่�เป็็นป็ระโยช้น์ 
ต้่อผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์ในการพัฒนาบที่ควิามีเช้ิงวิิเคราะห์เก่�ยวิกับสถานการณ์์โควิิด-19	หลำากหลำายมี้มีมีอง 
โดยมี่ข้อมี้ลำที่่�น่าสนใจแลำะอ้างอิงจากทัี่�งแหลำ่งข้อมี้ลำจากในแลำะต้่างป็ระเที่ศัที่่�น่าเช้้�อถ้อ	รวิบรวิมีมีาเป็็นบที่ควิามี 
ให้ควิามีร้้ที่่�อ่านเข้าใจง่าย	แลำะสามีารถนำาไป็ป็ฏิบัติ้ใช้้ในการป็รับแนวิที่างธ้รกิจไมีซ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ ์

ที่่�เป็ลำ่�ยนแป็ลำงไป็ที่้กขณ์ะอ่กด้วิย

๒. โครงการ “จดัประชมุอยา่งไร ปลอดภัยไร ้COVID-19”
สสป็น.	ต้ระหนักถึงควิามีสำาคัญของการช่้วิยเหล้ำอผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์	จากผู้ลำกระที่บวิิกฤติ้โควิิด-19 

ที่ำาให้เกิดการป็ิดต้ัวิของสถานป็ระกอบการ	บริษัที่จัดงาน	รวิมีถึงการเลำิกจ้างงานบ้คลำากรที่่�อย้่ในสถานป็ระกอบ 

การไมีซ์	สสป็น.	จึงเร่งดำาเนินมีาต้รการเร่งด่วินเพ้�อบรรเที่าควิามีเด้อดร้อนแลำะช้่วิยส่งเสริมีผู้้้ป็ระกอบการไมีซ	์ 

โดยดำาเนินมีาต้รการหลำัก	ค้อ	การเพิ�มีมีาต้รฐานสร้างควิามีพร้อมีให้กับสถานที่่�จัดงานแลำะผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์ 

จัดที่ำามีาต้รการเย่ยวิยาอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์ในภาวิะวิิกฤต้ิโควิิด-19	โดยมี่วิัต้ถ้ป็ระสงค์เพ้�อส่งเสริมีมีาต้รการ

ควิามีป็ลำอดภัยให้กับสถานที่่�จัดงาน	

โครงการน่�เริ�มีต้ั�งแต้่เด้อนเมีษายน	-	มิีถ้นายน	๒๕๖๓	ที่่�ผู้่านมีา	มี่รายลำะเอ่ยดการดำาเนินงานเป็็น	

๒	ส่วินหลำักดังน่�
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๑.	 ให้การสนับสนุนงบประมาณ์	๓๐,๐๐๐	บาที่	จำานวิน	๒๑๖	สถานที่่�ป็ระกอบการที่ั�วิป็ระเที่ศัแก่ 

ผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์ที่่�ได้รับมีาต้รฐานสถานที่่�จัดงานป็ระเที่ศัไที่ย	หร้อ	Thailand	MICE	Venue	Standard-  

TMVS	แลำะผู้้้ป็ระกอบการโรงแรมีซึ�งเป็็นสมีาช้ิกของสมีาคมีโรงแรมีไที่ย	(Thai	Hotel	Association	-	THA)	

๒.	 จัดที่�ามาตรการคัดกรองและป้องกันไวรัสโควิด-19	โดยสนับสน้นการนำาแนวิป็ฏิบัต้ิเพ้�อควิบค้มี

แลำะป็้องกันไวิรัสโควิิด-19	ของกระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	มีาเป็็นแนวิป็ฏิบัต้ิในสถานที่่�จัดงานแลำะสร้างควิามีมีั�นใจ 

ให้แก่ผู้้้มีาใช้้บริการ	ทัี่�งผู้้้จัดงานแลำะผู้้้เข้าร่วิมีงาน	อาที่ิ	การจัดให้มี่การต้รวิจวิัดอ้ณ์หภ้มิี	การต้รวิจป็ระวิัต้ิ 

ผู้้้ร่วิมีงาน	ต้ั�งจ้ดลำ้างมี้อ	การเวิ้นระยะห่างที่างสังคมี	เป็็นต้้น	

๓. จดัทําแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสําหรบัอตุสาหกรรมไมซ์
 (MICE Venue Hygiene Guidelines)

สสป็น.	ได้รับการแต่้งตั้�งให้เป็็นหนึ�งในคณ์ะอน้กรรมีการพัฒนาหลัำกเกณ์ฑ์	มีาต้รการ	แลำะแนวิที่าง 

ด้านสาธารณ์ส้ขในการเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีการดำาเนินงานอ้ต้สาหกรรมี	MICE	(การจัดป็ระช้้มีแลำะนิที่รรศัการ) 

ในสถานการณ์์โควิิด-19	โดยมี่วัิต้ถ้ป็ระสงค์เพ้�อขับเคลำ้�อนด้านอนามัียป็้องกันการแพร่เช้้�อโควิิด-19	สำาหรับ 

ผู้้้ป็ระกอบกิจการแลำะสถานที่่�จัดงาน	โดยมี่ภารกิจแลำะหน้าที่่�ดังน่�

๑.	 พัฒนาหลำักเกณ์ฑ์	มีาต้รการ	แลำะแนวิป็ฏิบัต้ิ	Hygiene	Discipline	ของอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	

เพ้�อเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีเป็ิดกิจการหร้อจัดกิจกรรมีของอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	แลำะนำาเสนอต้่อรัฐบาลำถึงควิามี

จำาเป็็นในการป็ลำดลำ็อกการจัดกิจกรรมีของอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์ไที่ย

๒.	 จัดที่ำาข้อเสนอการขับเคลำ้�อนการดำาเนินงานกิจกรรมีแลำะการจัดกิจกรรมีของอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	 

ต้ามีแนวิป็ฏิบัต้ิ	Hygiene	Discipline	ของอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์

๓.	 ส้�อสาร	ป็ระช้าสัมีพันธ์	ป็ระช้้มีช้่�แจงให้ควิามีร้้แก่บ้คลำากรทัี่�งภายใน	แลำะภายนอก	สสป็น.	 

ให้มี่ควิามีร้้ควิามีเข้าใจเกิดควิามีต้ระหนัก	แลำะมี่ควิามีพร้อมีในการดำาเนินการแนวิป็ฏิบัต้ิ	Hygiene	Discipline

ของอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์

๔.	 ต้ิดต้ามี	กำากับด้แลำ	ป็ระเมีินผู้ลำ	ให้ข้อเสนอแนะเพ้�อพัฒนา	รวิมีถึงป็รับป็ร้งแลำะที่บที่วินแผู้นการ 

บริหารแนวิป็ฏิบัต้ิ	Hygiene	Discipline	ของอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์อย่างต้่อเน้�องแลำะเหมีาะสมีกับสถานการณ์์

ที่่�เป็ลำ่�ยนแป็ลำงไป็
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สสป็น.	จึงร่วิมีกับ	สมีาคมีส่งเสริมีการป็ระช้้มีนานาช้าติ้	(ไที่ย)	(TICA)	สมีาคมีการแสดงสินค้า	(ไที่ย) 
(TEA)	สมีาคมีธ้รกิจสร้างสรรค์การจัดงาน	(EMA)	แลำะสมีาคมีโรงแรมีไที่ย	(THA)	ร่วิมีพัฒนาแลำะจัดที่ำา 
แนวิป็ฏิบัต้ิด้านส้ขอนามีัยสำาหรับอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	(MICE	Venue	Hygiene	Guidelines)	สถานที่่�จัดงาน 
ผู้้้จัดงานป็ระช้้มี	นิที่รรศัการ	แลำะงานอ่เวินต้์	เพ้�อป็้องกันแลำะควิบค้มีการต้ิดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019		(โควิิด-19) 
แลำะโรคต้ิดต้่ออ้�นๆ	เผู้ยแพร่ให้กับผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์ที่ั�วิป็ระเที่ศัได้ศัึกษาที่ำาควิามีเข้าใจ	เต้ร่ยมีควิามีพร้อมี
ที่างธ้รกิจ	แลำะจัดงานไมีซ์	โดยยังคงมีาต้รการควิามีเข้มีงวิดในการด้แลำควิามีป็ลำอดภัยด้านส้ขอนามัียของ 
ผู้้้ร่วิมีงานต้ามีแนวิที่างของกระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	มี้่งเน้น	๕	มีาต้รการควิบค้มีหลำัก	ดังน่�

๑.	 จำากัดจำานวินผู้้้ใช้้บริการ	(จำานวิน	๑	คนต้่อพ้�นที่่�	๒	ต้ารางเมีต้ร)	
๒.	 ต้รวิจคัดกรองอ้ณ์หภ้มิีร่างกาย	(ต้้องม่ีระบบด้แลำ	ส่งต่้อ	แลำะติ้ดต้ามีผู้้้ป่็วิย	เช่้น	การใช้้แอป็พลิำเคชั้น)	
๓.	 การเว้ินระยะห่างในสถานป็ระกอบการ	เช่้น	สถานท่ี่�จัดงาน	:	ห้องป็ระช้้มี	บันไดเล้ำ�อน	ห้องนำ�า	

ห้องอาหาร	
๔.	 ระบบติ้ดต้ามีผู้้้ใช้้บริการ	(Tracking	system)	ในกรณ์่ผู้้้ใช้้บริการป็่วิย	หลัำงจากมีาใช้้บริการใน

สถานป็ระกอบการ	
๕.	 จัดระบบคิวิ	โดยแยกพ้�นท่ี่�รอก่อนใช้้บริการ	
สสป็น.	เผู้ยแพร่แนวิป็ฏิบัติ้ด้านส้ขอนามีัยสำาหรับอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	ไป็ยังสมีาช้ิกของ	๔	สมีาคมี 

(สมีาคมีส่งเสริมีการป็ระช้้มีนานาช้าติ้ไที่ย	-	TICA	/สมีาคมีการแสดงสินค้าไที่ย	-	TEA	/	สมีาคมีธ้รกิจสร้างสรรค์ 
การจัดงาน	-	EMA	/	สมีาคมีโรงแรมีไที่ย	-	THA)	จำานวิน	๑,๖๘๓	รายทัี่�วิป็ระเที่ศั	ทัี่�งน่�	ได้จัดงานเสวินา
เร้�องแนวิป็ฏิบัติ้ด้านส้ขอนามัียสำาหรับอ้ต้สาหกรรมีไมีซ์	(MICE	Venue	Hygiene	Guidelines)	โดยม่ี
ผู้้้ป็ระกอบการเข้าร่วิมีงาน	๓๕๐	คน	นอกจากน่�	ได้จัดพิมีพ์แนวิป็ฏิบัติ้ด้านส้ขอนามีัยสำาหรับอ้ต้สาหกรรมี
ไมีซ์	(MICE	Venue	Hygiene	Guidelines)	อ่กจำานวิน	๖๐๐	เล่ำมี	เพ้�อแจกจ่ายให้กับผู้้้ป็ระกอบการท่ี่�เป็็น
ผู้้้ให้บริการ	(โรงแรมี	สถานท่ี่�จัดงาน)	แลำะผู้้้ใช้้บริการ	(ผู้้้จัดงานแลำะสถาบันการศึักษา)	รวิมีถึงการจัดอบรมี
หลัำกส้ต้รเพ้�อพัฒนาแลำะเพิ�มีศัักยภาพให้แก่บ้คลำากร	แลำะมีาต้รการการต้ิดต้ามี	ควิบค้มี	กำากับ	แลำะ
ป็ระเมีินผู้ลำด้านการแพที่ย์แลำะสาธารณ์ส้ข	เพ้�อป้็องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	ร่วิมีกับกรมี 
ควิบค้มีโรค	กระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	แลำะเคร้อข่ายภาคการศัึกษาด้านไมีซ์	ให้กับบริษัที่ด้แลำบริหารการเดินที่าง	
(DMC-Destination	Management	Company)	แลำะบ้คลำากรด้านการบริการล้ำกค้าช้าวิต่้างช้าติ้ 
(IVA-International	Visitor	Assistant)	สร้างควิามีร้้ควิามีเข้าใจมีาต้รฐานการติ้ดต้ามี	ควิบค้มี	แลำะ
ป็ระเมีินผู้ลำด้านการแพที่ย์แลำะสาธารณ์ส้ข	สำาหรับนักเดินที่างต้่างช้าต้ิเพ้�อป็้องกันโควิิด-19	รองรับธ้รกิจไมีซ์	
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๔. โครงการ “ประชมุเมืองไทย ปลอดภัยกวา่” 
โครงการรณ์รงค์ให้องค์กรเอกช้นเร่งจัดป็ระช้้มีสัมีมีนาแลำะให้รางวัิลำพนักงานเดินที่างในป็ระเที่ศั	

เพ้�อกระต้้้นให้เกิดการสร้างงานแลำะกระจายรายได้ไป็ยังช้้มีช้นในภ้มีิภาคต้่าง	ๆ	เพ้�อขับเคลำ้�อนเศัรษฐกิจไที่ย 

ในช้่วิงสถานการณ์์โควิิด-19	โดยที่่เส็บให้การสนับสน้นงบป็ระมีาณ์สำาหรับจัดงานแก่องค์กรเอกช้นที่่�ขอรับ 

การสนับสน้นในร้ป็แบบบัต้รกำานัลำมี้ลำค่าส้งส้ดไมี่เกิน	๓๐,๐๐๐	บาที่ต้่อกลำ้่มีต้ามีเง้�อนไขที่่�กำาหนด	ซึ�งมี่องค์กร 

ที่่�ได้รับการสนับสน้นจากโครงการจำานวิน	๑,๐๔๙	กลำ้่มี	คิดเป็็นจำานวินผู้้้เข้าร่วิมีกิจกรรมีไมีซ์ที่ั�งสิ�น	๖๒,๕๕๕	คน 

กระจายการจัดงานไป็ยัง	๕๐	จังหวัิดในที่้กภ้มีิภาคทัี่�วิป็ระเที่ศั	ก่อให้เกิดรายได้แก่ธ้รกิจป็ระมีาณ์	๑๓๐	ลำ้านบาที่ 

จากกิจกรรมีไมีซ์ที่่�ที่่เส็บให้การสนับสน้น	พบวิ่าการสัมีมีนาองค์กรมี่จำานวินมีากที่่�ส้ดร้อยลำะ	๓๕	คิดเป็็น

จำานวินงาน	๓๑๕	งาน	จากที่ั�งหมีด	๘๙๖	งาน	รองลำงมีาค้อ	การป็ระช้้มีองค์กรร้อยลำะ	๒๗	มี่จำานวิน	๒๔๖	งาน 

กิจกรรมีนอกสถานที่่�ที่ำาการของบริษัที่ร้อยลำะ	๑๔	มี่จำานวิน	๑๒๗	งาน	กิจกรรมีพนักงานสัมีพันธ์ร้อยลำะ	๑๐ 

มี่จำานวิน	๙๔	งาน	กิจกรรมีเพ้�อสังคมีร้อยลำะ	๙	มี่จำานวิน	๘๑	งาน	แลำะการเดินที่างเพ้�อเป็็นรางวัิลำองค์กร

ร้อยลำะ	๔	มี่จำานวิน	๓๓	งาน	

๕. โครงการ Virtual Meeting Space หรอื VMS 
สสป็น.	ให้ควิามีร้้แลำะส่งเสริมีการใช้้เที่คโนโลำย่ในการจัดงานไมีซ์	สนับสน้นผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์

ใ ห้นำา เที่คโนโลำย่มีาใช้้ พัฒนาธ้รกิจเ พิ�มีมีาต้รฐานสร้างควิามีพร้อมีให้ กับสถานท่ี่� จัดงานแลำะ 

ผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์	เพ้�อส่งเสริมีการจัดงานโดยใช้้เที่คโนโลำย่ออนไลำน์	สร้ป็จำานวินผู้้้เข้าร่วิมีงานทัี่�งสิ�น	

๒๓๗,๖๔๑	คน	โดยให้การสนับสน้นใน	๓	ร้ป็แบบ	ค้อ

๑.	 Webinar	หร้อการป็ระช้้มีสัมีมีนาเสมี้อนจริงผู้่านระบบออนไลำน์	โดยสนับสน้นผู้้้จัดงานแลำะ 

ผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์ที่่�ต้้องการจัดป็ระช้้มีสัมีมีนากับเคร้อข่ายธ้รกิจของต้น	แต้่ไมี่สามีารถจัดงานได้ในช้่วิงสภาวิะ 

วิิกฤต้ิป็ัจจ้บัน	ป็รับเป็ลำ่�ยนมีาใช้้การจัดป็ระช้้มีสัมีมีนาผู้่านระบบออนไลำน์ที่่�สามีารถจัดป็ระช้้มีได้เสมี้อนพบป็ะ 

กันจริง	ไมี่วิ่าจะเป็็นการแช้ร์ป็ระสบการณ์์	พ้ดค้ยกับวิิที่ยากร	รวิมีถึงการสอบถามี	แลำะการที่ำาโพลำสำารวิจ	

เป็็นต้้น	โดยสามีารถรองรับผู้้้เข้าร่วิมีป็ระช้้มีได้ส้งส้ดถึง	๑๐,๐๐๐	คนต้่องาน

๒.	 O2O	(Offline	to	Online)	หร้อการจัดงานป็ระช้้มีแลำะงานแสดงสินค้าผู้่านระบบออนไลำน์

สำาหรับผู้้้จัดงานไมีซ์	โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้้้จัดงานแสดงสินค้า	โดยระบบออนไลำน์จะสามีารถดำาเนินการ

ถ่ายที่อดสดผู้่านไลำฟ์สต้ร่มีมีิ�ง	ผู้้้ร่วิมีแสดงสินค้าสามีารถนำาเสนอกิจกรรมีแลำะสินค้าบริการ	พร้อมีระบบ

การช้ำาระเงินออนไลำน์ที่่�สามีารถเพิ�มียอดขายให้แก่ธ้รกิจได้
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๓.	 E-Learning	Platform	หร้อศั้นย์การเร่ยนร้้คอร์สฝึกอบรมีออนไลำน์สำาหรับผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์ 

เพ้�อเพิ�มีที่ักษะแลำะที่บที่วินควิามีร้้	(Upskills	and	Reskills)	ที่่�จำาเป็็นทัี่�งด้านไมีซ์แลำะทัี่กษะอ้�น	ๆ	ที่่�

สามีารถเอาไป็ป็รับใช้้ได้ในการที่ำางาน	ในช้่วิงที่่�งานได้รับผู้ลำกระที่บ	พร้อมีได้รับป็ระกาศัน่ยบัต้รรับรองหาก

เร่ยนรายวิิช้าครบต้ามีที่่�กำาหนด	เพ้�อสามีารถนำาควิามีร้้มีาป็รับแนวิที่างการที่ำางาน	รองรับการที่ำางานร้ป็แบบใหมี ่

ที่่�ป็ฏิบัต้ิจริงได้ที่ันที่่	แลำะยังเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีป็้พ้�นฐานการใช้้เที่คโนโลำย่สำาหรับผู้้้ป็ระกอบการไมีซ์ได้อย่าง

มี่ป็ระสิที่ธิภาพ	เมี้�อสถานการณ์์ค้นส้่สภาวิะป็กต้ิ	
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แพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์สาธารณะรปูแบบใหม่ 
(OKMD Knowledge Portal) 

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนไทย ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19

สํานักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 

	 	พลำวัิต้ของโลำกในศัต้วิรรษท่ี่�	๒๑	ก่อให้เกิดการเป็ล่ำ�ยนแป็ลำง 

มีากมีายในด้านเศัรษฐกิจ	การเม้ีอง	เที่คโนโลำย่	สังคมี	แลำะสิ�งแวิดลำ้อมี 

การสร้างคนให้ม่ีศัักยภาพเพ้�อขับเคล้ำ�อนป็ระเที่ศัท่ี่ามีกลำางพลำวัิต้ 

ของโลำกจึงเป็็นเร้�องท่ี่�ม่ีควิามีสำาคัญส้งส้ด	ขณ์ะท่ี่�ควิามีก้าวิหน้า 

ที่างเที่คโนโลำย่สารสนเที่ศัม่ีส่วินที่ำาให้ควิามีร้้ต่้าง	ๆ	เกิดขึ�นแลำะ 

เช้้�อมีโยงกันอย่างรวิดเร็วิแลำะต้ลำอดเวิลำา	การป็ฏิร้ป็การศึักษาแลำะ 

การเร่ยนร้้จึงเป็็นนโยบายท่ี่�รัฐบาลำของป็ระเที่ศัทัี่�วิโลำกให้ควิามีสำาคัญ 

เป็็นลำำาดับต้้น	ๆ	โดยม่ีการลำงท้ี่นในโครงสร้างพ้�นฐานที่างปั็ญญา 

อย่างจริงจัง	ไม่ีว่ิาจะเป็็นแหล่ำงการเร่ยนร้้ที่างกายภาพแลำะแพลำต้ฟอร์มี 

การเร่ยนร้้ออนไลำน์	

๑.  การเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของ COVID-19  
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	 ในปั็จจ้บันท่ี่�โลำกกำาลัำงเผู้ชิ้ญกับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ซึ�งไม่ีเพ่ยงแต่้ 
จะม่ีผู้ลำกระที่บต่้อวิิถ่การดำาเนินช่้วิิต้แลำะการที่ำางานของป็ระช้าช้น	แต่้ยังม่ีผู้ลำต่้อพฤติ้กรรมีแลำะการเข้าถึงโอกาส 
ในการเร่ยนร้้แลำะพัฒนาต้นเองของป็ระช้าช้น	โดยเฉพาะกล่้ำมีเด็กแลำะเยาวิช้นท่ี่�ไม่ีสามีารถเข้าเร่ยนในชั้�นเร่ยน 
ได้ต้ามีป็กต้ิ	รวิมีถึงไมี่สามีารถเข้าศัึกษาหาควิามีร้้เพิ�มีเต้ิมีจากแหลำ่งเร่ยนร้้ต่้าง	ๆ	ได้	ไมี่ว่ิาจะเป็็นห้องสม้ีด 
พิพิธภัณ์ฑ์	ศ้ันย์การเร่ยนร้้	แลำะแหล่ำงเร่ยนร้้ที่างกายภาพร้ป็แบบอ้�น	ๆ	ซึ�งการขาดโอกาสในการเร่ยนร้้แลำะ 
พัฒนาทัี่กษะได้อย่างเต็้มีท่ี่�	จะมี่ผู้ลำกระที่บโดยต้รงต่้อการพัฒนาศัักยภาพของป็ระช้าช้นแลำะข่ดควิามีสามีารถ 
ในการแข่งขันของป็ระเที่ศั	อย่างไรก็ต้ามี	จากรายงานของ	Digital	2021	พบว่ิาป็ระช้าช้นไที่ยส่วินใหญ่ 
คิดเป็็นร้อยลำะ	๖๙.๕	หร้อ	๔๘.๕๙	ล้ำานคน	สามีารถเข้าถึงบริการอินเที่อร์เน็ต้	โดยคนไที่ยท่ี่�ม่ีอาย้ระหว่ิาง 
๑๖	-	๖๔	ปี็	ใช้้บริการอินเที่อร์เน็ต้ต่้อวัินส้งถึง	๘	ชั้�วิโมีง	๔๔	นาท่ี่	เป็็นอันดับ	๙	ของโลำก	แต่้การใช้้บริการ 
อินเที่อร์เน็ต้เพ้�อการเร่ยนร้้แลำะพัฒนาทัี่กษะม่ีน้อยมีาก	เม้ี�อเท่ี่ยบกับกิจกรรมีส่วินใหญ่ท่ี่�เป็็นการใช้้โซเช่้ยลำม่ีเด่ย 
การด้หนังฟังเพลำง	การเล่ำนเกมี	แลำะการซ้�อของออนไลำน์	ดังนั�น	หากรัฐบาลำสามีารถส่งเสริมีให้ป็ระช้าช้นไที่ย 
เข้ามีาศึักษาหาควิามีร้้จากแพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้ต้่าง	ๆ	ในอินเที่อร์เน็ต้มีากขึ�น	ก็จะเป็็นการบรรเที่าปั็ญญา 
การขาดโอกาสในการเร่ยนร้้ของป็ระช้าช้นแลำะยังเป็็นการลำดควิามีเหล้ำ�อมีลำำ�าในการเร่ยนร้้ได้อ่กด้วิย 
โดยจะเป็็นการส่งเสริมีการเร่ยนร้้ต้ลำอดช่้วิิต้	(Lifelong	Learning)	ให้ป็ระช้าช้นสามีารถเข้าถึงองค์ควิามีร้้ 
แลำะทัี่กษะใหม่ี	ๆ	ต้ามีควิามีต้้องการ	ได้ท้ี่กท่ี่�	ท้ี่กเวิลำา	ส่งผู้ลำให้การค้นหาควิามีร้้แลำะการเร่ยนร้้ออนไลำน์ 
เป็็นไป็อย่างก้าวิกระโดด	กลำายเป็็นควิามีป็กต้ิใหม่ี	(New	Normal)	ของคนในสังคมี	ทัี่�งในด้านการเร่ยน 
การสอน	การแลำกเป็ล่ำ�ยนเร่ยนร้้	การส้บค้นข้อม้ีลำควิามีร้้	แลำะการนันที่นาการเชิ้งการเร่ยนร้้			

๒. แพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์สาธารณะ (OKMD Knowledge Portal) 
    เพ่ือตอบโจทยก์ารเรยีนรูอ้อนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19

สำานักงานบริหารแลำะพัฒนาองค์ควิามีร้้	(สบร.)	หร้อ	Office	of	Knowledge	Management	and 
Development	(OKMD)	ม่ีภารกิจหลัำกในการส่งเสริมีการเร่ยนร้้สาธารณ์ะแลำะการลำดควิามีเหล้ำ�อมีลำำ�า 
ในการเร่ยนร้้ของคนไที่ย	ต้ระหนักถึงควิามีจำาเป็็นในการพัฒนาแพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้สาธารณ์ะท่ี่�ม่ีค้ณ์ภาพ 
ม่ีควิามีน่าเช้้�อถ้อ	เป็็นศ้ันย์รวิมีของข้อม้ีลำควิามีร้้ท่ี่�จำาเป็็นสำาหรับป็ระช้าช้น	แลำะม่ีการบริหารจัดการ 
อย่างเป็็นม้ีออาช่้พ		ซึ�งจะม่ีบที่บาที่สำาคัญในการเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีคนไที่ยในสถานการณ์์การระบาดของ 
COVID-19	แลำะสนับสน้นนโยบายรัฐบาลำในการส่งเสริมีการพัฒนาคนในท้ี่กมิีติ้แลำะท้ี่กช่้วิงวิัย	ให้เป็็น 
ทัี่�งคนเก่งแลำะคนด่		มี่ค้ณ์ธรรมี	แลำะควิามีพร้อมีสำาหรับวิิถ่ช่้วิิต้ในศัต้วิรรษท่ี่�	๒๑	จึงได้ดำาเนินการพัฒนา 
แพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้ออนไลำน์สาธารณ์ะ	(OKMD	Knowledge	Portal)	ขึ�นเพ้�อให้ป็ระช้าช้นท้ี่กวัิยสามีารถ	

๑)		ส้บค้นข้อมูลความรู้ท่ี่�จ�าเป็นและอยู่ี่ในกระแสความสนใจ	ทัี่�งข้อม้ีลำควิามีร้้สำาหรับนักเร่ยน 
นักศึักษา	ข้อม้ีลำควิามีร้้ที่างวิิช้าการเก่�ยวิกับการศึักษาวิิจัยแลำะนวัิต้กรรมีต่้าง	ๆ	ข้อม้ีลำควิามีร้้เพ้�อ 
การป็ระกอบอาช่้พแลำะสร้างโอกาสใหม่ี	ๆ	ข้อม้ีลำควิามีร้้เก่�ยวิกับกิจกรรมีนันที่นาการแลำะการใช้้เวิลำาว่ิาง 
ให้เกิดป็ระโยช้น์	แลำะข้อม้ีลำควิามีร้้ทัี่�วิไป็ท่ี่�ป็ระช้าช้นควิรร้้	

๒)		พัื้ฒนาทัี่กษะความรู้ท่ี่�จ�าเป็นในศตวรรษท่ี่�	๒๑	ผู่้านทัี่�งกิจกรรมีการเร่ยนร้้ด้วิยต้นเองแลำะ 
กิจกรรมีการเร่ยนการสอนออนไลำน์	ท่ี่�ครอบคล้ำมีทัี่กษะท่ี่�จำาเป็็นในศัต้วิรรษท่ี่�	๒๑	ต้ามีผู้ลำการศึักษาของ 
OECD	ดังน่�	

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี234



	 -	การพัื้ฒนาทัี่กษะความรู้พ้ื้�นฐาน	(Core	Knowledge	and	Skills)	อาทิี่	ทัี่กษะด้านภาษา 

ทัี่กษะการอ่าน	ทัี่กษะด้านศัิลำป็ะ	ที่ักษะควิามีร้้ด้านคณ์ิต้ศัาสต้ร์	ทัี่กษะควิามีร้้ด้านวิิที่ยาศัาสต้ร์	ทัี่กษะควิามีร้้ 

ด้านภ้มิีศัาสต้ร์	แลำะทัี่กษะควิามีร้้ด้านป็ระวัิติ้ศัาสต้ร์	เป็็นต้้น

	 -	การพื้ัฒนาที่ักษะการเร่ยี่นรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม	(Learning	and	Innovation	Skills) 

ทัี่�งทัี่กษะในการคิดวิิเคราะห์	(Critical	Thinking)	ทัี่กษะในการคิดสร้างสรรค์	(Creative	Thinking)	ทัี่กษะ 

ในการสร้างควิามีร่วิมีม้ีอ	(Collaboration)	แลำะทัี่กษะในการส้�อสารแลำะสร้างควิามีเข้าใจ	(Communication)

	 -	การพัื้ฒนาทัี่กษะการรู้	(Literacy	Skills)	ทัี่�งทัี่กษะด้านเที่คโนโลำย่การส้�อสาร	(ICT	Literacy) 

แลำะทัี่กษะการร้้เท่ี่าทัี่นส้�อ	(Media	Literacy)	แลำะทัี่กษะการร้้เท่ี่าทัี่นข้อม้ีลำ	(Information	Literacy)	

	 -	การพัื้ฒนาทัี่กษะช่ัวิตและการที่�างาน	(Life	and	Career	Skills)	ทัี่�งทัี่กษะการเป็็นผู้้้นำา 

(Leadership)	ทัี่กษะการป็รับตั้วิ	(Flexibility)	ทัี่กษะการคิดริเริ�มี	(Initiative)	ทัี่กษะที่างสังคมี	(Social	Skills) 

แลำะทัี่กษะการเพิ�มีผู้ลิำต้ภาพ	(Productivity)

แพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้ออนไลำน์สาธารณ์ะ	(OKMD	Knowledge	Portal)	จะมี่บที่บาที่สำาคัญ 

ในการส่งเสริมีแลำะยกระดับการเร่ยนร้้ของคนไที่ย	เพ้�อลำดควิามีเหล้ำ�อมีลำำ�าในการเร่ยนร้้แลำะม่้ีงส่้การเป็็นสังคมี 

แห่งการเร่ยนร้้	(Learning	Society)	ท่ี่�สมีบ้รณ์์	ท่ี่�เน้นการพัฒนาศัักยภาพท้ี่นมีน้ษย์แลำะการสร้างค้ณ์ค่า 

จากองค์ควิามีร้้	สอดคล้ำองกับแผู้นย้ที่ธศัาสต้ร์ช้าติ้	๒๐	ปี็	ทัี่�งย้ที่ธศัาสต้ร์ท่ี่�	๒	การสร้างควิามีสามีารถ 

ในการแข่งขัน	ท่ี่�ให้ควิามีสำาคัญกับการพัฒนากลำไกขับเคล้ำ�อนเศัรษฐกิจเพ้�ออนาคต้ท่ี่�สามีารถสร้างม้ีลำค่าเพิ�มี 

ได้ทัี่�งในภาคเกษต้ร	อ้ต้สาหกรรมี	แลำะบริการแลำะการท่ี่องเท่ี่�ยวิ	ย้ที่ธศัาสต้ร์ท่ี่�	๓	การพัฒนาแลำะเสริมีสร้าง 

ศัักยภาพที่รัพยากรมีน้ษย์		ท่ี่�ให้ควิามีสำาคัญกับการพัฒนาศัักยภาพคนต้ลำอดช้่วิงช่้วิิต้	การป็ฏิร้ป็การเร่ยนร้้ 

ท่ี่�ต้อบสนองต่้อการเป็ล่ำ�ยนแป็ลำงในศัต้วิรรษท่ี่�	๒๑	แลำะย้ที่ธศัาสต้ร์ท่ี่�	๔	การสร้างโอกาสควิามีเสมีอภาค 

แลำะควิามีเที่่าเท่ี่ยมีกันที่างสังคมี	ท่ี่�ให้ควิามีสำาคัญกับการสร้างควิามีเป็็นธรรมีแลำะลำดควิามีเหล้ำ�อมีลำำ�า 

ที่างเศัรษฐกิจแลำะสังคมีของป็ระเที่ศั
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ภาพ	:	Framework	for	21st	Century	Learning,	Charles	Fadel	and	Krishna	Chaitanya	Velaga

ทัี่กษะแห่งอนาคต	หร้อ	ทัี่กษะท่ี่�จ�าเป็นในศตวรรษท่ี่�	๒๑	ป็ระกอบด้วิย	
๑)	 สาระวิชัาหลักและทัี่กษะเพ้ื้�อการด�ารงช่ัวิตในศตวรรษท่ี่�	๒๑	ได้แก่	สาระวิิช้าหลำัก 

	 ในปั็จจ้บัน	ควิามีร้้เร้�องโลำก	ควิามีร้้ด้านการเงิน/เศัรษฐกิจ/ธ้รกิจแลำะการเป็็น 
	 ผู้้้ป็ระกอบการ	ควิามีร้้ด้านการเป็็นพลำเม้ีองท่ี่�ด่		ควิามีร้้ด้านส้ขภาพ	แลำะควิามีร้้ 
	 ด้านสิ�งแวิดล้ำอมี

๒)	 ทัี่กษะการเร่ยี่นรู้และนวัตกรรม	เป็็นตั้วิกำาหนดควิามีพร้อมีของนักเร่ยนในการเข้าส่้ 
	 การที่ำางานในย้คสมัียใหม่ีท่ี่�ม่ีควิามีซับซ้อนเพิ�มีขึ�น	ได้แก่	ควิามีคิดสร้างสรรค์แลำะ 
	 นวัิต้กรรมี	การคิดอย่างม่ีวิิจารณ์ญาณ์	แลำะการแก้ไขปั็ญหา	การส้�อสารแลำะ 
	 ควิามีร่วิมีม้ีอ

๓)	 ทัี่กษะสารสนเที่ศ	ส้�อ	และเที่คโนโลย่ี่	เช่้น	ทัี่กษะด้านสารสนเที่ศั	ที่ักษะด้านส้�อ 
	 แลำะทัี่กษะด้านเที่คโนโลำย่สารสนเที่ศัแลำะการส้�อสาร

๔)	 ทัี่กษะช่ัวิตและอาช่ัพื้	ได้แก่	ควิามีย้ดหย้่นแลำะควิามีสามีารถในการป็รับตั้วิ 
	 การริเริ�มีแลำะกำากับด้แลำต้นเองได้	ทัี่กษะด้านสังคมีแลำะทัี่กษะข้ามีวัิฒนธรรมี 
	 ภาวิะผู้้้นำาแลำะควิามีรับผิู้ดช้อบ	
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๓.  แนวทางการจดัทําแพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์สาธารณะรปูแบบใหม ่
 (OKMD Knowledge Portal)

	แพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้ออนไลำน์สาธารณ์ะร้ป็แบบใหม่ี	(OKMD	Knowledge	Portal)	ป็ระกอบด้วิย 

การพัฒนาระบบนิเวิศัในการเร่ยนร้้	(Learning	Ecosystem)	แลำะโครงสร้างพ้�นฐาน	(Infrastructure) 

ท่ี่�สำาคัญ	๕	ระบบ	ดังน่�

	 ๑)	Library	for	ALL	(ห้องสมุดอิเล็กที่รอนิกส์)	ป็ระกอบไป็ด้วิยส้�อการเร่ยนร้้ออนไลำน์ 

ท่ี่�ทัี่นสมีัยแลำะม่ีควิามีหลำากหลำาย	คัดเล้ำอกมีาเพ้�อต้อบสนองควิามีต้้องการเร่ยนร้้ของป็ระช้าช้นท้ี่กกล่้ำมี 

ซึ�ง	e-Library	ในร้ป็แบบของ	OKMD	Knowledge	Portal	น่�	จะเป็็นแหล่ำงรวิบรวิมีส้�อการเร่ยนร้้ท่ี่�คัดสรร 

องค์ควิามีร้้ท่ี่�หลำากหลำายแลำะอย้่ในควิามีต้้องการของป็ระช้าช้น	ทัี่�งในด้านเศัรษฐกิจแลำะการบริหารจัดการ 

วิิที่ยาศัาสต้ร์เที่คโนโลำย่แลำะนวิัต้กรรมี	สังคมีวิัฒนธรรมีแลำะภ้มีิปั็ญญาที่้องถิ�น	ควิามีร้้เฉพาะด้าน 

ในการป็ระกอบอาช่้พ	แลำะควิามีร้้สำาหรับเด็กแลำะเยาวิช้น	โดยเฉพาะองค์ควิามีร้้ท่ี่�เก่�ยวิกับทัี่กษะในศัต้วิรรษ 

ท่ี่�	๒๑	เพ้�อเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีป็ระช้าช้น	แลำะมี่การป็รับป็ร้งให้ม่ีข้อม้ีลำควิามีร้้ท่ี่�ทัี่นสมัียอย้่ต้ลำอดเวิลำา

	 ๒)	Online	Learning	Center	(ศูนย์ี่การเร่ยี่นรู้เพ้ื้�อพัื้ฒนาที่ักษะและเตร่ยี่มความพื้ร้อม 

ประชัาชัน)	ป็ระกอบด้วิยคลิำป็วิิด่โอควิามีร้้ในด้านต่้าง	ๆ	รวิมีถึงภ้มิีปั็ญญาท้ี่องถิ�นแลำะทัี่กษะควิามีร้้ดั�งเดิมี 

ท่ี่�ควิรค่าแก่การอน้รักษ์แลำะพัฒนาต่้อยอดเพ้�อเพิ�มีค้ณ์ค่า	นอกจากน่�	ยังม่ีหลัำกส้ต้รการเร่ยนร้้ออนไลำน์ 

ทัี่�งหลัำกส้ต้รระยะสั�นแลำะระยะยาวิ	ต้ลำอดจนกิจกรรมีการอบรมีให้ควิามีร้้แลำะพัฒนาทัี่กษะเพ้�อการพัฒนา 

ต้นเองแลำะป็ระกอบอาช่้พ	โดยท่ี่�ผู้้้เร่ยนสามีารถนำาไป็เท่ี่ยบกับรายวิิช้าเด่ยวิกันท่ี่�สอนอย้่ในสถานศัึกษาต้่าง	ๆ 

เพ้�อต่้อยอดการเร่ยนร้้ในอนาคต้	เป็็นป็ระโยช้น์ในการขอใบรับรอง	หร้อใช้้เท่ี่ยบค้ณ์ว้ิฒิ

	 ๓)	Online	Public	Space	(พ้ื้�นท่ี่�แลกเปล่�ยี่นเร่ยี่นรู้ออนไลน์)	เป็็นพ้�นท่ี่�ออนไลำน์สาธารณ์ะ 

ท่ี่�ป็ระช้าช้นสามีารถนำาข้อม้ีลำควิามีร้้แลำะป็ระสบการณ์์มีาแลำกเป็ล่ำ�ยนเร่ยนร้้กัน	เป็็นพ้�นท่ี่�แสดงผู้ลำงาน 

ที่างวิิช้าการเพ้�อให้ควิามีร้้	แลำกเป็ล่ำ�ยนม้ีมีมีองแลำะควิามีคิดเห็น	แลำะเป็็นช้้มีช้นแห่งการเร่ยนร้้ในป็ระเด็นต่้าง	ๆ 

ท่ี่�ป็ระช้าช้นม่ีควิามีสนใจร่วิมีกัน	รวิมีถึงเป็็นพ้�นท่ี่�อิสระท่ี่�ป็ระช้าช้นสามีารถเข้ามีาแลำกเป็ล่ำ�ยนม้ีมีมีอง 

แลำะแนวิคิดเก่�ยวิกับสถานการณ์์แลำะปั็ญหาต่้างๆ	ท่ี่�เกิดขึ�นในช้้มีช้นแลำะสังคมี	

	 ๔)	AI	Search	Engine	(ระบบค้นหาและแนะน�าเว็บไซต์อัจฉริยี่ะ)	ระบบส้บค้นอัต้โนมัีติ้ 

ซึ�งรวิบรวิมีแลำะคัดกรองเอาเว็ิบไซต้์ต่้าง	ๆ	ท่ี่�เป็็นป็ระโยช้น์แลำะมี่ควิามีน่าเช้้�อถ้อ	เพ้�อให้ป็ระช้าช้นสามีารถ 

ส้บค้นผู้่านระบบ	Chat	Bot	ซึ�งเป็็นเที่คโนโลำย่ป็ัญญาป็ระดิษฐ์ท่ี่�ช่้วิยอำานวิยควิามีสะดวิกในการส้�อสารข้อม้ีลำ 

ระหว่ิางผู้้้ใช้้บริการกับคอมีพิวิเต้อร์	แลำะระบบส้บค้นอัจฉริยะ	(AI	Search)	ท่ี่�ช่้วิยให้การส้บหาข้อม้ีลำควิามีร้้ 

ม่ีควิามีสะดวิกสบายแลำะรวิดเร็วิ	ม่ีการคัดเล้ำอกเว็ิบไซต์้ท่ี่�ม่ีข้อม้ีลำควิามีร้้ท่ี่�เป็็นป็ระโยช้น์	ม่ีควิามีถ้กต้้อง 

แลำะเช้้�อถ้อได้	รวิมีถึงม่ีการแนะนำาเว็ิบไซต์้ท่ี่�มี่เน้�อหาควิามีร้้ท่ี่�เก่�ยวิข้องแลำะเช้้�อมีโยง	เพ้�อให้ผู้้้ใช้้งานได้รับข้อม้ีลำ 

ควิามีร้้ท่ี่�ม่ีควิามีครบถ้วินหลำากหลำายแง่ม้ีมี	
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	 ๕)	Intelligent	System	(ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ับริการ)	เป็็นระบบเก็บข้อม้ีลำ	Big	Data 

การใช้้งานของ	OKMD	Knowledge	Portal	แลำะระบบวิิเคราะห์ข้อม้ีลำแบบอัต้โนมีัติ้	เพ้�อรายงานสถานการณ์์ 

การใช้้งานแลำะการให้บริการ	ต้ลำอดจนพฤต้ิกรรมีการเร่ยนร้้ออนไลำน์ของป็ระช้าช้น	ป็ัญหา	ควิามีเส่�ยง 

แลำะข้อคิดเห็นของผู้้้ใช้้งาน	มีาวิิเคราะห์เพ้�อใช้้ป็รับป็ร้งแลำะพัฒนาระบบ	OKMD	Knowledge	Portal	ทัี่�งในส่วิน 
ของการให้บริการแลำะการบริหารจัดการให้ม่ีป็ระสิที่ธิภาพมีากยิ�งขึ�น

 แพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้ออนไลำน์สาธารณ์ะร้ป็แบบใหม่ี	(OKMD	Knowledge	Portal)	จะเป็็นพ้�นท่ี่� 
เร่ยนร้้ออนไลำน์ท่ี่�ทัี่นสมัียแห่งใหม่ีของป็ระเที่ศัไที่ย	ท่ี่�เป็็นศ้ันย์รวิมีของข้อม้ีลำควิามีร้้แลำะม่ีร้ป็แบบ 
การนำาเสนอท่ี่�หลำากหลำาย	สามีารถเช้้�อมีโยงกับแหลำ่งเร่ยนร้้ออนไลำน์อ้�น	ๆ	ทัี่�งในแลำะต้่างป็ระเที่ศั 
เป็็น	Single	Window	เพ้�อการเร่ยนร้้ท่ี่�ป็ระช้าช้นท้ี่กคนสามีารถเข้าถึงได้	ท้ี่กท่ี่�	ท้ี่กเวิลำา	โดยเน้นการส่งเสริมี 
ให้ป็ระช้าช้นเข้ามีาเร่ยนร้้แลำะนำาเอาควิามีร้้	ป็ระสบการณ์์ท่ี่�ได้รับไป็ป็รับใช้้เพ้�อพัฒนาศัักยภาพของต้นเอง 
ต้ามีควิามีต้้องการแลำะควิามีถนัด	เป็็นโครงสร้างพ้�นฐานที่างปั็ญญาท่ี่�สามีารถต้อบโจที่ย์การเร่ยนร้้ 
ของคนไที่ยในสถานการณ์์	New	Normal	for	Education	ท่ี่�การเร่ยนร้้ไม่ีได้ถ้กจำากัดไว้ิแค่ในโรงเร่ยน 
หร้อมีหาวิิที่ยาลัำย	แต่้เกิดขึ�นได้ในท้ี่กท่ี่�ท้ี่กเวิลำา	เป็็นการส่งเสริมีวัิฒนธรรมีการเร่ยนร้้ต้ลำอดช่้วิิต้ของคนไที่ย 
แลำะเปิ็ดโอกาสให้ป็ระช้าช้นได้เข้าถึงข้อม้ีลำควิามีร้้ท่ี่�ม่ีค้ณ์ภาพ	ผู่้านกระบวินการบริหารจัดการควิามีร้้ 
(Knowledge	Management)	ท่ี่�เป็็นม้ีออาช่้พ	โดยมี่การคัดสรรองค์ควิามีร้้ท่ี่�จำาเป็็นแลำะต้ามีควิามีต้้องการ 
ของป็ระช้าช้น	ทัี่�งในร้ป็แบบการเร่ยนร้้เชิ้งนันที่นาการ	การเร่ยนร้้เพ้�อพัฒนาต้นเองต้ามีอัธยาศััย	แลำะ 

๔.  แพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์สาธารณะรปูแบบใหม ่(OKMD Knowledge Portal)
 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและลดความเหล่ือมลÇาในการเรยีนรูข้องคนไทย 
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การเร่ยนร้้เพ้�อให้ได้วิิที่ยฐานะแลำะการรับรอง	สบร.	เช้้�อมัี�นเป็็นอย่างยิ�งว่ิาแพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้ออนไลำน์ 
สาธารณ์ะร้ป็แบบใหม่ี	(OKMD	Knowledge	Portal)	จะเป็็นต้้นแบบของแพลำต้ฟอร์มีการเร่ยนร้้ออนไลำน์ 
ท่ี่�ทัี่นสมีัยแลำะมี่บที่บาที่สำาคัญในการแก้ไขปั็ญหาการเข้าถึงองค์ควิามีร้้ของป็ระช้าช้น	โดยเฉพาะในสถานการณ์์ 
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ซึ�งจะช่้วิยยกระดับศัักยภาพแลำะลำดควิามีเหล้ำ�อมีลำำ�าในการเร่ยนร้้ของคนไที่ย 
เป็็นโครงการสร้างสรรค์ท่ี่�แสดงให้เห็นถึงควิามีม่้ีงมัี�นของรัฐบาลำในการพัฒนาที่รัพยากรมีน้ษย์แลำะยกระดับ 
ข่ดควิามีสามีารถในการแข่งขันของป็ระเที่ศัอย่างไม่ีหย้ดนิ�ง	เพ้�อให้ป็ระเที่ศัไที่ยสามีารถก้าวิไป็ส่้การเป็็น 
ป็ระเที่ศัท่ี่�พัฒนาแล้ำวิ	อย่างมัี�นคง	แลำะยั�งย้นต้ลำอดไป็	
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สคช.ยืนหยัดพัฒนาทักษะคนในอาชพี อยู่รอดได้แม้ยามประสบวกิฤติ

สถาบันคณุวุฒิวชิาชพี (องค์การมหาชน)

	 ป็ี	๒๕๖๓	นับเป็็นป็ีที่่�ไที่ย	แลำะที่ั�วิโลำกต้้องเผู้ช้ิญกับวิิกฤต้ิ 
โรคระบาดที่่�ไมี่เคยเจอมีาก่อน	กับการระบาดของ	“โควิิด-19”	ซึ�งป็ฏิเสธ 
ไมี่ได้เลำยวิ่าส่งผู้ลำกระที่บในมิีต้ิที่างเศัรษฐกิจแลำะสังคมีภายในป็ระเที่ศั
ต้่อเน้�อง	ที่้กภาคส่วินต้่างร่วิมีกันหามีาต้รการที่ั�งเช้ิงร้ก	แลำะต้ั�งรับ	เพ้�อให้ 
สามีารถรับมี้อได้ทัี่นการณ์์	แต้่ก็ต้้องยอมีรับวิ่าวิิกฤติ้โรคระบาด	“โควิิด-19”	 
ฉ้ดให้การขับเคลำ้�อนที่างเศัรษฐกิจแลำะสังคมีของป็ระเที่ศัดำาดิ�งไป็ไมี่น้อย	
	 แน่นอนรัฐบาลำโดย	พลำเอกป็ระย้ที่ธ์	จันที่ร์โอช้า	นายก-
รัฐมีนต้ร่	ได้พยายามีออกแบบที่ิศัที่างการขับเคลำ้�อนป็ระเที่ศัให้ลำ้อไป็กับวิิกฤต้ิ 
ที่่�เกิดขึ�นให้ได้	ด้วิยป็ระเที่ศัไที่ยเป็็นป็ระเที่ศัที่่�เราร้้กันด่อย้่วิ่า	เราพึ�งพา 
ต้ัวิเองได้	ที่้กคนต้่างที่ำาหน้าที่่�ของต้ัวิเองให้ด่ที่่�ส้ดเพ้�อช้่วิยเหลำ้อซึ�งกันแลำะกัน 
การบริหารงบป็ระมีาณ์รายจ่ายที่้กอย่างต้้องเป็็นไป็ด้วิยควิามีป็ระหยัด	 
ค้้มีค่า	มี่ป็ระสิที่ธิภาพ	แลำะสอดคลำ้องกับควิามีจำาเป็็นในสถานการณ์์ป็ัจจ้บัน	 
แลำะที่่�แน่นอนการนำาเที่คโนโลำย่สารสนเที่ศัมีาป็รับใช้้ก็จะช้่วิยให้ 
การดำาเนินงานของหน่วิยงานต้่าง	ๆ	รวิมีที่ั�งในแง่ธ้รกิจ	สามีารถขับเคลำ้�อน 
ต้่อไป็ได้ไมี่หย้ดช้ะงัก		

สคช. ชว่ยไทยพลิกวกิฤติ

สรา้งการเรยีนรู้

สรา้งโอกาส

สรา้งงาน สรา้งรายได้

สรา้งความมั่นใจใหผู้้บรโิภค
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การป็ระช้้มีแลำะในฐานะท่ี่�เป็็นกรรมีการป็ฏิร้ป็ป็ระเที่ศัด้านวิัฒนธรรมี	ก่ฬา	แรงงาน	แลำะการพัฒนา 

ที่รัพยากรมีน้ษย์	ได้ระดมีท้ี่กควิามีเห็นของผู้้้เช่้�ยวิช้าญทัี่�งในมิีติ้แรงงาน	อาช่้พ	เศัรษฐกิจ	สังคมี	เพ้�อหา 

มีาต้รการช่้วิยเหล้ำอคนในอาช่้พท่ี่�ได้รับผู้ลำกระที่บจากการระบาดของโควิิด-19	ให้สามีารถเข้าส่้สภาพคล่ำอง 

ให้ได้โดยเร็วิ	ซึ�ง	ดร.นพดลำ	ปิ็ยะต้ระภ้มิี	ผู้้้อำานวิยการสถาบันฯ	ก็เดินหน้าขับเคล้ำ�อนต้ามีแนวินโยบาย 

เพ้�อให้การช่้วิยเหล้ำอผู้้้ได้รับผู้ลำกระที่บจากโควิิด-19	ทัี่นท่ี่	ตั้�งแต่้เดินสายแจกทัี่�งหน้ากากอนามัีย	 

เจลำแอลำกอฮอล์ำล้ำางม้ีอ	ให้กับคนในอาช่้พท่ี่�ผู่้านการป็ระเมิีนเป็็นม้ีออาช่้พกับ	สคช้.	เพ้�อใช้้ในการป็ระกอบอาช่้พ 

แลำะป้็องกันตั้วิเองลำดควิามีเส่�ยงในการติ้ด	แลำะแพร่กระจายเช้้�อโรค	

	 “สคช้.	ยังได้พลิำกวิิกฤติ้การระบาดของโรค	อาศััยช่้วิงท่ี่�คนระมัีดระวัิงตั้วิในการเดินที่าง	อย้่แต่้

บ้าน	มีาสร้างควิามีเข้มีแข็งให้เศัรษฐกิจฐานราก	ด้วิยการพัฒนาทัี่กษะ	สมีรรถนะในอาช่้พ	สามีารถนำาควิามีร้้ 

ไป็สร้าง	แลำะพัฒนานวัิต้กรรมีใหมี่ๆ	รวิมีทัี่�งสร้างอาช้่พที่างรอดอาช้่พที่่�	๒	อาช้่พที่่�	๓	ได้	ภายใต้้แนวิคิด	

สคช้.	ช่้วิยไที่ย	สร้างการเร่ยนร้้	สร้างโอกาส	สร้างงาน	สร้างอาช่้พ”	

	 สถาบันค้ณ์ว้ิฒิวิิช้าช่้พ	(องค์การ 

มีหาช้น)	หร้อ	สคช้.	ในฐานะหน่วิยงาน 

ภาครัฐภายใต้้การกำากับของนายกรัฐมีนต้ร่ 

ท่ี่�ปั็จจ้บันม่ี	รองนายกรัฐมีนต้ร่		(นายดอน 

ป็รมัีต้ถ์วิินัย)	ควิบค้มีด้แลำ	ก็ไม่ีได้นิ�งนอนใจ 

ขานรับนโยบายเพ้�อมีาต้่อยอดที่างควิามีคิด 

แลำะการดำาเนินงานทัี่นท่ี่	นายนคร	ศิัลำป็อาช้า 

ป็ระธานกรรมีการ	สถาบันฯ	เป็็นป็ระธาน

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 241



	 สคช้.	ได้การจัดอบรมีออนไลำน์	โดยไมี่เก็บค่าใช้้จ่าย	ซึ�งเป็็นมีาต้รการสำาคัญในการพัฒนา

ศัักยภาพแลำะค้ณ์ภาพช่้วิิต้ของคนในการขับเคล้ำ�อนพัฒนาป็ระเที่ศั	หลัำงจากร่วิมีกับผู้้้เช่้�ยวิช้าญในการจัดที่ำา

มีาต้รฐานอาช่้พเป็็นท่ี่�เร่ยบร้อยแลำ้วิ	อาที่ิ	เที่คนิคการแต้่งหน้า	เที่คนิคการที่ำาผู้มี	ที่ำาต้ลำาดออนไลำน์	เที่คนิค 

เมีน้ง่าย	ๆ	แต่้อร่อยอย่างเช้ฟระดับโลำก	เที่คนิคการถ่ายภาพเพ้�อการขาย	ตั้ดต่้อ	ที่ำาคลิำป็ง่าย	ๆ	เพ่ยงใช้้โที่รศััพท์ี่ 

ม้ีอถ้อเป็็นนายหน้าอย่างม้ีออาช่้พด้วิยก้ร้ท่ี่�ได้การันต่้มีาต้รฐานสากลำ	ISO/IEC	17024	เที่คนิคง่าย	ๆ	ในการด้แลำ	 

เข้าใจผู้้้ส้งอาย้	แลำะเด็ก	รวิมีทัี่�งเที่คนิคง่าย	ๆ	ในการใช้้ป็ระโยช้น์จากพลัำงงานที่ดแที่น	ซึ�งม่ีการมีอบใบป็ระกาศั 

ให้แก่ผู้้้ที่่�ผู้่านการอบรมีด้วิย

	 สำาหรับการจัดอบรมี	ได้ดำาเนินการผู้่านช้่องที่างส้�อสังคมีออนไลำน์ต้่าง	ๆ	ของ	สคช้.	เช้่น	เฟซบ้๊ก	

แฟนเพจสถาบันค้ณ์วิ้ฒิวิิช้าช้่พ	(องค์การมีหาช้น)	เวิ็บไซต้์	แลำะช้่องที่างย้ที่้ป็	ด้วิยการลำงที่ะเบ่ยนผู้่านระบบ	

E-Training	ของสถาบันฯ	ผู้้ ้ที่่�เข้าอบรมีจะได้เที่คนิคต้่าง	ๆ	จากผู้้ ้เช้่�ยวิช้าญในอาช้่พ	ที่่�สามีารถนำา 

ไป็ใช้้ป็ระโยช้น์จริงได้ในช้่วิิต้ป็ระจำาวัิน	เสริมีทัี่กษะในอาช้่พ	รวิมีทัี่�งนำาไป็ต้่อยอดขยายผู้ลำให้กับธ้รกิจ	หร้อ 

ในอาช้่พของตั้วิเอง	จนสามีารถสร้างเป็็นอาช้่พที่างรอดอาช้่พที่่�	๒	อาช้่พที่่�	๓	ได้ด้วิย	นับเป็็นการสร้าง

โอกาส	สร้างงาน	สร้างรายได้	ในช้่วิงสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19	ที่ั�งยังเป็็นการส่งเสริมี 

การเข้าถึงเที่คโนโลำย่ดิจที่ัลำ	แลำะส่งเสริมีการเร่ยนร้้ต้ลำอดช้่วิิต้ของแรงงาน	(Life	Long	Learning)	ต้ามีแนวิที่าง 

ของรัฐบาลำอ่กด้วิย	
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	 สคช้.	ยังได้ป็ระกาศัลำดค่าธรรมีเน่ยมีการป็ระเมิีนสมีรรถนะด้านการใช้้อ่คอมีเมีิร์ซ	ค้อ	ค่าสมัคร 

เข้ารับการประเมินมาตรฐานสมรรถนะ	จากเดิมีเก็บ	๓๐๐	บาที่	ลำดราคาเหลำ้อ	๑๕๐	บาที่	ค่าธรรมเนียม

การประเมินมาตรฐานสมรรถนะ อีคอมเมิร์ซ ระดับ ๑	ป็กติ้เก็บค่าธรรมีเน่ยมีการป็ระเมิีน	(สอบ)	เป็็นเงิน	

๔๐๐	บาที่	เหลำ้อเก็บเพ่ยง	๑๕๐	บาที่	ระดับ ๒ ป็กติ้เก็บ	๕๐๐	บาที่	โดย	สคช้.	จะสนับสน้นให้	๒๕๐	บาที่	

เหลำ้อเก็บค่าธรรมีเน่ยมีการสอบเพ่ยง	๒๕๐	บาที่	ทัี่�งน่�	สงวินสิที่ธิ์คนลำะ	๑	ครั�ง	ต้่อ	๑	สิที่ธิ์	เบ้�องต้้นกำาหนด 

งบป็ระมีาณ์สนับสน้นค่าธรรมีเน่ยมีการสอบ	๑,๐๐๐	คน	นอกจากน่�	ให้ลำดค่าธรรมีเน่ยมีการป็ระเมีิน	(สอบ)	 

ต้ามีมีาต้รฐานอาช้่พต้่าง	ๆ	จากเดิมีเก็บ	๕๐๐	บาที่	ลำดเหลำ้อเก็บเพ่ยง	๒๕๐	บาที่	เที่่านั�น	

	 นอกจากน่�	ยังสนับสน้นค่าธรรมีเน่ยมีการป็ระเมิีนสมีรรถนะเต็้มีจำานวินในบางอาช้่พ	ได้แก	่ 

การป็ระเมีินมีาต้รฐานสมีรรถนะด้านการใช้้ภาษาอังกฤษ	(English	Proficiency)	การป็ระเมีินมีาต้รฐาน

สมีรรถนะด้านการขับข่�ป็ลำอดภัยแลำะป็ระหยัดพลำังงาน	โดยให้เก็บเฉพาะค่าสมีัครสอบ	แต้่เก็บค่าสมีัครเพ่ยง 

ครึ�งเด่ยวิโดยค่าสมีัครสอบ	๓๐๐	บาที่	เก็บเพ่ยง	๑๕๐	บาที่	เที่่านั�น	

	 สคช้.	ยังได้สนับสน้นค่าธรรมีเน่ยมีการป็ระเมีินต้ามีมีาต้รฐานอาช้่พให้กลำ้่มีผู้้้เป็ราะบางในสังคมี	

ป็ระกอบด้วิย	นักเร่ยน	นักศัึกษาที่่�กำาลำังศัึกษาอย้่หร้อสำาเร็จการศัึกษาแลำ้วิไมี่เกิน	๑	ป็ี	แลำะกลำ้่มีผู้้้ต้้องขัง 

ใกลำ้พ้นโที่ษ	นอกจากน่�	ยังมี่กลำ้่มีอาช้่พที่่�เป็็นผู้้้มี่รายได้น้อยที่่�สถาบันฯ	จะสนับสน้นค่าธรรมีเน่ยมีการป็ระเมีิน 

มีาต้รฐานอาช้่พเต็้มีจำานวิน	ได้แก่	อาช้่พช้่างที่ำาผู้มี	อาช้่พผู้้้ป็ระกอบอาหารริมีบาที่วิิถ่	อาช้่พเกษต้รกร	 

ซึ�งจะเป็็นส่วินหนึ�งในการช้่วิยยกระดับภาคการเกษต้รส้่เกษต้รมี้ลำค่าส้ง	ต้่อยอดการสร้างแพลำต้ฟอร์มี 

ต้ลำาดดิจิที่ัลำ	ใช้้เที่คโนโลำย่แลำะนวิัต้กรรมีเพ้�อสร้างมี้ลำค่าเพิ�มีต้ามีแนวินโยบายของรัฐบาลำด้วิย

	 ที่ั�งน่�	สามีารถต้ิดต้ามีรายลำะเอ่ยดการอบรมี	รวิมีที่ั�งป็ระกาศัการลำด	หร้อยกเวิ้นค่าธรรมีเน่ยมี 

ต้่าง	ๆ	ได้ที่้กช้่องที่างการต้ิดต้่อของสถาบันค้ณ์วิ้ฒิวิิช้าช้่พ	(องค์การมีหาช้น)	www.tpqi.go.th	
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วกิฤติการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กับการบรหิารจดัการท่ีดิน

สถาบันบรหิารจดัการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)

แคปชัันสั�น	ๆ	เก๋	ๆ	

ที่่�เข้ากับบที่ความ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่่�ดิน	(องค์การมีหาช้น)	หร้อ	 

บจธ.	จัดตั้�งขึ�นต้ามีพระราช้กฤษฎ่กาจัดต้ั�งสถาบันบริหารจัดการธนาคาร 

ที่่�ดิน	(องค์การมีหาช้น)	พ.ศั.	๒๕๕๔	แลำะที่่�แก้ไขเพิ�มีเต้ิมี	(ฉบับที่่�	๒)	 

พ.ศั.	๒๕๕๙	แลำะ	(ฉบับที่่�	๓)	พ.ศั.	๒๕๖๒	โดยมี่ภารกิจลำดควิามีเหลำ้�อมีลำำ�า 

ในที่่�ดินที่ำากิน	ที่่�อย้่อาศััย	แลำะจัดต้ั�งธนาคารที่่�ดิน	โดยการกระจายการ 

ถ้อครองที่่�ดินแลำะส่งเสริมีให้เกิดป็ระโยช้น์ในที่่�ดินอย่างเต้็มีศัักยภาพ	

สร้างนวิัต้กรรมีในการบริหารจัดการที่่�ดิน	เพ้�อสร้างควิามีเป็็นธรรมี	 

ลำดควิามีเหลำ้�อมีลำำ�าในสังคมีเพ้�อเพิ�มีมี้ลำค่าที่างเศัรษฐกิจ	แลำะบ้รณ์าการ

ข้อมี้ลำที่่�ดิน	ป็้องกันการส้ญเส่ยสิที่ธิ	พร้อมีส่งเสริมีการพัฒนาศัักยภาพ

ช้้มีช้นในการป็ระกอบอาช้่พเกษต้รกรรมี	โดยน้อมีนำาหลำักป็รัช้ญาของ 

เศัรษฐกิจพอเพ่ยง	เกษต้รกรที่ฤษฎ่ใหมี่มีาพัฒนาการใช้้ป็ระโยช้น์พ้�นที่่� 

ให้เต้็มีศัักยภาพจนเกิดควิามีเข้มีแข็งแลำะยั�งย้น	โดยมี่จ้ดมี้่งหมีายเพ้�อให้เกิด 

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี244



ควิามีสมีด้ลำระหวิ่างการป็ระกอบอาช้่พ	ควิามีเป็็นอย้่ให้สอดคลำ้องกับวิิถ่ช้่วิิต้ช้้มีช้น	ซึ�งเป็็นการพัฒนาค้ณ์ภาพ 

ช้่วิิต้ของคนในช้้มีช้น	เกษต้รกร	ต้ลำอดจนผู้้้ยากจนให้มี่ช้่วิิต้ควิามีเป็็นอย้่ที่่�ด่ขึ�น	

	 โดยในป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	ที่่�ผู้่านมีา	บจธ.	ได้ช้่วิยเหลำ้อเกษต้รกรแลำะผู้้้ยากจนที่่�ป็ระสบป็ัญหา

เร้�องไมี่มี่ที่่�ดินที่ำากิน	หร้อมี่ที่่�ดินที่ำากินแต้่ไมี่เพ่ยงพอต้่อการป็ระกอบอาช้่พเพ้�อเลำ่�ยงต้นเองแลำะครอบครัวิ	เกษต้รกร 

ที่่�ได้รับควิามีเด้อดร้อนจากการดำาเนินนโยบายของรัฐ	การบ้กร้กพ้�นที่่�ป็่า	การถ้กไลำ่ที่่�จากการป็ระกาศัเขต้

ของภาครัฐ	แลำะป็ัญหาการส้ญเส่ยสิที่ธิในที่่�ดินจากการจำานอง	การขายฝาก	แลำะถ้กบังคับคด่	ซึ�งการดำาเนินการ

ช้่วิยเหลำ้อเกษต้รกรแลำะผู้้้ยากจนเป็็นการดำาเนินการภายใต้้โครงการต้่าง	ๆ	ดังต้่อไป็น่�

โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการท่ีดินแบบครบวงจร
โครงการต้้นแบบการบริหารจัดการท่ี่�ดินแบบครบวิงจร	เป็็นโครงการท่ี่�ให้ควิามีช้่วิยเหล้ำอเกษต้รกร

ที่่�มี่ควิามีเด้อดร้อนด้านที่่�ดินที่ำากิน	โดยการจัดหาแลำะจัดสรรที่่�ดินร้ป็แบบแป็ลำงรวิมีถ้อกรรมีสิที่ธิ์ร่วิมี

โดยช้้มีช้นมี่ส่วินร่วิมีที่้กขั�นต้อน	เริ�มีจากการรวิมีกลำ้่มีจัดตั้�งเป็็นวิิสาหกิจช้้มีช้นหร้อสหกรณ์์การเกษต้ร	แลำะ

พัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน	ต้ลำอดจนส่งเสริมีอาช้่พ	จัดที่ำาแผู้นการผู้ลำิต้แลำะแผู้นการต้ลำาดแบบครบวิงจรแลำะ

จัดหาท่ี่�ดินเพ้�อให้	บจธ.	จัดซ้�อต้ามีกระบวินการ	โดยในป็ี	๒๕๖๓	บจธ.	ดำาเนินการช้่วิยเหล้ำอ	๑๐	พ้�นท่ี่� 

๖	จังหวัิด	ค้อจังหวัิดเช่้ยงราย	เช่้ยงใหม่ี	ต้าก	นครราช้ส่มีา	จันที่บ้ร่	แลำะส้ราษฎร์ธาน่	รวิมีเน้�อท่ี่�ป็ระมีาณ์

๑,๑๓๑	-	๑	-	๙๒.๓	ไร่	โดยสามีารถช่้วิยเหล้ำอเกษต้รกร/ผู้้้ยากจน	จำานวิน	๔๒๙	ราย	
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โครงการนำา ร่องธนาคารท่ี่�ดิน 	 ในพ้�น ท่ี่�นำา ร่อง	 

๕	ช้้มีช้น	เป็็นโครงการท่ี่�ให้ควิามีช่้วิยเหล้ำอเกษต้รกร 

แลำะผู้้้ยากจนท่ี่�ไมี่ม่ีท่ี่�ดินที่ำากินหร้อม่ีท่ี่�ดินไมี่เพ่ยงพอ 

ต่้อการป็ระกอบอาช่้พในพ้�นท่ี่�	๕	ช้้มีช้น	(จังหวัิด 

เช่้ยงใหม่ี	แลำะลำำาพ้น)	ต้ามีมีต้ิคณ์ะรัฐมีนต้ร่ปี็	๒๕๕๔	 

กรณ่์ช้าวิบ้านเข้าไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ในท่ี่�ดินเอกช้นโดย 

ไม่ีได้รับอน้ญาต้	เจ้าของท่ี่�ดินฟ้องขับไลำ่	แลำะมี่ข้อพิพาที่	 

ถ้กจำาค้กจำานวิน	๒	คน	โดย	บจธ.	ได้เข้าไป็แก้ปั็ญหา 

ดังกล่ำาวิ	แลำะได้จัดซ้�อท่ี่�ดินไป็แล้ำวิ	๗๐๔	-	๐	-	๑๔.๑	ไร่	ช่้วิยเหล้ำอเกษต้รกรจำานวิน	๔๘๘	ราย	โดยในป็ี	๒๕๖๓	 

บจธ.	ได้จัดหาที่่�ดินที่ดแที่นแป็ลำงที่่�ไมี่สามีารถดำาเนินการจัดซ้�อได้	ในพ้�นที่่�บ้านโป็่ง	ต้ำาบลำแมี่แฝก	อำาเภอ

สันที่ราย	จังหวัิดเช้่ยงใหมี่	รวิมีเน้�อที่่�	๓๗	-	๓	-	๗๗.๔	ไร่	โดยสามีารถช้่วิยเหลำ้อเกษต้รกร/ผู้้้ยากจน	

จำานวิน	๑๒	ครัวิเร้อน	ซึ�งในภาพรวิมีของโครงการ	บจธ.	ได้จัดซ้�อที่่�ดินไป็แลำ้วิจำานวิน	๗๔๑	-	๓	-	๙๑.๕	ไร	่

จำานวินเกษต้รกร/ผู้้้ยากจนที่่�ได้รับควิามีช้่วิยเหลำ้อ	๕๐๐	ครัวิเร้อน	ป็ัจจ้บัน	บจธ.	ได้อน้ญาต้ให้เกษต้รกร

เข้าไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ในที่่�ดิน	ซึ�งขณ์ะน่�อย้่ระหวิ่างการพิจารณ์าเข้าส้่กระบวินการเช้่าซ้�อต้ามีระเบ่ยบ	บจธ.	

ต้่อไป็

โครงการชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านท่ีดินจากการดําเนินนโยบายของรฐั
โครงการช่้วิยเหล้ำอผู้้้ป็ระสบปั็ญหาด้านท่ี่�ดินจากการดำาเนินนโยบายของรัฐ	เป็็นโครงการท่ี่�ให้ควิามี 

ช้่วิยเหลำ้อแลำะแก้ไขป็ัญหาป็ระช้าช้นที่่�ได้รับผู้ลำกระที่บด้านที่่�ดินที่ำากินจากการดำาเนินโครงการต้่าง	ๆ	ต้ามี 
นโยบายของรัฐ	โดยในปี็	๒๕๖๓	บจธ.	ได้ดำาเนินการจัดหาแลำะจัดสรรท่ี่�ดินร้ป็แบบแป็ลำงรวิมีถ้อกรรมีสิที่ธ์ิร่วิมี	 
เริ�มีจาการรวิมีกล่้ำมีจัดตั้�งเป็็นวิิสาหกิจช้้มีช้นหร้อสหกรณ์์การเกษต้ร	แลำะพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน	ต้ลำอดจนส่งเสริมี 
อาช่้พ	จัดที่ำาแผู้นการผู้ลำิต้แลำะแผู้นการต้ลำาดแบบครบวิงจร	โดยในป็ี	๒๕๖๓	บจธ.	ดำาเนินการช้่วิยเหล้ำอ	 
๒	พ้�นที่่�	ได้แก่	วิิสาหกิจช้้มีช้นแก้วิกลำ้า	ต้ำาบลำกลำัดหลำวิง	อำาเภอที่่ายาง	จังหวิัดเพช้รบ้ร่	ได้รับผู้ลำกระที่บ
จากนโยบายรถไฟฟ้ารางค่้	แลำะมีอเต้อร์เวิย์	แลำะวิิสาหกิจช้้มีช้นเกษต้รป็ระมีงธรรมีช้าติ้	ต้ำาบลำบางผึู้�ง 
(เขาดิน)	อำาเภอบางป็ะกง	จังหวัิดฉะเชิ้งเที่รา	ได้รับผู้ลำกระที่บจากนโยบายโครงการพัฒนาระเบ่ยงเศัรษฐกิจ
ภาคต้ะวัินออก	(ECC)	รวิมีเน้�อท่ี่�ป็ระมีาณ์	๑๐๓	-	๐	-	๒๕.๑	ไร่	โดยสามีารถช่้วิยเหล้ำอเกษต้รกร/ผู้้้ยากจน
จำานวิน	๕๓	ราย

โครงการนํารอ่งธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนํารอ่ง ๕ ชมุชน
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โครงการแก้ไขปญัหาการสูญเสียสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรและผู้ยากจน
โครงการแก้ไขปั็ญหาการส้ญเส่ยสิที่ธิในท่ี่�ดินของเกษต้รกรแลำะผู้้้ยากจน	เป็็นโครงการท่ี่�ให้ควิามี 

ช้่วิยเหลำ้อเกษต้รกรแลำะผู้้้ยากจนที่่�มี่ป็ัญหาจะส้ญเส่ยสิที่ธิในที่่�ดิน	หร้อส้ญเส่ยสิที่ธิในที่่�ดินไป็แลำ้วิ	จากการจำานอง	 

การขายฝาก	แลำะการถ้กบังคับคด่	เป็็นรายป็ัจเจก	โดยดำาเนินการในพ้�นที่่�ทัี่�วิป็ระเที่ศั	ซึ�งในป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	

ที่่�ผู้่านมีา	บจธ.	ได้ช้่วิยเหลำ้อเกษต้รกรแลำะผู้้้ยากจน	โดยการจัดหาที่่�ดิน	ให้สินเช้้�อเพ้�อคงสิที่ธิในที่่�ดิน	แลำะ 

ให้สินเช้้�อเพ้�อป็ระกอบอาช้่พ	รวิมีเน้�อที่่�ป็ระมีาณ์	๓๘๗	-	๐	-	๒๓.๒	ไร่	โดยสามีารถช้่วิยเหลำ้อเกษต้รกร/ผู้้้ยากจน 

ให้มี่ที่่�ดินของต้นเองกลำับค้นมีาในการที่ำาการเกษต้ร	จำานวิน	๖๕	ราย	

ภายหลำังจากเกษต้รกรแลำะผู้้้ยากจนได้รับควิามีช้่วิยเหลำ้อในการจัดหาที่่�ดินไป็แลำ้วิ	บจธ.	จะดำาเนิน

การส่งเสริมีแลำะพัฒนาเศัรษฐกิจฐานราก	โดยน้อมีนำาหลำักป็รัช้ญาเศัรษฐกิจพอเพ่ยงแลำะเกษต้รที่ฤษฎ่ใหมี่

มีาเป็็นแนวิที่างในการดำาเนินโครงการ	โดย	บจธ.	จะมี่การต้ิดต้ามีตั้�งแต้่ต้้นนำ�า	กลำางนำ�า	แลำะป็ลำายนำ�า	ซึ�งใน

ป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	บจธ.	ดำาเนินการใน	๒	ลำักษณ์ะ	ค้อ	๑)	จัดอบรมีศัาสต้ร์พระราช้า	๒)	สนับสน้นพัฒนาโครงการ 
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ส่งเสริมีอาช้่พโดยสนับสน้นพัฒนาโครงการเลำ่�ยงผึู้�งโพรงแบบธรรมีช้าติ้	โครงการเลำ่�ยงไก่ข้นพันธ้์ป็ระด้่หางดำา 

แลำะการมีอบเมีลำ็ดพันธ้์ผู้ักให้กับเกษต้รกร	นอกจากน่�	ได้มี่แผู้นสนับสน้นโครงการอ้�น	ๆ	เช้่น	โครงการที่ำานำ�าหมีัก 

จากผัู้กแลำะผู้ลำไมี้	โครงการเลำ่�ยงจิ�งหร่ดดำา	โครงการป็้๋ยรักษ์ดิน	(ป็้๋ยหมัีกไมี่กลัำบกอง	ส้ต้รวิิศัวิกรรมีแมี่โจ้)	 

โครงการเลำ่�ยงป็ลำาธรรมีช้าต้ิแบบอินที่ร่ย์	แลำะโครงการป็ลำ้กผู้ักอินที่ร่ย์	เพ้�อให้เกษต้รกรแลำะผู้้้ยากจนสามีารถ 

ดำารงช้่พมี่ควิามีมีั�นคงในที่่�ดินที่ำากินเพ้�อหาเลำ่�ยงครอบครัวิ	พึ�งพาต้นเองได้อย่างเข้มีแข็ง	แลำะมี่ศัักดิ์ศัร่	

จากกรณ์่ป็ัญหาการแพร่ระบาดของเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่่�ได้แพร่ระบาดในช้่วิง 

ต้้นป็ี	๒๕๖๓	ไมี่เพ่ยงแต้่ส่งผู้ลำกระที่บต้่อค้ณ์ภาพช้่วิิต้ของป็ระช้าช้นคนไที่ย	รวิมีถึงระบบเศัรษฐกิจของป็ระเที่ศั 

ที่ั�งในระดับจ้ลำภาคแลำะระดับมีหภาค	เกิดการช้ะลำอต้ัวิอย่างต้่อเน้�องด้วิย	ซึ�งส่งผู้ลำต้่ออาช้่พผู้้้ใช้้แรงงาน 

ผู้้้ป็ระกอบการ	รวิมีถึงอาช้่พเกษต้รกรที่่�เป็็นสมีาชิ้กของ	บจธ.	ต้่างส้ญเส่ยรายได้จากการป็ระกอบอาช้่พ 

บจธ.	จึงได้ออกมีาต้รการให้ควิามีช้่วิยเหลำ้อเกษต้รกรผู้้้ที่่�ได้รับการสนับสน้นสินเช้้�อที่่�ได้รับผู้ลำกระที่บจากภัยธรรมีช้าต้ิ	 

ภัยเศัรษฐกิจ	แลำะภัยจากการระบาดของโควิิด-19	โดยมีาต้รการดังกลำ่าวิจะลำดภาระหน่�เงินก้้ให้แก่เกษต้รกร 

ผู้้้ที่่�ได้รับการสนับสน้นสินเช้้�อเป็็นจำานวินร้อยลำะ	๑๐	ของจำานวินดอกเบ่�ยเงินก้้		

นอกจากมีาต้รการดังกล่ำาวิข้างต้้น	บจธ.	ต้ระหนักว่ิา	จากผู้ลำกระที่บของการระบาดของเช้้�อไวิรัส

โคโรนา	2019	เป็็นสาเหต้้ให้หน่วิยงานภาครัฐ	ภาคเอกช้น	สถานป็ระกอบการต่้าง	ๆ	ต้้องป็ระกาศัหย้ดดำาเนินการ

ชั้�วิคราวิ	แลำะบางส่วินปิ็ดกิจการอย่างถาวิร	จึงเป็็นสาเหต้้ให้ผู้้้ป็ฏิบัติ้งาน	แรงงานผู้้้ป็ระกันต้นของป็ระกัน

สังคมีเกิดการว่ิางงาน	แลำะกลัำบค้นส่้ภ้มิีลำำาเนากลำายเป็็นแรงงานค้นถิ�น	ดังนั�น	บจธ.	จึงได้จัดที่ำาโครงการส่งเสริมีแลำะ 

พัฒนาค้ณ์ภาพช่้วิิต้แรงงานท่ี่�ป็ระสบปั็ญหาการวิ่างงานจากสถานการณ์์โควิิด-19	“ต้้นกลำ้าค้นถิ�นวิิถ่ใหม่ี”	 

โดยเป็็นการบ้รณ์าการควิามีร่วิมีม้ีอกับกรมีธนารักษ์	กระที่รวิงการคลำัง	แลำะสำานักงานป็ระกันสังคมี 

กระที่รวิงแรงงาน	เพ้�อบ้รณ์าการควิามีร่วิมีม้ีอในการแก้ไขปั็ญหาผู้้้ป็ระกันต้น	แลำะผู้้้ท่ี่�อย้่ในระบบป็ระกันสังคมี 

ท่ี่�ม่ีค้ณ์สมีบัติ้	ต้รงต้ามีหลัำกเกณ์ฑ์ของ	บจธ.	ท่ี่�ป็ระสบปั็ญหาการว่ิางงานจากสถานการณ์์โควิิด-19	ให้ม่ี

ที่่�ดินเพ้�อป็ระกอบอาช้่พเกษต้รกรรมีต้ามีหลำักป็รัช้ญาเศัรษฐกิจพอเพ่ยง	แลำะเกษต้รที่ฤษฎ่ใหมี่	เพ้�อสนอง 

นโยบายรัฐบาลำในการแก้ไขป็ัญหาการวิ่างงานจากสถานการณ์์โควิิด-19	ให้สามีารถพึ�งพาต้นเองได้อย่าง

มัี�นคงแลำะยั�งย้น	โดยโครงการดังกลำ่าวิมี่วัิต้ถ้ป็ระสงค์	เพ้�อแก้ไขปั็ญหาผู้้้ป็ระกันต้นท่ี่�อย้่ในระบบป็ระกัน

สังคมี	ท่ี่�ป็ระสบปั็ญหาการว่ิางงานจากสถานการณ์์โควิิด-19	ได้รับการสนับสน้นสินเช้้�อเพ้�อแก้ไขปั็ญหา 

การส้ญเส่ยสิที่ธิในที่่�ดิน	แลำะด้านเงินที่้นป็ระกอบอาช้่พเกษต้รกรรมี	ต้ลำอดจนสนับสน้นการผู้ลำิต้แลำะ 

การต้ลำาด	เพ้�อให้สามีารถพึ�งพาต้นเองได้อย่างยั�งย้นต้ามีหลำักป็รัช้ญาเศัรษฐกิจพอเพ่ยงแลำะเกษต้รที่ฤษฎ่ใหมี่ 

แลำะเสริมีสร้างควิามีมีั�นคงด้านอาช้่พให้กับช้้มีช้นแลำะป็ระเที่ศั	โดย	บจธ.	มี่ร้ป็แบบการให้ควิามีช้่วิยเหลำ้อ	

๓	ร้ป็แบบได้แก่	

๑.	 มี่ที่่�ดินที่ำากินเป็็นของต้นเอง	แต้่ขาดแคลำนเงินที่้นในการป็ระกอบอาช้่พเกษต้รกรรมี	บจธ.	จะให้ 

การสนับสน้นด้านสินเช้้�อเพ้�อป็ระกอบอาช้่พเกษต้รกรรมี	

๒.	 มี่ที่่�ดินที่ำากินเป็็นของต้นเอง	แต้่มี่ป็ัญหาจะส้ญเส่ยสิที่ธิในที่่�ดิน	หร้อส้ญเส่ยสิที่ธิในที่่�ดินไป็แลำ้วิ 

จากการจำานอง	การขายฝาก	หร้อการถ้กบังคับคด่	แยกเป็็น	๒	กรณ์่	ค้อ	กรณ์่	๑	ที่่�ดินยังไมี่หลำ้ดมี้อ	ช้่วิยเหลำ้อ 

โดยการให้สินเช้้�อเพ้�อคงสิที่ธิในที่่�ดิน	กรณ์่	๒	ที่่�ดินหลำ้ดมี้อแลำ้วิ	ช้่วิยเหลำ้อโดยการจัดซ้�อที่่�ดินเป็็นกรรมีสิที่ธิ์

ของ	บจธ.	แลำ้วิให้ผู้้้ขอรับควิามีช้่วิยเหลำ้อเช้่าซ้�อ
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๓.	 ไมี่มี่ที่่�ดินที่ำากินเป็็นของต้นเอง	หร้อมี่แต้่ไมี่เพ่ยงพอ	บจธ.	จะเข้าให้ควิามีช้่วิยเหลำ้อโดยการ

ป็ระสานกับกรมีธนารักษ์	นำาที่่�ราช้พัสด้ที่่�มี่ควิามีเหมีาะสมีสำาหรับการที่ำาเกษต้รกรรมีในพ้�นที่่�จังหวัิดต้่าง	ๆ	

มีาดำาเนินการพัฒนาป็รับป็ร้งระบบสาธารณ์้ป็โภคพ้�นฐานแลำะจัดสรรให้กับผู้้้ขอรับควิามีช้่วิยเหลำ้อเข้าที่ำา

ป็ระโยช้น์โดยการเช้่าช้่วิงจาก	บจธ.

ที่ั�งน่�	เมี้�อวิันที่่�	๑๘	สิงหาคมี	๒๕๖๓	สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่่�ดิน	(องค์การมีหาช้น)	ได้จัดที่ำา 
บันทึี่กข้อต้กลำง	(MOU)	กับ	กรมีธนารักษ์	เพ้�อร่วิมีมี้อในการบ้รณ์าการข้อมี้ลำด้านที่่�ดินของที่ั�งสองหน่วิยงาน 
เพ้�อใช้้ป็ระโยช้น์ร่วิมีกัน	โดยที่างกรมีธนารักษ์จะส่งข้อมี้ลำที่่�ดินที่่�มี่ข้อพิพาที่ระหวิ่างกรมีธนารักษ์กับ 
ผู้้้ครอบครองใช้้ป็ระโยช้น์	ซึ�งได้มี่การพิส้จน์สิที่ธิเร่ยบร้อยแลำ้วิ	ที่่�ดินที่่�มี่ข้อพิพาที่ระหวิ่างกรมีธนารักษ์กับ 
ผู้้้ครอบครองใช้้ป็ระโยช้น์	อย้่ระหวิ่างการพิส้จน์สิที่ธิ	แลำะที่่�ดินที่่�ไมี่มี่ข้อพิพาที่ฯ	ให้	บจธ.	เพ้�อ	บจธ.	จะได้ 
ดำาเนินการนำาที่่�ราช้พัสด้ที่่�ไมี่สามีารถบริหารจัดการได้มีาดำาเนินการกับโครงการต้้นกลำ้าค้นถิ�นวิิถ่ใหมี ่
ในร้ป็แบบที่่�	๓	ต้่อมีาในวัินที่่�	๑๐	พฤศัจิกายน	๒๕๖๓	ได้มี่พิธ่ลำงนามีในบันทึี่กควิามีร่วิมีม้ีอ	(MOU)	ระหวิ่าง	 
บจธ.	กับ	สำานักงานป็ระกันสังคมี	โดยที่างสำานักงานป็ระกันสังคมี	จะมี่บที่บาที่ในการสนับสน้นด้านการ 
ป็ระช้าสัมีพันธ์ให้ผู้้้ป็ระกันต้น	แลำะผู้้้ที่่�อย้่ในระบบป็ระกันสังคมีที่่�ป็ระสบป็ัญหาการวิ่างงานจากสถานการณ์์ 
โควิิด-19	เข้ารับควิามีช้่วิยเหลำ้อต้ามีภารกิจของ	บจธ.	โดย	บจธ.	ได้สร้างช้่องที่างลำงที่ะเบ่ยนขอควิามีช้่วิยเหลำ้อ 
ผู้่านแอป็พลำิเคช้ันของ	บจธ.	แลำะป็ระช้าสัมีพันธ์ผู้่านที่างเวิ็บไซต้์	บจธ.	พร้อมีที่ั�งส่งลำิงค์ให้สำานักงาน
ป็ระกันสังคมีป็ระช้าสัมีพันธ์โครงการผู้่านเวิ็บไซต้์ของสำานักงานป็ระกันสังคมี	แลำะหน่วิยงานของสำานักงาน
ป็ระกันสังคมีที่่�ป็ระจำาอย้่ในพ้�นที่่�ต้่างๆ	ที่ั�วิป็ระเที่ศั	ซึ�งระยะแรกได้เป็ิดให้ลำงที่ะเบ่ยน	ต้ั�งแต้่วิันที่่�	๑๐	
พฤศัจิกายน	๒๕๖๓	-	๓๑	มีกราคมี	๒๕๖๔	โดยมี่ผู้้้ลำงที่ะเบ่ยนที่ั�งสิ�น	จำานวิน	๔,๔๙๘	ราย	แบ่งออกเป็็นร้ป็แบบที่่�	๑	 
(มี่ที่่�ดินที่ำากินเป็็นของต้นเอง	แต้่ขาดแคลำนเงินที่้นในการป็ระกอบอาช้่พเกษต้รกรรมี)	จำานวิน	๕๘๘	ราย	
ร้ป็แบบที่่�	๒	(ที่่�ดินหลำ้ดมี้อ)	จำานวิน	๑๕๗	ราย	แลำะร้ป็แบบที่่�	๓	(ไมี่มี่ที่่�ดินที่ำากินเป็็นของต้นเอง	หร้อมี่แต้่ 
ไมี่เพ่ยงพอ)	จำานวิน	๔,๔๙๘	ราย	ที่ั�งน่�	บจธ.	อย้่ระหวิ่างคัดกรองข้อมี้ลำผู้้้ลำงที่ะเบ่ยน	เพ้�อดำาเนินการช้่วิยเหลำ้อ 

ต้ามีหลำักเกณ์ฑ์แลำะเง้�อนไขการให้ควิามีช้่วิยเหลำ้อของ	บจธ.	ต้่อไป็	
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สพร. นําภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดิจทัิล
Transform Government Sector to be Digital Government

สํานักงานพัฒนารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน)

ด้วิยบริบที่แลำะสภาพแวิดลำ้อมีที่่�เป็ลำ่�ยนแป็ลำงอย่างรวิดเร็วิ 

ของเที่คโนโลำย่ดิจิทัี่ลำ	ที่่�เป็็นตั้วิกระต้้้นให้เกิดการป็รับตั้วิอย่างก้าวิกระโดด 

ที่ำาให้ภาครัฐต้้องเร่งพัฒนาแลำะสร้างควิามีพร้อมีในการให้บริการ 

โครงสร้างพ้�นฐานด้านเที่คโนโลำย่ดิจิที่ัลำที่่�มี่ควิามีที่ันสมีัยรองรับให้ที่ันต้่อ

สถานการณ์์	ควิามีเป็ลำ่�ยนแป็ลำงที่่�จะเกิดขึ�น	โดยเช้้�อมีโยงแลำะบ้รณ์าการ 

การพัฒนาในที่้กมิีต้ิ	เพ้�อส่งมีอบบริการสาธารณ์ะที่่�มี่ป็ระสิที่ธิภาพแลำะ 

ต้อบสนองต้่อควิามีต้้องการของภาคป็ระช้าช้น	แลำะภาคธ้รกิจได้อย่าง

แที่้จริง	

ส�านักงานพื้ัฒนารัฐบาลดิจิที่ัล	(องค์การมหาชัน)	สพื้ร.	หร้อ 

DigitalGovernment	Development	Agency	(PublicOrganization)	

(DGA)	นั�น	ถ้อได้วิ่าเป็็นหน่วิยงานกลำางของระบบรัฐบาลำดิจิที่ัลำ	ซึ�งที่ำา

หน้าที่่�ให้บริการ	ส่งเสริมีแลำะสนับสน้นการดำาเนินงานของหน่วิยงาน 

ของรัฐแลำะหน่วิยงานอ้�นเก่�ยวิกับการพัฒนารัฐบาลำดิจิที่ัลำ	ต้ามีวิิสัยที่ัศัน์	 

“นำาภาครัฐส้่การเป็็นรัฐบาลำดิจิทัี่ลำ”	แลำะที่่�ผู้่านมีา	สพร.	มี่ผู้ลำงานสำาคัญ 

ต้ามีภารกิจจัดตั้�งโดยต้อบสนองต้่อนโยบายรัฐบาลำแลำะควิามีต้้องการ

ของที่้กภาคส่วิน	ครอบคลำ้มีที่้กมีิต้ิการให้บริการ	ดังน่�
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การใหบ้รกิารแก่ประชาชน (Government to Citizen – G2C) 
สพร.	ได้พัฒนาศูนย์ี่บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ	(Open	Government	Data)	เพ้�อสร้างกลำไก 

แนวิที่าง	แลำะการบริหารจัดการข้อมี้ลำอย่างมีธ่รรมีาภิบาลำ	รองรับการนำาข้อมี้ลำไป็ใช้้ให้เกิดป็ระโยช้น์รว่ิมีกัน 
ได้อย่างม่ีป็ระสิที่ธิภาพ	รวิมีถึงส่งเสริมีให้เกิดการสร้างนวัิต้กรรมีจากข้อม้ีลำต่้าง	ๆ	ของภาครัฐผู่้าน 
เว็ิบไซต์้	data.go.th	โดยปั็จจ้บันม่ีช้้ดข้อม้ีลำเป็ิดภาครัฐเผู้ยแพร่แล้ำวิกว่ิา	๒,๖๕๐	ช้้ดข้อม้ีลำ	แลำะมี่ผู้้้ใช้้ 
ป็ระโยช้น์จากข้อมี้ลำเป็ิดแลำ้วิกวิ่า	๑,๒๕๘,๐๐๐	ราย	

นอกจากน่�	ได้พัฒนาระบบส้บค้นข้อมี้ลำการใช้้จ่ายงบป็ระมีาณ์ภาครัฐ	(Thailand	Government	 
Spending)	(www.govspending.data.go.th)	เป็็นอ่กหนึ�งบริการภายใต้้	GovChannel	ในช้้�อ	“ภาษ่ไปไหน”
เป็็นการนำาเสนอข้อมี้ลำงบป็ระมีาณ์การจัดซ้�อจัดจ้างของหน่วิยงานภาครัฐผู้่านส้�ออิเลำ็กที่รอนิกส์	(Open	
Government	Data)	โดยเป็ิดเผู้ยโครงการจัดซ้�อจัดจ้าง	การจัดสรรงบป็ระมีาณ์ของภาครัฐต้ั�งแต้่ป็ี 
พ.ศั.	๒๕๕๘	แลำ้วิกวิ่า	๒๐	ลำ้านโครงการ	ม้ีลำค่ากวิ่า	๒๐	ลำ้านลำ้านบาที่	รวิมีถึงเป็ิดเผู้ยข้อม้ีลำการจัดเก็บรายได้ 
ทัี่�วิป็ระเที่ศัรวิมีกวิ่า	๓	ลำ้านล้ำานบาที่	ต้ามีมีต้ิท่ี่�ป็ระช้้มีคณ์ะกรรมีการต้่อต้้านการท้ี่จริต้แห่งช้าต้ิ	(คต้ช้.)	
เพ้�อการเป็ิดเผู้ยแลำะส่งเสริมีควิามีโป็ร่งใส	ให้อำานาจภาคป็ระช้าช้นในการสำารวิจต้รวิจสอบแลำะ 
การต้่อต้้านการที่้จริต้	โดยนำาเที่คโนโลำย่ใหมี่เข้ามีาเพิ�มีป็ระสิที่ธิภาพ	

แลำะให้บริการ	Government	Smart	Kiosk	ช้่องที่างการให้บริการภาครัฐผู้่านต้้้บริการอเนกป็ระสงค์ 
ของรัฐ	โดยป็ระช้าช้นสามีารถเข้าถึงข้อมี้ลำแลำะรับบริการภาครัฐครอบคลำ้มี	๑๑๙	จ้ดทัี่�วิป็ระเที่ศั	ได้ด้วิย
บัต้รป็ระช้าช้นเพ่ยงใบเด่ยวิ	แลำะมี่ผู้้้ใช้้บริการรวิมีกวิ่า	๓	แสนครั�ง

สำาหรับการดำาเนินการต้ามีนโยบายรัฐบาลำ	สพร.	ได้พัฒนาระบบต้ิดต้ามีแลำะป็ระเมีินผู้้้ที่่�มี่ควิามี
เส่�ยงต้่อโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในร้ป็แบบแอป็พลำิเคช้ัน	ดังน่�

๑.	 ร่วิมีส่งเสริมี	สนับสน้นการพัฒนาแอป็	“หมอชันะ	หร้อ	Mor	Chana”	เป็็นแอป็พลำิเคช้ันที่่�บันที่ึก 
ข้อมี้ลำการเดินที่างของผู้้้ใช้้งานด้วิยเที่คโนโลำย่	GPS	แลำะ	Bluetooth	ร่วิมีกับการสแกน	QR	Code	เช้่น	 
ไที่ยช้นะ	เพ้�อเช้็คอินต้ามีสถานที่่�ต้่าง	ๆ	ที่ำาให้บันที่ึกการเดินที่างของผู้้้ใช้้งานแมี่นยำาแลำะเที่่�ยงต้รงมีากยิ�งขึ�น	 
จึงเป็็นเคร้�องมี้อที่่�ช้่วิยอำานวิยควิามีสะดวิกให้กรมีควิบค้มีโรคแลำะบ้คลำากรที่างการแพที่ย์สอบสวินโรค 
ได้อย่างรวิดเร็วิ	โดยหมีอช้นะจะแจ้งไป็ยังกลำ้่มีผู้้้ใช้้งานที่่�มี่ป็ระวัิต้ิสัมีผัู้สหร้อเข้าใกลำ้กับผู้้้ติ้ดเช้้�อโควิิด-19	
ถึงวิิธ่การป็ฏิบัต้ิต้นที่่�ถ้กต้้อง

๒.	 สนับสน้นการดำาเนินงานระบบติ้ดต้ามีตั้วิ	DDC-Care	สำาหรับกลำ้่มีเป็้าหมีายที่่�เป็็นผู้้้ป็่วิย 
โควิิด-19	หร้อบ้คคลำที่่�ใกลำ้ช้ิดกับผู้้้ต้ิดเช้้�อ	โดยเป็็นแอป็พลำิเคช้ันที่่�สำานักงานพัฒนาวิิที่ยาศัาสต้ร์แลำะเที่คโนโลำย่ 
แห่งช้าต้ิ	(สวิที่ช้.)	พัฒนาขึ�น	โดย	สพร.	ได้ร่วิมีออกแบบระบบ	แลำะป็ระสานควิามีร่วิมีมี้อในด้านต้่าง	ๆ	 
จากที่ั�งรัฐแลำะเอกช้น	รวิมีที่ั�งสนับสน้น	Infrastructure	สำาหรับต้ิดต้ั�งระบบ

๓.	 สนับสน้น	smarthealth.moph.go.th	ในการเช้้�อมีโยงข้อมี้ลำระหวิ่างหน่วิยงานให้สามีารถ
บ้รณ์าการข้อมี้ลำเพ้�อสนับสน้นการเฝ้าระวิัง	ป็้องกัน	แลำะควิบค้มีโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	ระหวิ่างสำานักงาน 
ต้รวิจคนเข้าเมี้อง	บริษัที่ที่่าอากาศัยานไที่ยจำากัด	(มีหาช้น)	แลำะกระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	ไป็ยังโรงพยาบาลำ
แลำะสถานพยาบาลำต้่าง	ๆ	

๔.	 พัฒนาระบบสำาหรับค้นหาร้านขายหน้ากาก	แลำะสินค้าอ้�นที่่�เก่�ยวิข้อง	ผู้่าน	Chatbot	โดย
ป็ระช้าช้นทัี่�วิไป็สามีารถค้นหาร้านค้าแลำะร้านขายยาใกลำ้ตั้วิได้	จาก	@DGAChatbot	โดยเป็็นควิามีร่วิมีมี้อ 
กับหลำายหน่วิยงาน	เช้่น	สำานักงานคณ์ะกรรมีการอาหารแลำะยา	(อย.)	องค์การเภสัช้กรรมี	แลำะกรมีพัฒนา
ธ้รกิจการค้า	เป็็นต้้น
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นอกจากน่�	สพร.	ได้พัฒนาแนวิที่างการบ้รณ์าการแอป็พลิำเคช้ันในสถานการณ์์การแพร่ระบาด 
ของโรคติ้ดเช้้�อโควิิด-19	ขึ�น	ภายใต้้พระราช้กำาหนดการบริหารราช้การในสถานการณ์์ฉ้กเฉินเพ้�อควิบค้มี 
การระบาดของไวิรัสโคโรนา	โดยเป็็นการพัฒนาแลำะบริหารจัดการระบบบัต้รส้ขภาพ	เพ้�อติ้ดต้ามีแลำะป็ระเมิีน 
ควิามีเส่�ยงต้่อโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโคโรนาในกล่้ำมีนักเดินที่างเข้า-ออกป็ระเที่ศัไที่ย	ผู่้านแอป็พลำิเคช้ัน	ThailandPlus 
ที่่�พัฒนาต้่อยอดมีาจากแอป็พลิำเคชั้น	“หมีอช้นะ”	เพ้�อใช้้สำาหรับผู้้้เดินที่างซึ�งจะที่ำาหน้าที่่�บันทึี่กข้อมี้ลำส้ขภาพ  
ช้่วิยในการเฝ้าระวิังแลำะป็ระเมีินควิามีเส่�ยง	แจ้งระดับควิามีเส่�ยง	แลำะ	ย้นยันควิามีป็ลำอดภัยของผู้้้เดินที่าง 
ข้อมี้ลำดังกลำ่าวิจะเป็็นส่วินสำาคัญที่่�ช้่วิยให้เจ้าหน้าที่่�	แลำะบ้คลำากรที่างการแพที่ย์สามีารถนำาไป็ใช้้ในการ 
ป็ระมีวิลำผู้ลำข้อมี้ลำเพ้�อวิิเคราะห์ควิามีเส่�ยงจากป็ระวัิต้ิการเดินที่างของผู้้้ใช้้บริการ	แลำะระงับการแพร่ระบาด	
รวิมีถึงสร้างควิามีเช้้�อมีั�นด้านการที่่องเที่่�ยวิ	แลำะส่งเสริมีเศัรษฐกิจให้กับป็ระเที่ศัไที่ย	ป็ัจจ้บัน	สพร.	ได้พัฒนา 
ระบบบัต้รส้ขภาพเพ้�อต้ิดต้ามีแลำะป็ระเมีินควิามีเส่�ยงต้่อโรคต้ิดเช้้�อโควิิด-19	ในกลำ้่มีนักเดินที่างเข้าออก 
ป็ระเที่ศัไที่ยแลำ้วิเสร็จ	แลำะต้ิดต้ั�งอย้่บน	Public	Cloud	พร้อมีนำาร่องให้บริการ	โดยมี่ผู้้้ใช้้บริการซึ�งลำงที่ะเบ่ยน 
ผู้่านระบบแลำ้วิ	๗๓๔	ราย	ทัี่�งน่�	กรอบการบังคับใช้้ระบบฯ	จะเป็็นไป็ต้ามีมีติ้ของศั้นย์บริหารสถานการณ์ ์
โควิิด-19	หร้อ	ศับค.

การใหบ้รกิารแก่ภาคธุรกิจ (Government to Business – G2B) 
สพร.	ได้พัื้ฒนาพื้อร์ทัี่ลกลางส�าหรับภาคธุรกิจ	(Biz	Portal)	เป็็นศ้ันย์กลำางข้อม้ีลำให้ธ้รกิจต้ิดต้่อ 

ราช้การแบบเบ็ดเสร็จ	ครบวิงจร	ณ์	จ้ดเด่ยวิ	หร้อ	BizPortal	แลำะเวิ็บไซต้์ศั้นย์กลำางข้อมี้ลำธ้รกิจแลำะ 
เป็็นระบบกลำางในการย้�นคำาขอใหมี่	เป็ลำ่�ยนแป็ลำง/แก้ไข	ต้่ออาย้	แลำะยกเลิำก	ใบอน้ญาต้แบบออนไลำน์	โดย
มี่การเช้้�อมีโยงข้อมี้ลำเอกสารหลำักฐานระหวิ่างหน่วิยงาน	ต้ามีมีาต้รการลำดสำาเนาฯ	ของรัฐบาลำ	ซึ�งที่ำาให ้
ผู้้้ป็ระกอบการไมี่ต้้องย้�นเอกสารต้่าง	ๆ	ที่่�ที่างราช้การออกให้ผู้่านระบบ	เช้่น	หนังส้อรับรองนิต้ิบ้คคลำ	บัญช้่
รายช้้�อผู้้้ถ้อห้้น	เป็็นต้้น	เพ้�อการจัดตั้�งหร้อดำาเนินธ้รกิจที่่�ติ้ดต้่อกับหน่วิยงานของรัฐ	แบบเบ็ดเสร็จ	ครบวิงจร	 
ณ์	จ้ดเด่ยวิ	ที่่�เวิ็บไซต้์	bizportal.go.th	โดยมี่บริการสำาหรับภาคธ้รกิจ	ได้แก่	ระบบจดที่ะเบ่ยนภาษ่มี้ลำค่าเพิ�มี 
ระบบขอขึ�นที่ะเบ่ยนนายจ้าง/ลำ้กจ้าง	บริการขอต้ิดต้ั�งไฟฟ้า	บริการขอต้ิดต้ั�งนำ�าป็ระป็า	แลำะบริการขอต้ิดต้ั�ง 
โที่รศััพที่์แลำะอินเที่อร์เน็ต้	ซึ�งผู้้้รับบริการสามีารถขอรับบริการกับหน่วิยงานภาครัฐหลำายหน่วิยงานได้พร้อมีกัน
ในลัำกษณ์ะ	Single	Form	ซึ�งมี่การนำาร่องให้บริการอย้่	๗๘	ใบอน้ญาต้ใน	๒๕	ป็ระเภที่ธ้รกิจ	ตั้�งแต้่ป็ีงบป็ระมีาณ์	 
พ.ศั.	๒๕๖๓	ป็ัจจ้บันได้หาร้อกับสำานักงาน	ก.พ.ร.	เพ้�อคัดเลำ้อกบริการเป็้าหมีายสำาหรับดำาเนินการในป็ีงบป็ระมีาณ์	 
พ.ศั.	๒๕๖๔	เพ้�อจะได้เข้าหาร้อแลำะสร้างควิามีร่วิมีมี้อในช้่วิงไต้รมีาสที่่�	๒	ต้่อไป็	นอกจากน่�	ยังสร้างควิามีร่วิมีมี้อ 
กับกรมีสนับสน้นบริการส้ขภาพ	เพ้�อผู้ลำักดันการใช้้งานบริการของกรมีฯ	ในร้ป็แบบ	Fully	Digital	บนระบบ 
Biz	Portal	จนมี่ผู้้้ป็ระกอบการมีาใช้้บริการ	Biz	Portal	แลำ้วิถึง	๓๗๗	รายหร้อ	๕๕๑	คำาขออน้ญาต้	

การใหบ้รกิารแก่หน่วยงานภาครฐั (Government to Government – G2G) 
สพร.	ได้จัดตั้�งศูนย์ี่ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ	หร้อ	AI	Gov	Center	เพ้�อเป็็นแหล่ำงรวิบรวิมีควิามีเช่้�ยวิช้าญ 

ด้านเที่คโนโลำย่แลำะนวัิต้กรรมีป็ัญญาป็ระดิษฐ์	รวิมีถึงสนับสน้นการพัฒนาแลำะป็ระย้กต้์ใช้้ในหน่วิยงานภาครัฐ  
ป็ัญญาป็ระดิษฐ์	ถ้อเป็็นเที่คโนโลำย่ใหมี่ที่่�ป็ระเที่ศัไที่ยยังขาดผู้้้เช้่�ยวิช้าญเข้ามีารองรับควิามีต้้องการที่ั�งใน
ภาคเอกช้น	ภาครัฐ	แลำะภาคการศัึกษา	รวิมีถึงการสร้างช้้มีช้นป็ัญญาป็ระดิษฐ์	(AI	Community)	ผู้่าน
ศั้นย์ป็ัญญาป็ระดิษฐ์ภาครัฐขึ�น	แลำะโดยเฉพาะอย่างยิ�ง	ภาคการศัึกษาจะได้รับป็ระโยช้น์จากการจัดตั้�ง 
ศั้นย์ป็ัญญาป็ระดิษฐ์ภาครัฐมีากมีาย	อาที่ิเช้่น	ลำดการลำงที่้นซำ�าซ้อน	ผู้ลำักดันนวิัต้กรรมีเป็ิดภาครัฐ	เพิ�มีป็ระสิที่ธิภาพ 
แลำะป็ระสิที่ธิผู้ลำ	แลำะสร้างช้้มีช้น	AI	ต้่อยอดบริการ
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นอกจากน่�	ได้ก่อตั�ง	Digital	Government	Technology	&	Innovation	Center:	DGTi	หร้อ 
ศูนยี่์เที่คโนโลยี่่และนวัตกรรมดิจิที่ัลภาครัฐศูนยี่์กลางนวัตกรรมเที่คโนโลยี่่ดิจิที่ัลภาครัฐไที่ยี่แบบ 
ครบวงจร	เพ้�อผู้ลำักดันแลำะสนับสน้นภาครัฐส้่การเป็็นรัฐบาลำดิจิที่ัลำ	เกิดการพัฒนานวิัต้กรรมีดิจิที่ัลำอย่าง
เป็็นระบบเป็็นแหลำ่งวิิจัยแลำะพัฒนาเที่คโนโลำย่ดิจิทัี่ลำที่่�จะดึงด้ดให้เกิดควิามีร่วิมีมี้อทัี่�งจากมีหาวิิที่ยาลัำย	
เอกช้น	วิิสาหกิจเริ�มีต้้น	(Startup)	แลำะป็ระช้าช้น	โดยศั้นย์กลำางนวิัต้กรรมีเที่คโนโลำย่ดิจิที่ัลำภาครัฐไที่ย
แบบครบวิงจรได้เกิดโครงการนวิัต้กรรมีแลำ้วิกวิ่า	๒๔	โครงการ	แลำะมี่ผู้้้ใช้้ป็ระโยช้น์กวิ่า	๗๐	ราย

ด้านการพื้ัฒนาแพื้ลตฟอร์มดิจิที่ัลเพื้้�ออ�านวยี่ความสะดวกภาครัฐ	(Digital	Government 
Platform)	สพร.	ได้จัดที่ำาศั้นย์กลำางในการแลำกเป็ลำ่�ยนข้อมี้ลำแลำะเอกสารที่ะเบ่ยนดิจิที่ัลำระหวิ่างหน่วิยงาน 
ภาครัฐ	เพ้�ออำานวิยควิามีสะดวิกแก่ป็ระช้าช้นแลำะภาคเอกช้นเมี้�อต้้องการใช้้บริการจากหน่วิยงานภาครัฐ	ช้่วิยให้ 
หน่วิยงานภาครัฐ	สามีารถแลำกเป็ลำ่�ยนเช้้�อมีโยงข้อมี้ลำในร้ป็แบบดิจิทัี่ลำ	โดยระบบ	GDX	Platform	ที่่�
รองรับการเช้้�อมีโยงข้อมี้ลำกับแพลำต้ฟอร์มีอ้�น	ๆ	สพร.	เริ�มีพัฒนาแลำะใช้้กับบริการภายในมีาต้ั�งแต้่
ป็ีงบป็ระมีาณ์	พ.ศั.	๒๕๕๗	แลำะเริ�มีให้บริการกับหน่วิยงานภาครัฐในร้ป็แบบ	API	Interface	ต้ั�งแต้่ป็ีงบป็ระมีาณ์ 
พ.ศั.	๒๕๕๘	ผู้่านโครงการสำาคัญต้่าง	ๆ	อาที่ิ	การเช้้�อมีโยงข้อมี้ลำคนแลำะนิต้ิบ้คคลำจาก	Linkage	Center	 
ร่วิมีกับกรมีการป็กครองแลำะหน่วิยงานอ้�นแลำ้วิกวิ่า	๒๒๐	ช้้ดข้อมี้ลำ	๘๐	หน่วิยงาน	รวิมีถึงการเช้้�อมีโยงข้อมี้ลำ 
เพ้�อรองรับการยกเลำิกสำาเนาเอกสารที่างราช้การแลำะบริการอ้�น	ๆ	แลำ้วิกว่ิา	๓๓	ลำ้านครั�ง	จาก	๑๘๙	หน่วิยงาน 
โดยปั็จจ้บันม่ีหน่วิยงานภาครัฐใช้้บริการ	GDX	Platform	บนเว็ิป็ไซต์้	gdx.dga.or.th	ของ	สพร. 
เพ้�อเช้้�อมีโยงข้อม้ีลำที่ะเบ่ยนราษฎร์ของกรมีการป็กครอง	ข้อม้ีลำนิติ้บ้คคลำของกรมีพัฒนาธ้รกิจการค้า	
ข้อม้ีลำที่ะเบ่ยนภาษ่ม้ีลำค่าเพิ�มี	(ภ.พ.	๒๐)	ของกรมีสรรพากร	แลำะข้อม้ีลำสหกรณ์์ของกรมีส่งเสริมีสหกรณ์์	
ปั็จจ้บัน	อย้่ระหว่ิางการจัดที่ำามีาต้รฐานเช้้�อมีโยงแลำะแลำกเป็ล่ำ�ยนข้อม้ีลำภาครัฐ	(Data	Exchange	Standard) 
เพ้�อให้แต่้ลำะหน่วิยงานดำาเนินการเป็็นมีาต้รฐานเด่ยวิกัน	สามีารถเช้้�อมีโยงข้อม้ีลำระหว่ิางกันได้	

แลำะท่ี่�สำาคัญ	สพร.	ได้สร้างควิามีร่วิมีม้ีอกับหน่วิยงานท่ี่�เก่�ยวิข้องแลำะมีหาวิิที่ยาลัำยต่้าง	ๆ	นำาร่อง 
โครงการ	Digital	Transcript	เพ้�อเป็ล่ำ�ยนแป็ลำงร้ป็แบบการออกเอกสารจากร้ป็แบบกระดาษเป็็นร้ป็แบบ 
ดิจิที่ัลำที่่�มี่ลำายมี้อช้้�อดิจิทัี่ลำ	(Digital	Signature)	โดยมี่กระที่รวิงการอ้ดมีศัึกษา	วิิที่ยาศัาสต้ร์	วิิจัยแลำะนวัิต้กรรมี 
สำานักงานคณ์ะกรรมีการพัฒนาระบบราช้การ	(สำานักงาน	ก.พ.ร.)	สนับสน้นการขับเคลำ้�อนเช้ิงนโยบาย	
แลำะสำานักงานพัฒนาธ้รกรรมีที่างอิเลำ็กที่รอนิกส์เข้ามีาช้่วิยส่งเสริมีแลำะสนับสน้นโครงการดังกลำ่าวิด้วิย

นอกจากน่�	สพร.	ได้ผู้ลัำกดันแผู้นพัฒนารัฐบาลำดิจิทัี่ลำของป็ระเที่ศัไที่ย	พ.ศั.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๕ 
ผู่้านคณ์ะกรรมีการพัฒนารัฐบาลำดิจิทัี่ลำ	โดยม่ีรองนายกรัฐมีนต้ร่	(นายดอน	ป็รมัีต้ถ์วิินัย)	เป็็นป็ระธาน	
แลำะได้รับการอน้มัีติ้จากคณ์ะรัฐมีนต้ร่	เม้ี�อวัินท่ี่	๓๐	มี่นาคมี	๒๕๖๔		โดยแผู้นดังกลำ่าวิเป็็นไป็ต้ามี
วัิต้ถ้ป็ระสงค์ของพระราช้บัญญัติ้การบริหารงานแลำะการให้บริการภาครัฐผู้่านระบบดิจิทัี่ลำ	พ.ศั.	๒๕๖๒ 
ซึ�งให้ควิามีสำาคัญกับการบริหารงานภาครัฐ	แลำะการจัดที่ำาบริการสาธารณ์ะให้เป็็นไป็ด้วิยควิามีสะดวิก	
รวิดเร็วิ	ม่ีป็ระสิที่ธิภาพ	แลำะต้อบสนองต้่อการให้บริการแลำะการอำานวิยควิามีสะดวิกแก่ป็ระช้าช้น	รวิมีถึง
การจัดที่ำาแลำะป็รับเป็ล่ำ�ยนข้อม้ีลำให้เป็็นร้ป็แบบดิจิทัี่ลำ	สามีารถเช้้�อมีโยงแลำกเป็ล่ำ�ยนข้อม้ีลำระหว่ิางหน่วิยงาน	
การเปิ็ดเผู้ยข้อม้ีลำ	แลำะการยกระดับควิามีสามีารถบ้คลำากรภาครัฐเพ้�อรองรับการพัฒนารัฐบาลำดิจิทัี่ลำ	
นอกจากน่�	สพร.	ได้ดำาเนินการสำารวิจระดับควิามีพร้อมีรัฐบาลำดิจิทัี่ลำหน่วิยงานภาครัฐของป็ระเที่ศัไที่ย	
ป็ระจำาปี็	๒๕๖๔	เพ้�อให้หน่วิยงานภาครัฐใช้้เป็็นข้อม้ีลำสำาคัญในการวิางแนวิที่างขับเคล้ำ�อนหน่วิยงาน 
ไป็ส่้การเป็็นรัฐบาลำดิจิทัี่ลำ	อันจะที่ำาให้เกิดการป็รับเป็ล่ำ�ยนร้ป็แบบการที่ำางานแลำะการให้บริการภาครัฐ
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	 ยิ�งไป็กวิ่านั�น	สพร.	ได้จัดที่ำาแนวิที่างการจัดที่ำางบป็ระมีาณ์รายจ่ายบ้รณ์าการ	ป็ระจำาป็ีงบป็ระมีาณ์
พ.ศั.	๒๕๖๕	ของแผู้นงานบ้รณ์าการรัฐบาลำดิจิทัี่ลำ	แลำะจัดป็ระช้้มีเพ้�อเผู้ยแพร่แลำะรับฟังควิามีคิดเห็น	แลำะ 
รวิบรวิมีข้อเสนอโครงการจากหน่วิยงานเจ้าของโครงการ	แลำะนำาเสนอข้อมี้ลำต้่อคณ์ะที่ำางานพิจารณ์ากลำั�นกรอง 
โครงการ	กิจกรรมี	แลำะงบป็ระมีาณ์รายจ่ายบ้รณ์าการรัฐบาลำดิจิที่ัลำ	ป็ระจำาป็ีงบป็ระมีาณ์	พ.ศั.	๒๕๖๕	รวิมีที่ั�ง 
จัดป็ระช้้มีคณ์ะกรรมีการจัดที่ำางบป็ระมีาณ์รายจ่ายบ้รณ์าการป็ระจำาป็ีงบป็ระมีาณ์	พ.ศั.	๒๕๖๕	ของแผู้นงาน
บ้รณ์าการรัฐบาลำดิจิที่ัลำเสร็จแลำ้วิ	แลำะจะเสนอต้่อสำานักงบป็ระมีาณ์เพ้�อพิจารณ์าต้่อไป็

การพัฒนารัฐบาลำดิจิทัี่ลำจำาเป็็นต้้องอาศััยบ้คลำากรท่ี่�ม่ีทัี่กษะควิามีร้้ด้านดิจิทัี่ลำท่ี่�เพ่ยงพอ	แลำะ 
พร้อมีสำาหรับการหน้าท่ี่�แลำะขับเคล้ำ�อนองค์กรภาครัฐไป็ส่้องค์กรดิจิที่ัลำ	สพร.	จึงได้จัดตั้�งสถาบันพัฒนา
บ้คลำากรภาครัฐด้านดิจิทัี่ลำ	(Thailand	Digital	Government	Academy	หร้อ	TDGA)	ต้ามีนโยบาย 
ของรัฐบาลำ	เพ้�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นแกนหลัำกในการยกระดับทัี่กษะดิจิทัี่ลำท่ี่�จำาเป็็นแก่บ้คลำากรภาครัฐท้ี่กระดับ 
ภายใต้้ควิามีร่วิมีม้ีอกับหน่วิยงานต้่าง	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวิข้อง	ท่ี่�ผู่้านมีาสถาบัน	TDGA	ได้ดำาเนินการฝึกอบรมี 
แก่ผู้้้บริหารแลำะบ้คลำากรภาครัฐทัี่�งแบบ	On-site	แลำะ	Online	แล้ำวิกว่ิา	๑๗๖,๐๐๐	คน		นอกจาก 
เป็็นการเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีบ้คลำากรภาครัฐด้านที่ักษะดิจิทัี่ลำให้สอดคลำ้องกับแผู้นพัฒนารัฐบาลำดิจิทัี่ลำแลำ้วิ 
ยังสอดคล้ำองกับแนวิที่างการพัฒนาทัี่กษะดิจิทัี่ลำท่ี่�สำานักงาน	ก.พ.	กำาหนดอ่กด้วิย

สำาหรับปี็งบป็ระมีาณ์	พ.ศั.	๒๕๖๔	ท่ี่�ม่ีการระบาดของ	Covid-19	ส่งผู้ลำให้หน่วิยงานภาครัฐ 
ต้้องที่ำางานจากบ้านเป็็นระยะเวิลำานาน	ในขณ์ะท่ี่�การพัฒนารัฐบาลำดิจิทัี่ลำยิ�งม่ีควิามีสำาคัญมีากขึ�น 
แลำะไมี่สามีารถจะหย้ดนิ�งได้	สถาบัน	TDGA	จึงดำาเนินการให้ม่ีหลัำกส้ต้รฝึกอบรมีแบบ	Online	เพ้�อรองรับ 
การพัฒนาต้นเองด้านที่ักษะดิจิทัี่ลำแก่บ้คลำากรภาครัฐได้จากท้ี่กท่ี่�	ท้ี่กเวิลำา	ผู้ลำป็รากฏวิ่า	มี่บ้คลำากรภาครัฐ 
ให้ควิามีสนใจเร่ยนร้้ผู่้านช้่องที่าง	online	เป็็นอย่างมีาก	โดยในป็ีน่�	ช่้วิงระยะเวิลำาตั้�งแต้่	๑	ต้้ลำาคมี 
๒๕๖๓	-	๓๐	เมีษายน	๒๕๖๔	มี่การเข้าอบรมีแบบ	Online	แลำ้วิกว่ิา	๘๖,๗๗๐	คน	เฉลำ่�ยไม่ีต้ำ�ากวิ่า	
๓,๐๐๐	คน	ต่้อสัป็ดาห์

นอกจากน่�	สพร.	ยังผู้ลัำกดันการพัฒนาแพลำต้ฟอร์มีดิจิทัี่ลำ	(Digital	Platform)	ท่ี่�ช่้วิยสนับสน้นแลำะ 
อำานวิยควิามีสะดวิกในการให้บริการแก่ภาคป็ระช้าช้นแลำะภาคธ้รกิจอ่กหลำากหลำายช่้องที่าง	เช่้น	Digital	ID	&
Signature,	Service	Request	and	Tracking,	e-Payment	/	Wallet,	e-Certificate	/	e-License	/ 
e-Document)	จัดที่�าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	มาตรฐานและหลักเกณ์ฑ์การเปิดเผยี่ข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัี่ลต่อสาธารณ์ะ	(Open	Data)	การพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานดิจิทัี่ลำภาครัฐท่ี่�ม่ีควิามีมัี�นคง 
ป็ลำอดภัย	เพ้�อให้เกิดโครงสร้างพ้�นฐานดิจิทัี่ลำภาครัฐหลำักท่ี่�ให้บริการเพ้�อให้เกิดเช้้�อมีโยงแลำะแลำกเป็ลำ่�ยนข้อม้ีลำ 
ระหวิ่างหน่วิยงานของรัฐได้อย่างมัี�นคงป็ลำอดภัย	อาที่ิ	GIN,	G-Cloud,	GSI,	MailGoThai,	Saraban	as	
a	Service,	Conference	as	a	Service	รวิมีทัี่�งจัดที่ำาการสำารวิจระดับควิามีพร้อมีการพัฒนารัฐบาลำ
ดิจิทัี่ลำหน่วิยงานภาครัฐ	ป็ระจำาปี็	พ.ศั.	๒๕๖๓	ซึ�งผู้ลำสำารวิจพบว่ิา	หน่วิยงานภาครัฐระดับกรมี	หร้อ 
เท่ี่ยบเท่ี่าร้อยลำะ	๕๗.๕๔	ท่ี่�อย้่ในกล่้ำมี	High	แลำะ	Very	High	เพ้�อสะท้ี่อนให้เห็นว่ิา	หน่วิยงานภาครัฐ 
มีากกว่ิากึ�งหนึ�งม่ีระดับควิามีพร้อมีรัฐบาลำดิจิทัี่ลำอย้่ในเกณ์ฑ์ส้งแล้ำวิ	โดยม่ีด้านท่ี่�โด่ดเด่น	ค้อ	ด้านบริการภาครัฐ 
(Public	Services)	แลำะรองลำงมีา	ค้อ	ด้านโครงสร้างพ้�นฐานควิามีมัี�นคงป็ลำอดภัยแลำะม่ีป็ระสิที่ธิภาพ 
(Secure	and	Efficient	Infrastructure)
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สศส.สรา้งสรรค์ภมูิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย สู้ภัยโควดิ-19

สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน)

ป็ี	๒๕๖๓	เป็็นป็ีที่่�เศัรษฐกิจแลำะสังคมีของป็ระเที่ศัไที่ยรวิมีถึง 
ทัี่�วิโลำก	ได้รับผู้ลำกระที่บครั�งใหญ่จากการระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัส
โคโรนา	2019	(โควิิด-19)	หน่วิยงานต้่าง	ๆ	ตั้�งแต้่สถานท่ี่�ที่ำางาน 
ห้างร้าน	จนถึงสถานศัึกษา	ต้้องป็ิดที่ำาการชั้�วิคราวิเพ้�อควิบค้มี 
การระบาดของไวิรัส	ส่งผู้ลำให้หน่วิยงานจำานวินมีากทัี่�งภาครัฐ 
แลำะเอกช้น	ต้้องป็รับตั้วิเพ้�อรับกับการเป็ล่ำ�ยนแป็ลำงครั�งน่�	

สำานักงานส่งเสริมีเศัรษฐกิจสร้างสรรค์	(องค์การมีหาช้น)	หร้อ 
สศัส.	เป็็นหน่วิยงานหนึ�งที่่�ได้เร่งป็รับแผู้นต้ามีสถานการณ์์	โดยดำาเนินการ 
ที่บที่วินงบป็ระมีาณ์รายจ่ายป็ระจำาป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	ของ	สศัส.	สำาหรับ 
นำาไป็ใช้้ดำาเนินโครงการเพ้�อช้่วิยแก้ไขป็ัญหาแลำะบรรเที่าผู้ลำกระที่บจาก
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด-19	รวิมีถึงช้่วิยให้คนไที่ยได้เร่ยนร้้ 
เพิ�มีเติ้มีแลำะป็รับทัี่กษะ	เพ้�อเต้ร่ยมีพร้อมีรับสถานการณ์์ต้ลำาดแรงงาน 
ที่่�อาจเป็ลำ่�ยนไป็จากสถานการณ์์การระบาดครั�งน่�	โดยได้ดำาเนินโครงการ 
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ในช้้�อ	“CEA	VACCINE	ร่วิมีสร้างสรรค์	ภ้มีิค้้มีกันเศัรษฐกิจไที่ย”	เพ้�อช่้วิยเย่ยวิยากล่้ำมีคนที่ำางานแลำะ 

ผู้้้ป็ระกอบการท่ี่�ได้รับผู้ลำกระที่บจากโควิิด-19	โดยเฉพาะกล่้ำมีอ้ต้สาหกรรมีสร้างสรรค์ท่ี่�ส่วินใหญ่เป็็นผู้้้ป็ระกอบ 

อาช่้พอิสระ	(Freelance)	ให้สามีารถผู่้านพ้นสถานการณ์์เฉพาะหน้า	แลำะม่ีภ้มิีค้้มีกันเข้มีแข็งขึ�น 

เพ้�อรองรับต่้อการฟ้�นตั้วิในระยะยาวิ	

ต้ลำอดระยะเวิลำา	๖	เด้อน	ของการดำาเนินโครงการหลัำก	ระหว่ิางเด้อน	ม่ีนาคมี	-	สิงหาคมี	๒๕๖๓	

โครงการ	“CEA	VACCINE	ร่วิมีสร้างสรรค์	ภ้มิีค้้มีกันเศัรษฐกิจไที่ย”	สามีารถจ้างงานต้รงบ้คลำากร 

ในอ้ต้สาหกรรมีสร้างสรรค์	รวิมี	๓๗๓	ราย	พร้อมีช่้วิยลำดต้้นท้ี่นด้านการต้ลำาดแลำะการป็ระช้าสัมีพันธ์ให้แก่ 

วิิสาหกิจขนาดกลำางแลำะขนาดย่อมี	(เอสเอ็มีอ่)	มีากกวิ่า	๕๔๐	ราย	คิดเป็็นมี้ลำค่ารวิมีมีากกวิ่า	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาที่	 

แลำะยังดำาเนินมีาต้รการสนับสน้นร่วิมีกับหน่วิยงานอ้�น	ๆ	รวิมีแลำ้วิให้ควิามีช้่วิยเหลำ้ออ้ต้สาหกรรมีสร้างสรรค ์

มีากกวิ่า	๑,๒๐๐	ราย	ที่ำาให้สามีารถผู้่านพ้นสถานการณ์์เฉพาะหน้า	แลำะมี่ภ้มิีค้ ้มีเพ้�อการฟ้�นตั้วิแลำะ

ป็้องกันในระยะยาวิได้	โดยการดำาเนินงานแบ่งออกเป็็น	๓	ด้านหลำัก	ๆ	ดังน่�	

๑.	สู้โควิดด้วยี่วิตามิน	เป็็นการช้่วิยบรรเที่าผู้ลำกระที่บเร่งด่วิน	ผู้่านการจ้างงานต้รงกลำ้่มีคน 

ในอ้ต้สาหกรรมีเศัรษฐกิจสร้างสรรค์	๖	สาขาอาช้่พ	รวิมี	๓๗๓	คน	เพ้�อช้่วิยเหลำ้อกลำ้่มีคนที่ำางานในอ้ต้สาหกรรมี 

สร้างสรรค์	ซึ�งส่วินใหญ่เป็็นผู้้้ป็ระกอบอาช้่พอิสระที่่�ได้รับผู้ลำกระที่บจากการป็ิดให้บริการสถานที่่�ต้่าง	ๆ	

ช้ั�วิคราวิในช้่วิงการระบาดของโควิิด-19	โดยการจ้างงานต้รงแบ่งเป็็น	๖	กลำ้่มีสาขาอาช้่พ	ได้แก่	

	 •	 นักเข่ยน	๘๑	คน	แลำะช้่างภาพ	๘๕	คน:	ดำาเนินการเข่ยนเน้�อหา	บที่ควิามี	แลำะถ่ายภาพ

ป็ระกอบเวิ็บไซต้์แลำะส้�อสังคมีออนไลำน์	เพ้�อช้่วิยส่งเสริมีการขายสินค้าออนไลำน์ให้แก่ผู้้้ป็ระกอบการเอสเอ็มีอ่

	 •	 นักออกแบบ	๖๐	คน:	ดำาเนินการออกแบบโลำโก้ของสินค้าหร้อแบรนด์	รวิมีถึงออกแบบ

ผู้ลำิต้ภัณ์ฑ์ให้แก่ผู้้้ป็ระกอบการเอสเอ็มีอ่

	 •	 ศัิลำป็ินแลำะศัิลำป็ินกราฟฟิต้่	๓๐	คน:	รังสรรค์	๓๐	ผู้ลำงานสต้ร่ต้อาร์ต้ในโครงการ	“Colour 

of	Charoenkrung”	เพ้�อฟ้�นฟ้ให้การค้าแลำะการที่่องเที่่�ยวิในย่านเจริญกร้งกลัำบมีามี่ช้่วิิต้ช้่วิาอ่กครั�ง	แลำะ

กลำายเป็็นจ้ดหมีายที่่�ดึงด้ดให้ที่้กคนเข้ามีาร่วิมีเที่่�ยวิช้มี
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•	 นักดนต้ร่	๑๐๐	คน:	จ้างงานศิัลำป็ิน	๑๐๐	คน	จาก	๗	ย่านทัี่�วิป็ระเที่ศั	ตั้�งแต้่ภาคเหน้อ	อ่สาน	
กลำาง	จรดใต้้	เพ้�อร่วิมีกันแต้่งบที่เพลำงของแต้่ลำะเมี้องที่่�มี่สำาเน่ยงแต้กต้่างกัน	โดยนำาเสนอผู้ลำงานเหลำ่าน่� 
ผู้่านเวิ็บไซต้์สต้ร่มีมีิ�งเพลำง	JOOX	เวิ็บไซต้์	Youtube	แลำะนำาผู้ลำงานเข้าร่วิมีงานเที่ศักาลำต้่าง	ๆ	อาที่ิ	 
เที่ศักาลำดนต้ร่	บางกอก	มีิวิสิค	ซิต้่�		เที่ศักาลำงานออกแบบเช้่ยงใหมี่	(Chiang	Mai	Design	Week	2020)	
งาน	CAT	EXPO	7	แลำะเที่ศักาลำงานออกแบบกร้งเที่พฯ	(Bangkok	Design	Week	2021)

•	 นักออกแบบกราฟิก	๑๗	คน:	จ้างงานนักออกแบบกราฟิกเพ้�อย่อยข้อมี้ลำงานวิิจัยของอ้ต้สาหกรรมี 
สร้างสรรค์	ให้ออกมีาเป็็นข้อมี้ลำอินโฟกราฟิกที่่�คนที่ั�วิไป็สามีารถเข้าถึงแลำะเข้าใจได้ง่าย	แลำะถ่ายที่อดเป็็น
องค์ควิามีร้้ด้านเศัรษฐกิจสร้างสรรค์ต้่อไป็

๒.	 เสริมภูมิคุ้มกัน	เป็็นมีาต้รการเสริมีร่วิมีกับหน่วิยงานอ้�น	ๆ	เพ้�อช่้วิยส่งเสริมีการขายสินค้าแลำะ 
บริการให้ธ้รกิจเอสเอ็มีอ่แลำะผู้้้ป็ระกอบการสร้างสรรค์	รวิมีถึงช่้วิยหาช่้องที่างการขายใหม่ี	ๆ	ในต้ลำาด 
ต่้างป็ระเที่ศั	ไป็จนถึงการให้คำาป็รึกษาเพ้�อการพัฒนาแบรนด์แลำะผู้ลำิต้ภัณ์ฑ์ให้กับผู้้้ป็ระกอบการ 
โดยไมี่เส่ยค่าใช้้จ่าย	ซึ�งโครงการทัี่�งหมีดน่�ที่ำาให้	สศัส.	สามีารถช้่วิยเหล้ำอผู้้้ป็ระกอบการ	เอสเอ็มีอ่ไป็ได้เก้อบ	
๙๐๐	ราย	โดยม่ีกิจกรรมีต่้าง	ๆ	เช่้น

•	 CEA	x	LAZADA
	 สศัส.	ร่วิมีมี้อกับ	ลำาซาด้า	แพลำต้ฟอร์มีอ่คอมีเมีิร์ซรายใหญ่ในเอเช้่ยต้ะวิันออกเฉ่ยงใต้้	ต้ิดอาวิ้ธ 

ดิจิทัี่ลำให้นักออกแบบร้่นใหมี่แลำะผู้้้ป็ระกอบการสินค้าด่ไซน์แบรนด์ไที่ย	ได้ขยายช้่องที่างธ้รกิจสร้างสรรค ์
ส้่แพลำต้ฟอร์มีออนไลำน์กับเที่ศักาลำ	“ต้ลำาดนัดสร้างสรรค์ดิจิทัี่ลำ	:	Design	Week	Market	–	Lazada	x	CEA” 
ที่่�ให้เหลำ่าด่ไซน์เนอร์แลำะผู้้้ป็ระกอบการสร้างสรรค์ร้่นใหมี่รวิมีกวิ่า	๑๐๐	ร้านค้า	ได้นำาคอลำเลำ็กช้ั�นสินค้า
งานด่ไซน์เข้าส้่แพลำต้ฟอร์มีลำาซาด้า	ระหวิ่างวิันที่่�	๒๔	-	๓๐	กรกฎาคมี	๒๕๖๓
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	 •	 ตลาดรวมใจไที่ยี่ชั่วยี่ไที่ยี่
	 	 สศัส.	ร่วิมีมี้อกับ	กลำ้่มีเซ็นที่รัลำ	ซึ�งรวิมีแพลำต้ฟอร์มีต้่าง	ๆ	ในเคร้อ	อาที่ิ	JD	Central	แลำะ	

Robinson	Online	ผู้ลำักดันให้ผู้้้ป็ระกอบการสร้างสรรค์ในเคร้อข่ายของ	สศัส.	ร่วิมีขายสินค้าออนไลำน์	 
๒๔	ช้ั�วิโมีงกับโครงการ	“ต้ลำาดรวิมีใจ	ไที่ยช้่วิยไที่ย”	ต้ลำาดที่่�รวิมีแพลำต้ฟอร์มีดังในกลำ้่มีเซ็นที่รัลำเอาไวิ้	โดย
มี่ผู้้้ป็ระกอบการสร้างสรรค์ในเคร้อข่ายของ	สศัส.	เข้าร่วิมีเป็็นจำานวินมีาก	แลำะมี่การร่วิมีออกบ้ธแสดงสินค้า 
ที่่�ศั้นย์การค้าเซ็นที่รัลำเวิิลำด์	เมี้�อวิันที่่�	๓	กรกฎาคมี	๒๕๖๓

	 •	 CEA	Vaccine	Creative	Market
	 	 กิจกรรมีช้่วิยผู้้้ป็ระกอบการสร้างสรรค์ในเคร้อข่ายของ	สศัส.	ให้ขยายต้ลำาดออนไลำน์ในช้่วิง 

การระบาดของโควิิด-19	ด้วิยการที่ำาแคมีเป็ญการต้ลำาด	“CEA	Vaccine	Creative	Market”	ใน	๔	กลำ้่มีธ้รกิจ 
ค้อ	อาหารแลำะเคร้�องด้�มี	(Food	&	Beverages)	ส้ขภาพแลำะควิามีเป็็นอย้่ที่่�ด่	(Health	&	Wellness)	
สินค้าต้กแต้่งบ้าน	(Home	Décor)	แลำะสินค้าแฟช้ั�นแลำะเคร้�องป็ระดับ	(Fashion	&	Accessory)	โดยนำาไป็ 
เผู้ยแพร่แลำะช้่วิยส่งเสริมีการขายผู้่านช้่องที่างส้�อออนไลำน์ของ	สศัส.

 •	 เจริญกรุง	Delivery
	 	 รวิมีรวิมีข้อมี้ลำรายช้้�อแลำะบริการของผู้้้ป็ระกอบการร้านค้า	 ร้านอาหารในย่านเจริญกร้ง	

ที่่�มี่บริการจัดส่งถึงบ้าน	 (Delivery)	 ไป็จนถึงร้านค้าร้านอาหารดั�งเดิมี	 แลำะร้านค้าแผู้งลำอยขนาดเลำ็กที่่�ไมี่มี่ 
บริการเดลำิเวิอร่	แต้่สามีารถซ้�อกลำับไป็รับป็ระที่านที่่�บ้านได้	โดยรวิบรวิมีข้อมี้ลำแลำะนำามีาเผู้ยแพร่ที่างช้่องที่าง 
ส้�อออนไลำน์ของ	สศัส.	เพ้�อช้่วิยสนับสน้นแลำะบรรเที่าผู้ลำกระที่บของผู้้้ป็ระกอบการรายย่อย	ในช้่วิงสถานการณ์์ 
ระบาดของโควิิด-19

๓.	 สร้างเกราะต้านที่านโรค	 เป็็นมีาต้รการระยะยาวิในการป็รับที่ักษะ	 เพิ�มีควิามีร้้	 แลำะต้่อยอด
ไอเด่ย	 โดยการจัดที่ำาหลำักส้ต้รออนไลำน์ในช้้�อ	 CEA	 Online	 Academy	 เก่�ยวิกับที่ักษะจำาเป็็นสำาหรับ 
การที่ำางานแลำะป็ระกอบธ้รกิจในอนาคต้	 เพ้�อพัฒนาที่ักษะเดิมีให้ที่ันกับย้คสมีัย	 (Upskill)	 แลำะเพิ�มีที่ักษะ
ใหมี่ที่่�จำาเป็็น	 (Reskill)	รองรับอนาคต้ที่่�มี่การเป็ลำ่�ยนแป็ลำงไป็หลำังจากการระบาดของโควิิด-19	โดยเริ�มีเป็ิด
หลำักส้ต้รต้ั�งแต้่วิันที่่�	๑๕	มีิถ้นายน	๒๕๖๓	ซึ�งหลำักส้ต้รดังกลำ่าวิแบ่งเน้�อหาออกเป็็น	๓	กลำ้่มีหลำัก	ได้แก่	

	 ๓.๑		เตร่ยี่มความพื้ร้อม	หลำักส้ต้รเสริมีควิามีร้้ด้านควิามีคิดสร้างสรรค์ที่่�จำาเป็็นสำาหรับนักเร่ยน
นักศัึกษา	ในการก้าวิส้่ช้่วิิต้การที่ำางาน	ไมี่วิ่าจะเป็็นพนักงานป็ระจำา	ฟร่แลำนซ์	หร้อเจ้าของกิจการ	เช้่น	

	 •	 Creative	Career	2020:	The	Future	of	Jobs			ที่ักษะที่่�ต้ลำาดงานที่ั�วิโลำกต้้องการ		พ้�นฐาน 
การที่ำางานในอ้ต้สาหกรรมีสร้างสรรค์จากสต้้ดิโอ/นักสร้างสรรค์	ที่่�มีาถ่ายที่อดวิิธ่การที่ำางานแลำะกรณ์่ศัึกษา 
เพ้�อการเร่ยนร้้แลำะเลำ้อกเส้นที่างการที่ำางาน	
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	 •	 Data	Storyteller:	อาช่ัพื้แห่ง 
อนาคต	เม้�อโลกเต็มไปด้วยี่ข้อมูล	ที่ำาอย่างไรให้ข้อม้ีลำ 
ท่ี่�ยากแลำะเยอะกลำับมีาน่าสนใจอ่กครั�ง	เร่ยนร้้การ 
ถ่ายที่อดข้อม้ีลำท่ี่� ไม่ีเหม้ีอนใคร	ด้วิยทัี่กษะแห่ง
อนาคต้

		 ๓.๒	เติมทัี่กษะสร้างสรรค์	หลัำกส้ต้ร
เพ้�อการเสริมีทัี่กษะสำาหรับนักสร้างสรรค์ในสาขา
ต่้าง	ๆ	เพ้�อการพัฒนาผู้ลำงานแลำะการเติ้บโต้ที่างธ้รกิจ	เช่้น

	 •	 Woodwork	เคลำ็ดลำับในการสร้างสรรค์งานไมี้เพ้�อเสริมีแลำะเพิ�มีที่ักษะอาช้่พ	ตั้�งแต้่ 
การเลำ้อกไมี้	ไป็จนถึงเที่คนิคออกแบบที่่�ต้อบโจที่ย์ด้านการผู้ลำิต้แลำะควิามีสวิยงามี	โดย	บ้านแลำะสวิน

	 •	 My	First	Creative	Podcast	เร่ยนร้้วิิธ่การที่ำาเน้�อหาแลำะเลำ่าเร้�องราวิผู้่านช้่องที่าง	
Podcast		ที่่�นำามีาป็รับใช้้ในการสร้างอาช้่พแลำะส่งเสริมีธ้รกิจได้	โดย	THE	STANDARD

	 ๓.๓	ต่อเสริมธุรกิจ	หลำักส้ต้รสำาหรับผู้้้ป็ระกอบการในการป็รับต้ัวิรับสถานการณ์์โควิิด-19	
แลำะการเป็ลำ่�ยนแป็ลำงของโลำกย้คใหมี่	พร้อมีช้่วิยต้่ยอดไอเด่ยส้่การดำาเนินธ้รกิจ	เช้่น	

	 •	 Innovative	Tools	for	Food	Biz		เร่ยนร้้วิิธ่ใช้้นวัิต้กรรมีเข้ามีาช่้วิยแก้ปั็ญหาแลำะ
จัดการธ้รกิจร้านอาหาร	รวิมีถึงเข้าใจพฤต้ิกรรมีของผู้้้บริโภคที่่�เป็ลำ่�ยนไป็	โดย	BrandThink

	 •	 การสร้างแบรนด์	:	จากศูนยี่์	สู่ยี่อดขายี่ที่่�เพิื้�มพูื้น	เร่ยนร้้วิิธ่การสร้างแบรนด์	ตั้�งแต้่
ออกตั้วิ	ไป็จนถึงเส้นชั้ย	ผู่้านกระบวินการคิดเชิ้งออกแบบ	โดย	CEA	แลำะเหล่ำาพันธมิีต้รผู้้้เช่้�ยวิช้าญ	

ทัี่�งน่�	นอกจากการดำาเนินกิจกรรมีหลำักต่้าง	ๆ
ภายใต้้โครงการ	CEA	Vaccine	ร่วิมีสร้างสรรค์
ภ้มิีค้้มีกันเศัรษฐกิจไที่ยแลำ้วิ	สศัส.	ยังม่ีการดำาเนิน 
กิจกรรมีต้่อเน้�องที่่�เก่�ยวิข้องกับโครงการ	CEA	Vaccine 
เพ้�อมี้่งบรรเที่าผู้ลำกระที่บที่างเศัรษฐกิจ	แลำะเย่ยวิยา 
สังคมีที่่�ได้รับผู้ลำจากสถานการณ์์ระบาดของโควิิด-19 
ต้ามีมีาอ่ กหลำาย กิจกรรมี 	 รวิมี ไป็ถึ ง การ เต้ร่ ยมี 
ควิามีพร้อมีขององค ์กรเพ้�อรองรับสถานการณ์์
ระบาด	เช้่น

•	 CEA	Live	House	ซ้อม	เล่น	เต้น	ฟร่
	 ส้บเน้�องจากการต้ิดต้ามีสถานการณ์์ 

อ้ต้สาหกรรมีดนต้ร่	ซึ�งพบวิ่าการเช้่าสต้้ดิโอเพ้�อฝึกซ้อมี 
มี่ค่าใช้้จ่ายส้ง	ป็ระกอบกับผู้ลำกระที่บจากการระบาด 
ของโควิิด-19	สศัส.	จึงจัดต้ั�งโครงการ	“CEA	Live	
House	ซ้อมี	เลำ่น	เต้้น	ฟร่”	ขึ�น	เพ้�อเป็ิดพ้�นที่่�ให้
กลำ้ ่มีนักดนต้ร่แลำะกลำ้ ่มีศัิลำป็ะการแสดงได้ใช้้เป็็น
พ้�นที่่�ฝึกซ้อมีการแสดงหร้อกิจกรรมีที่่�เก่�ยวิข้อง	โดย
ไมี่คิดค่าใช้้จ่าย	เพ้�อเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีรับการคลำาย
ลำ็อกดาวิน์ต้ ่อไป็	แลำะ	สศัส.	ยังร ่วิมีกับบริษัที่	 
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ProPlugin	แลำะ	LIVE4	Viva	เป็ิดพ้�นที่่�ห้องอัด	Amplified	Sessions	โดยมี่ที่่มีโป็รดักชั้นมี้ออาช้่พช้่วิยบันทึี่ก

การแสดงดนต้ร่สดโดยไมี่คิดค่าใช้้จ่าย	แลำะมี่การนำาผู้ลำงานไป็เผู้ยแพร่บนช้่องที่างเวิ็บไซต้์สต้ร่มีมิี�ง	เช้่น	Joox

แลำะ	Youtube	ซึ�งกิจกรรมีที่ั�งหมีดน่�มี่ขึ�นระหวิ่างเด้อนกรกฎาคมี	-	สิงหาคมี	๒๕๖๓	ที่่�ศั้นย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบกร้งเที่พฯ	(TCDC)	

•	 One	Second	Thailand	วินาที่่สร้างสรรค์

	 สศัส.	สร้างกระแสเช้ิงบวิกให้กับสังคมีหลัำงจากที่่�ต้้องเผู้ชิ้ญกับโควิิด-19	ด้วิยการดึงศัักยภาพ 

คนไที่ยที่่�มี่ควิามีคิดสร้างสรรค์ในตั้วิออกมีาให้เกิดการรับร้้ในวิงกวิ้าง	ผู้่านโครงการป็ระกวิดคลิำป็วิิด่โอ	

“One	Second	Thailand	วิินาที่่สร้างสรรค์”	โดยให้ป็ระช้าช้นส่งคลิำป็สั�น	๑	วิินาที่่	ต้ามีแนวิคิด	กินแบบไที่ย 

เที่่�ยวิแบบไที่ย	แลำะไที่ยสไต้ลำ์	เข้าร่วิมีป็ระกวิดช้ิงเงินรางวิัลำ	๓,๐๐๐	บาที่	จำานวิน	๑๘๐	รางวิัลำ	เพ้�อนำาไป็ 

ที่ำาภาพยนต้ร์สั�น	๑	นาที่่	๓	เร้�อง	จาก	๓	ผู้้้กำากับภาพยนต้ร์ช้้�อดัง	ค้อ	นายนัฐวิ้ฒิ	พ้นพิริยะ	นายกิต้ต้ิภัค	ที่องอ่วิมี 

แลำะนายณ์ฐพลำ	บ้ญป็ระกอบ	มี่ผู้้้ส่งผู้ลำงานเข้าร่วิมีมีากกวิ่า	๑๕๐,๐๐๐	คลิำป็	แลำะมี่การนำาภาพยนต้ร์สั�นไป็

เผู้ยแพร่ต้ามีเที่ศักาลำแลำะโอกาสอ้�น	ๆ	

•	 แผนด�าเนินธุรกิจอยี่่างต่อเน้�อง	BCP	และพื้ัฒนาระบบส�านักงานอิเล็กที่รอนิกส์

	 สศัส.	จัดที่ำาแผู้นดำาเนินธ้รกิจอย่างต้่อเน้�อง	สำาหรับการบริหารควิามีพร้อมีต้่อสภาวิะวิิกฤต้	

(Business	Continuity	Plan	-	BCP)	เพ้�อให้เป็็นไป็โดยสอดคลำ้องต้ามีมีต้ิคณ์ะรัฐมีนต้ร่	เมี้�อวิันที่่�	๓๑	มี่นาคมี 

๒๕๖๓	ซึ�งมี่มีต้ิเห็นช้อบในหลำักการมีาต้รการเต้ร่ยมีควิามีพร้อมีของหน่วิยงานภาครัฐในการบริหารราช้การ

แลำะให้บริการป็ระช้าช้นในสภาวิะวิิกฤต้	(รองรับสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19)	ต้ามีที่่�สำานักงาน

คณ์ะกรรมีการพัฒนาระบบราช้การเสนอ	ซึ�งกำาหนดให้หน่วิยงานของรัฐที่้กหน่วิยดำาเนินการที่บที่วินแลำะ

ป็รับป็ร้งแผู้น	BCP	สำาหรับการบริหารควิามีพร้อมีต้่อสภาวิะวิิกฤต้ให้เป็็นป็ัจจ้บัน	รวิมีที่ั�งสามีารถรองรับ

กรณ์่เกิดโรคระบาดต้่อเน้�องได้	นอกจากน่�	สศัส.	ยังได้พัฒนาระบบสำานักงานอิเลำ็กที่รอนิกส์	(e-Office)	

ครบถ้วินที่ั�งสามีระบบ	เพ้�อรองรับการดำาเนินงานเจ้าหน้าที่่�แลำะผู้้้ป็ฏิบัต้ิงานในช้่วิงการที่ำางานจากบ้าน	

(Work	from	home)	แลำะยังช้่วิยให้เกิดผู้ลำลำัพธ์ด้านการป็ระหยัดค่าใช้้จ่ายสำาหรับสำานักงานฯ	
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สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ (สช.)
กับการบรรเทาสถานการณ์โควดิ-19

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

	 สำานักงานคณ์ะกรรมีการส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	(สช้.)	ให้ควิามีสำาคัญ 
กับการพัฒนาแลำะขับเคลำ้�อนนโยบายสาธารณ์ะแบบมี่ส ่วินร่วิมี 
บนพ้�นฐานที่างปั็ญญา	(Participatory	Public	Policy	Process	based	on	 
Wisdom	:	4PW)	เน้นการม่ีส่วินร่วิมีจากหลำายภาคส่วิน	ได้แก่	ภาคราช้การ
แลำะการเม้ีอง	ภาควิิช้าการแลำะวิิช้าช่้พ	แลำะภาคป็ระช้าสังคมีแลำะ 
ป็ระช้าช้น	ต้ามีย้ที่ธศัาสต้ร์สามีเหลำ่�ยมีเขย้�อนภ้เขา	เพ้�อนำาไป็ส่้เป้็าหมีาย 
ในการสร้างเสริมีส้ขภาพแลำะสามีารถด้แลำแก้ไขป็ัญหาส้ขภาพของ
ป็ระช้าช้นได้อย่างมี่ป็ระสิที่ธิผู้ลำแลำะป็ระสิที่ธิภาพ	มี่เคร้�องมี้อสำาคัญ 
ป็ระกอบด้วิย	ธรรมีน้ญวิ่าด้วิยระบบส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	สมีัช้ช้าส้ขภาพ 
(สมีัช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	สมีัช้ช้าส้ขภาพเฉพาะพ้�นที่่�	แลำะสมีัช้ช้าส้ขภาพ 
เฉพาะป็ระเด็น)	การป็ระเมีินผู้ลำกระที่บด้านส้ขภาพ	แลำะสิที่ธิแลำะหน้าที่่� 
ด้านส้ขภาพ	แลำะกลำไกสำาคัญ	ป็ระกอบด้วิย	คณ์ะกรรมีการส้ขภาพ
แห่งช้าต้ิ	(คสช้.)	ที่ำาหน้าที่่�ในการกำาหนดนโยบายแลำะย้ที่ธศัาสต้ร์ 
ด้านส้ขภาพ	แลำะคณ์ะกรรมีการบริหารสำานักงานคณ์ะกรรมีการส้ขภาพ 
แห่งช้าต้ิ	(คบ.)	ที่ำาหน้าที่่�ควิบค้มีกำากับการบริหารงานของสำานักงาน
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 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด-19	ซึ�งเป็็นโรคอ้บัต้ิใหมี่ที่่�เกิดจากไวิรัสโคโรนาสายพันธ้์ใหมี่ 

ระบาดที่่�นครอ้ฮั�น	สาธารณ์รัฐป็ระช้าช้นจ่น	เมี้�อเด้อนธันวิาคมี	๒๕๖๒	แลำะมี่การแพร่ระบาดอย่างกวิ้างขวิาง 

แลำะอย่างรวิดเร็วิต้่อเน้�องมีาถึงป็ี	๒๕๖๓	ส่งผู้ลำกระที่บแก่หลำายป็ระเที่ศัที่ั�วิโลำก	รวิมีที่ั�งป็ระเที่ศัไที่ย	

	 ด้วิยสถานการณ์์วิิกฤต้การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	เริ�มีที่วิ่ควิามีร้นแรงมีากขึ�น	สช้.	จึงได้ร่วิมีกับ 

หน่วิยงานภาค่ย้ที่ธศัาสต้ร์ด้านส้ขภาพ	ด้านป็กครอง	แลำะด้านสังคมี	บ้รณ์าการงานขับเคลำ้�อนงานร่วิมีกัน 

รวิมีทัี่�งการที่ำางานร่วิมีกับภาค่เคร้อข่ายระดับช้าติ้	ภาค่เคร้อข่ายระดับพ้�นที่่�	ภาค่เคร้อข่ายนานาช้าติ้	 

การสนับสน้นด้านวิิช้าการ	การส้�อสารที่างสังคมี	แลำะการป็รับต้ัวิภายในองค์กร	โดยมี่การดำาเนินการ	ดังน่�

๑. การดําเนินงานเพ่ือปอ้งกันควบคมุการแพรร่ะบาดโควดิ-19 ระลอกแรก 
 ๑.	 การดำาเนินการร่วิมีกับหน่วิยงานภาค่ย้ที่ธศัาสต้ร์	โดย	สช้.	ได้แสดงบที่บาที่ของหน่วิยงาน 
ด้านการสานพลำังขับเคลำ้�อนนโยบายสาธารณ์ะเพ้�อส้ขภาพแบบมี่ส่วินร่วิมีบนพ้�นฐานที่างป็ัญญา	(4PW)	ป็ระสาน 
ควิามีร่วิมีมี้อกับหน่วิยงานภาค่ด้านย้ที่ธศัาสต้ร์หน้นช้่วิยมีาต้รการต้่าง	ๆ	ของรัฐ	รับมี้อกับการระบาดของ
โควิิด-19	ด้วิยการขับเคลำ้�อนมีาต้รการที่างสังคมี	อ่กที่างหนึ�ง	ดังน่�	
	 	 ๑.๑	 จัดที่ำาแผู้นงาน	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	โดย	สช้.	ได้จัดป็ระช้้มี 
หาร้อมีาต้รการหน้นช้่วิยรัฐส้้ภัยโควิิด-19	ร่วิมีกับหน่วิยงานภาค่ย้ที่ธศัาสต้ร์ด้านส้ขภาพ	ได้แก่	สำานักงาน
หลัำกป็ระกันส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	(สป็สช้.),	สำานักงานกองท้ี่นสนับสน้นการสร้างเสริมีส้ขภาพ	(สสส.)	สถาบัน 
วิิจัยระบบสาธารณ์ส้ข	(สวิรส.),	สถาบันรับรองสถานพยาบาลำ	(สรพ.)	สถาบันการแพที่ย์ฉ้กเฉิน	(สพฉ.),	
เคร้อข่ายหมีออนามัีย	หน่วิยงานภาค่ย้ที่ธศัาสต้ร์ด้านป็กครอง	ได้แก่	กรมีส่งเสริมีการป็กครองที่้องถิ�น	 
กรมีการป็กครอง	กระที่รวิงมีหาดไที่ย	แลำะหน่วิยงานภาค่ย้ที่ธศัาสต้ร์ด้านสังคมี	ได้แก่	สถาบันพัฒนาองค์กร 
ช้้มีช้น	(พอช้.)	แลำะไที่ยพ่บ่เอส	โดยท่ี่�ป็ระช้้มีเห็นพ้องร่วิมีกันท่ี่�จะบ้รณ์าการงานขับเคล้ำ�อนร่วิมีกันภายใต้้หลัำกการ	 
“รวิมีพลำังพลำเม้ีองต้้�นร้้	ช่้วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	โดยมี่เป้็าหมีายเพ้�อยกระดับการรับร้้แลำะการมี่ส่วินร่วิมี
ของป็ระช้าช้นในช้้มีช้นที่้กพ้�นที่่�	ด้วิยการใช้้ต้ำาบลำเป็็นพ้�นที่่�ย้ที่ธศัาสต้ร์แลำะจัดกระบวินการของป็ระช้าช้น
เพ้�อให้เกิดข้อต้กลำงร่วิมีของต้ำาบลำแลำะช้้มีช้นหมี้่บ้าน	หร้อ	ธรรมีน้ญป็ระช้าช้นส้้ภัยโควิิด-19	โดยให้	สช้.	
เป็็นหน่วิยป็ระสานงานกลำางเพ้�อขับเคลำ้�อนงาน	ภายใต้้ช้้�อแผู้นงาน	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัย
โควิิด-19”	แลำะคณ์ะกรรมีการส้ขภาพแห่งช้าติ้	(คสช้.)	ม่ีมีติ้รับที่ราบควิามีค้บหน้าการดำาเนินการต้ามีแผู้น
ดังกลำ่าวิ	แลำะขอควิามีร่วิมีม้ีอให้	คสช้.	พร้อมีกับหน่วิยงานที่่�เก่�ยวิข้องร่วิมีกันสนับสน้นการดำาเนินการ
ในระดับนโยบายแลำะระดับพ้�นท่ี่�	โดยมีอบให้	สช้.	ป็ระสานหน่วิยงานท่ี่�เก่�ยวิข้อง	ได้แก่	กระที่รวิงมีหาดไที่ย	
กระที่รวิงการพัฒนาสังคมีแลำะควิามีมัี�นคงของมีน้ษย์	กระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	สป็สช้.	แลำะ	สสส.	เพ้�อ
สนับสน้นการดำาเนินการต้ามีแผู้น	“รวิมีพลำังพลำเม้ีองต้้�นร้้	ช่้วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	ให้ครอบคล้ำมีท้ี่กต้ำาบลำ
ทัี่�วิป็ระเที่ศั
	 	 ๑.๒	 การจัดตั้�งศั้นย์ป็ระสานป็ฏิบัต้ิการ	รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19	(ศัรค.)	
โดย	สช้.	มี่คำาสั�งที่่�	๒๐/๒๕๖๓	จัดตั้�งศั้นย์ป็ระสานป็ฏิบัติ้การ	รวิมีพลัำงพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าติ้ส้้ภัยโควิิด-19	 
(ศัรค.)	เพ้�อที่ำาหน้าที่่�วิางแผู้น	ป็ระสานการที่ำางานภาค่ระดับนโยบายแลำะเคร้อข่ายระดับพ้�นที่่�	ให้เกิดการ 

บ้รณ์าการในการดำาเนินงาน	แก้ไขป็ัญหา	แลำะสนับสน้นการดำาเนินงานให้บรรลำ้ต้ามีวิัต้ถ้ป็ระสงค์	แลำะต้ิดต้ามี 

ผู้ลำการดำาเนินการระดับพ้�นที่่�เพ้�อรายงานต้่อเลำขาธิการ	คสช้.	โดยสมีำ�าเสมีอ	
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 	 ๑.๓	 การดำาเนินงานต้ามีแผู้นงาน	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	โดย	สช้.	
เป็็นองค์กรหลำักในการป็ระสานควิามีร่วิมีมี้อผู้่านองค์กร	ภาค่	เคร้อข่ายต้่าง	ๆ	จำานวิน	๒๖	องค์กร	เพ้�อให้
มี่การดำาเนินงานต้ามีแผู้น	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	โดยเสนอควิามีก้าวิหน้า
การดำาเนินงานในการป็ระช้้มีคณ์ะกรรมีการส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	(คสช้.)	แลำะคณ์ะกรรมีการบริหารสำานักงาน
คณ์ะกรรมีการส้ขภาพแห่งช้าติ้	(คบ.)	เป็็นระยะ	ป็ระสานงานกลำไก	เคร้อข่ายระดับต้่าง	ๆ	ในพ้�นที่่�ให้ร่วิมี
ดำาเนินการต้ามีแผู้นงาน	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	ผู้่านคณ์ะกรรมีการเขต้ส้ขภาพ
เพ้�อป็ระช้าช้น	(กขป็.)	แลำะสมัีช้ช้าส้ขภาพจังหวิัดที่้กจังหวิัด	รวิมีที่ั�งแจ้งมีต้ิคณ์ะกรรมีการส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	 
(คสช้.)	ต้่อแผู้น	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	แลำะส่งหนังส้อขอควิามีร่วิมีมี้อไป็ยังหน่วิยงาน 
ที่่�เก่�ยวิข้อง
	 ๒.	 การดำาเนินงานร่วิมีกับภาค่เคร้อข่ายระดับช้าต้ิ	โดยคณ์ะกรรมีการจัดสมีัช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	 
(คจ.สช้.)	ได้กำาหนดร้ป็แบบการจัดสมัีช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าติ้	ครั�งท่ี่�	๑๓	พ.ศั.	๒๕๖๓	แลำะครั�งท่ี่�	๑๔	พ.ศั.	๒๕๖๔	 
ไว้ิดังน่�	(๑)	ป็รับแลำะบ้รณ์าการการดำาเนินการทัี่�งขาขึ�นแลำะขาเคล้ำ�อนของสมัีช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าติ้ 
(๒)	เต้ร่ยมีป็ระเด็นที่างวิิช้าการของสมีัช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าติ้พร้อมีกัน	๒	ปี็	แลำะ	(๓)	ให้ควิามีสำาคัญกับการ 
ขับเคล้ำ�อนมีติ้	รวิมีทัี่�งป็รับร้ป็แบบการป็ระช้้มีสมีัช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	ครั�งท่ี่�	๑๓	พ.ศั.	๒๕๖๓	ในสถานการณ์์
โรคโควิิด-19	คลำ่�คลำาย	แต้่ยังไมี่ย้ติ้	โดยลำดร้ป็แบบของการจัดป็ระช้้มีแลำะเพิ�มีสัดส่วินงานท่ี่�ต้้องนำา
เที่คโนโลำย่มีาใช้้แที่น	แลำะคำานึงถึงหลัำกการรักษาระยะห่างที่างสัมีคมี	(Social	Distancing)	
	 ๓.	 การดำาเนินงานร่วิมีกับภาค่เคร้อข่ายระดับพ้�นที่่�	โดย	สช้.	ป็ระสานการที่ำางานกับหน่วิยงานแลำะ 
ภาค่เคร้อข่ายต้่าง	ๆ	ในพ้�นที่่�	หมี้่บ้าน	ต้ำาบลำ	จังหวิัด	แลำะเขต้พ้�นที่่�เพ้�อร่วิมีขับเคลำ้�อนแผู้นงาน	“รวิมีพลำัง
พลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	เป็ิดโอกาสให้สมีัช้ช้าส้ขภาพจังหวิัดสามีารถป็รับเป็ลำ่�ยนกิจกรรมีแลำะ 
งบป็ระมีาณ์ที่่�ได้รับการสนับสน้นจาก	สช้.	เพ้�อใช้้ในการแสดงบที่บาที่	แลำะหน้นช้่วิยมีาต้รการของรัฐ	สำาหรับ 
การรับมี้อกับการระบาดของโรคโควิิด-19	
	 ๔.	 การดำาเนินงานร่วิมีกับภาค่เคร้อข่ายนานาช้าต้ิ	โดย	สช้.	ป็รับบที่บาที่เป็็นพ้�นที่่�เร่ยนร้้ออนไลำน์	
(Online	Platform)	เพ้�อสร้างองค์ควิามีร้้เร้�องการมี่ส่วินร่วิมีแบบหลำายภาคส่วินเพ้�อรับมี้อวิิกฤต้โควิิด-19	 
ร่วิมีกับภาค่เคร้อข่ายนานาช้าต้ิผู้่านการจัดช้้ดเสวินาออนไลำน์	แลำะร่วิมีเป็็นวิิที่ยากรในการป็ระช้้มีที่่�เก่�ยวิข้อง
	 ๕.	 การสนับสน้นด้านวิิช้าการ	โดยการรวิบรวิมีแลำะเผู้ยแพร่ควิามีร้้ที่่�เกิดจากป็ระสบการณ์์ขับเคลำ้�อน 
นโยบายสาธารณ์ะแบบมี่ส่วินร่วิมีบนพ้�นฐานที่างป็ัญญา	(4PW)	กรณ์่โรคโควิิด-19	แลำะพัฒนาระบบจัดเก็บ 
ข้อมี้ลำ/ฐานข้อมี้ลำ	การดำาเนินงานขับเคลำ้�อนนโยบายสาธารณ์ะแบบมี่ส่วินร่วิมี	กรณ์่โรคโควิิด-19	โดยมี่ 
เป็้าหมีายให้มี่ข้อมี้ลำสนับสน้นการดำาเนินงานร่วิมีกันระหวิ่างหน่วิยงานด้านส้ขภาพแลำะสังคมี	ในการหน้นช้่วิย 
แลำะขับเคลำ้�อนส้้ภัยโควิิด-19	ร่วิมีกับภาค่เคร้อข่ายในพ้�นที่่�	
	 ๖.	 การส้�อสารที่างสังคมี	โดย	สช้.	ป็รับเป็ลำ่�ยนวิิธ่การแลำะวิางแผู้นเช้ิงกลำย้ที่ธ์ต้่าง	ๆ	เพ้�อให้การ 
ส้�อสารเป็็นไป็อย่างมี่ป็ระสิที่ธิภาพ	รวิมีถึงจัดที่ำาโครงการพัฒนานักส้�อสารช้้มีช้นส้้ภัยโควิิด	“ส้�อสารบันดาลำใจ 
ของช้้มีช้นส้้ภัยโควิิดจากระยะวิิกฤต้ส้่ระยะฟ้�นฟ้ค้ณ์ภาพช้่วิิต้”	ภายใต้้แผู้นงานรวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิ 
ส้้ภัยโควิิด-19	ร่วิมีกับสถาน่โที่รที่ัศัน์ไที่ยพ่บ่เอส	เพ้�อสนับสน้นการพัฒนาศัักยภาพเคร้อข่ายด้านการ
พัฒนานโยบายสาธารณ์ะระดับพ้�นที่่�	ให้มี่ควิามีเข้มีแข็ง	สามีารถพัฒนาการส้�อสารอย่างเป็็นระบบเช้้�อมีโยง
ส้่การเร่ยนร้้	แลำะขยายผู้ลำการที่ำางานเช้ิงป็ระเด็น	ส้่การยกระดับเป็็นนโยบายสาธารณ์ะ	
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 ๗.	 การป็รับต้ัวิภายในองค์กร	โดย	สช้.	ได้นำาเที่คโนโลำย่สารสนเที่ศัเพ้�อการส้�อสารมีาใช้้สนับสน้น 
การดำาเนินงานในช้่วิงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	เช้่น	โป็รแกรมี	Cisco	Webex	แลำะ	
Zoom	Meeting	เป็็นต้้น	ม่ีการจัดหาอ้ป็กรณ์์	ป็รับป็ร้งห้องป็ระช้้มีให้สามีารถดำาเนินการป็ระช้้มีออนไลำน์
ได้อย่างม่ีป็ระสิที่ธิภาพ	ผู้้้บริหารป็ระกาศันโยบายการที่ำางานจากท่ี่�บ้าน	(Work	From	Home:	WFH)	

ที่ำาให้พนักงานสามีารถป็รับตั้วิเข้าส่้สถานการณ์์	New	Normal	มีากขึ�น	

  
การขบัเคล่ือนแผนงาน “รวมพลังพลเมอืงต่ืนรู ้ชว่ยชาติสู้ภัยโควดิ-19 ระลอกใหม”่
 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019	ท่ี่�เริ�มีระบาดในกล่้ำมีแรงงานข้ามีช้าติ้	
บริเวิณ์ต้ลำาดกลำางก้้ง	อำาเภอมีหาชั้ย	จังหวัิดสมี้ที่รสาคร	เมี้�อวัินที่่�	๑๘	ธันวิาคมี	๒๕๖๓	ที่่�ผู้่านมีา	ที่ำาให้สังคมี 
เกิดควิามีต้้�นต้ระหนก	มี่ควิามีหวิาดกลัำวิแลำะต้่ต้รากลำ้่มีแรงงานข้ามีช้าติ้	แรงงานเกิดการอพยพกลัำบถิ�นฐานเดิมี	 
แลำะพบการกระจายการแพร่ระบาดออกเป็็นวิงกวิ้างไป็ในจังหวิัดต้่าง	ๆ	อย่างรวิดเร็วิ	ส่งผู้ลำให้ต้ัวิเลำขผู้้้ต้ิดเช้้�อ 
รายใหมี่ภายในป็ระเที่ศัมี่จำานวินเพิ�มีส้งขึ�นในแต้่ลำะวิัน	ซึ�งหากไมี่สามีารถควิบค้มีการระบาดได้อาจส่งผู้ลำต้่อ 
ระบบบริการสาธารณ์ส้ข	ด้านส้ขภาพ	เศัรษฐกิจ	สังคมี	ซำ�าเต้ิมีจากผู้ลำกระที่บจากการระบาดระลำอกแรก
อย่างมีหาศัาลำ
	 สช้.	ในฐานะฝ่ายเลำขาน้การแผู้นงาน	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	ต้ระหนักถึง
ป็ัญหาสำาคัญของป็ระเที่ศั	จึงได้มี่การป็รึกษาหาร้อร่วิมีกับบริหารขององค์กรภาค่ด้านป็กครอง	ด้านส้ขภาพ	
ด้านสังคมี	ด้านส้�อสารมีวิลำช้น	องค์กรศัาสนา	องค์กรเอกช้น	แลำะภาค่เคร้อข่ายในระดับจังหวิัด	เพ้�อหา
แนวิที่างแลำะควิามีร่วิมีมี้อในการส้้ภัยโควิิด-19	ระลำอกใหมี่น่�ให้สำาเร็จโดยเร็วิ	โดยการดำาเนินงานของ	สช้.	
ได้มี่การจัดที่ำาแนวิที่างป็ฏิบัต้ิการรวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19	ระลำอกใหมี่	ระดับพ้�นที่่�	
“สังคมีหนึ�งเด่ยวิ”	โดยได้กำาหนดเป็้าหมีาย	๓	ระยะ	ได้แก่	ระยะสั�น	ระยะกลำาง	แลำะระยะยาวิ	กิจกรรมี 
ที่่�ควิรดำาเนินงาน	ต้ลำอดจนแนวิที่างมีาต้รการต้่าง	ๆ	ของรัฐที่่�เกิดขึ�น	เพ้�อจัดส่งไป็ยังเคร้อข่ายสมีัช้ช้าส้ขภาพ 
จังหวิัด	หน่วิยงานภาค่ต้่าง	ๆ	เช้่น	กระที่รวิงมีหาดไที่ย	กระที่รวิงการพัฒนาสังคมีแลำะควิามีมัี�นคง 
ของมีน้ษย์	กระที่รวิงแรงงาน	กระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	เพ้�อนำาไป็เป็็นแนวิที่างป็ฏิบัติ้ระดับพ้�นที่่�ต้่อไป็	แลำะ	
สช้.	ในฐานะองค์กรที่่�ได้รับมีอบหมีายจากที่่�ป็ระช้้มี	คสช้.	ในการป็ระช้้มี	ครั�งที่่�	๑/๒๕๖๔	เมี้�อวิันที่่�	๑๑	มีกราคมี	 
๒๕๖๔	ได้มี่การขับเคลำ้�อนแผู้นงาน	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19	ระลำอกใหมี่”	ร่วิมีกับ 
หน่วิยงานภาค่	ด้าน	(๑)	การป็ระสานหน่วิยงานด้านนโยบาย	(๒)	การสนับสน้นการที่ำางานของภาค่	 
(๓)	การเคลำ้�อนไหวิในพ้�นที่่�ของสมีัช้ช้าส้ขภาพจังหวิัด	(๔)	กิจกรรมีพระนิสิต้เมี่ยนมีาช้่วิยเหลำ้อแรงงาน
เม่ียนมีาในพ้�นท่ี่�เส่�ยง	แลำะ	(๕)	ควิามีร่วิมีม้ีอกับภาค่เร้�องการส้�อสารด้านวัิคซ่น

การอบรมเชงิปฏิบัติการ “พัฒนาพระนิสิตจติอาสาเพ่ือสรา้งเสรมิฟื้ นฟูสุขภาวะแก่แรงงาน
ต่างชาติท่ีได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม”่
	 สช้.	ร่วิมีกับองค์กร	ภาค่ย้ที่ธศัาสต้ร์	จัดอบรมีเชิ้งป็ฏิบัติ้การ	“พัฒนาพระนิสิต้จิต้อาสาเพ้�อสร้างเสริมี 
ฟ้�นฟ้ส้ขภาวิะแก่แรงงานต้่างช้าต้ิที่่�ได้รับผู้ลำกระที่บจาก	COVID-19	ระลำอกใหมี่”	เมี้�อวิันที่่�	๑๖	ก้มีภาพันธ	์
๒๕๖๔	ณ์	ห้องป็ระช้้มีช้ั�นลำ่าง	อาคารห้องป็ระช้้มี	มีวิก.	๔๘	พรรษา	มีหาวิิที่ยาลำัยมีหาจ้ฬาลำงกรณ์ราช้วิิที่ยาลำัย	 
ต้ำาบลำลำำาไที่ร	อำาเภอวิังน้อย	จังหวิัดพระนครศัร่อย้ธยา	โดยมี่ภาค่หลำัก	ได้แก่	มีหาวิิที่ยาลำัยมีหาจ้ฬาลำงกรณ์์
ราช้วิิที่ยาลำัย	(มีจร.)	มีหาวิิที่ยาลำัยมีหามีก้ฏราช้วิิที่ยาลำัย	(มีมีร.)	กระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	กร้งเที่พมีหานคร	
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สสส.	สป็สช้.	ไที่ยพ่บ่เอส	กองท้ี่นพัฒนาส้�อป็ลำอดภัยแลำะสร้างสรรค์	เคร้อข่ายองค์กรด้านป็ระช้ากรข้ามี
ช้าต้ิ	(WMG)	ร่วิมีจัดการอบรมีถวิายควิามีร้้ให้กับพระนิสิต้จิต้อาสาช้าวิเมี่ยนมีา	เป็็นการเฉพาะ	จำานวิน	๕๐	ร้ป็
 การอบรมีเช้ิงป็ฏิบัต้ิการครั�งน่�	ช้่วิยที่ำาให้พระนิสิต้เมี่ยนมีามี่ควิามีร้้	ควิามีเข้าใจมีาต้รการด้านส้ขภาพ	 
แลำะนโยบายของป็ระเที่ศัไที่ย	จนสามีารถไป็ส้�อสารกับแรงงานเมี่ยนมีาในป็ระเที่ศัไที่ยได้อย่างถ้กต้้อง	แลำะ 

พระนิสิต้ที่ราบช้่องที่างการส้�อสารแลำะสามีารถผู้ลำิต้ส้�อเผู้ยแพร่ไป็ยังแรงงานเมี่ยนมีาได้ด้วิย

ผลการดําเนินงานสําคัญ ๆ ประกอบด้วย
 ๑.	 นโยบายของหน่วิยงานภาค่ย้ที่ธศัาสต้ร์ในการสนับสน้นแผู้น	“รวิมีพลำังพลำเม้ีองต้้�นร้้	ช่้วิยช้าต้ ิ
ส้้ภัยโควิิด-19	เช้่น	(๑)	กระที่รวิงมีหาดไที่ย	มีอบหมีายกรมีการป็กครองให้สนับสน้นคณ์ะกรรมีการพัฒนา 
ค้ณ์ภาพช้่วิิต้ระดับอำาเภอ	(พช้อ.)	บรรจ้เร้�อง	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	เป็็นงานเร่งด่วิน	 
(๒)	สป็สช้.	มี่นโยบายให้	สป็สช้.	ที่้กเขต้	ป็ระสานกองที่้นหลำักป็ระกันส้ขภาพในระดับที่้องถิ�นหร้อพ้�นที่่�ที่้กแห่ง	 
สนับสน้นการดำาเนินงานต้ามีควิามีร่วิมีมี้อ	“รวิมีพลำังพลำเมี้องต้้�นร้้	ช้่วิยช้าต้ิส้้ภัยโควิิด-19”	(๓)	สวิรส.	 
มี่แผู้นงานวิิจัยแลำะสนับสน้นงบป็ระมีาณ์ต้่อเน้�องในระยะยาวิ	ภายใต้้แผู้นงานวิิจัยต้อบสนองป็ัญหาการระบาด 
โควิิด-19	แลำะ	(๔)	สรพ.	ป็ระกาศัเป็้าหมีายนโยบาย	“ควิามีป็ลำอดภัยของบ้คลำากรสาธารณ์ส้ขที่้กคน 
ในสถานการณ์์โควิิด-19”	ให้ที่้กสถานพยาบาลำต้้องมี่แนวิที่างป็ฏิบัต้ิ	เป็็นต้้น
	 ๒.	 การจัดสมัีช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าติ้	ครั�งท่ี่�	๑๓	พ.ศั.	๒๕๖๓	ในร้ป็แบบการป็ระช้้มีแบบผู้สมีผู้สาน	 
(Hybrid	Assembly)	ภายใต้้ป็ระเด็นหลำัก	(Theme)	“พลัำงพลำเมี้องต้้�นร้้...ส้้วิิกฤต้ส้ขภาพ”	แลำะมี่มีติ้ร่วิมีกัน 
๒	เร้�อง	ได้แก่	(๑)	ควิามีมัี�นคงที่างอาหารในภาวิะวิิกฤต้	(๒)	การบริหารจัดการวิิกฤต้ส้ขภาพแบบมี่ส่วินร่วิมี	 
กรณ์่โรคระบาดใหญ่	รวิมีทัี่�งกิจกรรมีแลำกเป็ลำ่�ยนเร่ยนร้้	(Side	Event)	เพ้�อสร้างการมี่ส่วินร่วิมีของเคร้อข่าย 
พ้�นท่ี่�ให้ม่ีการแลำกเป็ลำ่�ยนเร่ยนร้้กันอย่างหลำากหลำาย	แลำะการเผู้ยแพร่กิจกรรมีของสมีัช้ช้าส้ขภาพแห่งช้าต้ิ	
ส่้สาธารณ์ะผู้่านที่างส้�อออนไลำน์หลำายร้ป็แบบ	ทัี่�งในที่าง	Facebook	Live	Streaming	บนเพจของ	“สำานักงาน
คณ์ะกรรมีการส้ขภาพแห่งช้าติ้”	แลำะนิที่รรศัการออนไลำน์	(Virtual	Exhibition)
	 ๓.	 สมีัช้ช้าส้ขภาพจังหวิัด	มี่การเพิ�มีเต้ิมีเน้�อหาการป็้องกันแลำะควิบค้มีโรคโควิิด-19	ในระดับช้้มีช้น	 
แลำะยังเป็็นพ้�นที่่�กลำางป็ระสานงานให้เกิดการจัดวิงป็รึกษาหาร้อระหวิ่างภาครัฐ	ภาควิิช้าการ	ภาคป็ระช้าสังคมี	 
เพ้�อพัฒนานโยบายแลำะย้ที่ธศัาสต้ร์การป็้องกันแลำะควิามีค้มีโรคอย่างมี่ส่วินร่วิมีในระดับจังหวัิด	รวิมีทัี่�งมี่การ 
จัดวิงป็รึกษาหาร้อในระดับจังหวัิด	โดยควิามีร่วิมีม้ีอของที่้กภาคส่วินในการเฝ้าระวัิง	ป็้องกันแลำะแก้ป็ัญหา	 
เกิดป็ระกาศัมีาต้รการที่างสังคมีที่่�ที่้กภาคส่วินต้กลำงจะแก้ไขป็ัญหาร่วิมีกัน	แลำะเกิดข้อต้กลำงร่วิมี	หร้อมีาต้รการ 
ที่างสังคมีที่่�สามีารถใช้้เป็็นแนวิป็ฏิบัติ้แลำะเห็นบที่บาที่ของภาคส่วินที่างสังคมีในการร่วิมีสนับสน้นนโยบาย
แลำะแผู้นการดำาเนินงานป็้องกันแลำะควิบค้มีโรคระดับจังหวิัด
	 ๔.	 มี่การจัดที่ำามีาต้รการควิามีร่วิมีมี้อ	ระหวิ่างภาครัฐแลำะภาคป็ระช้าสังคมี	กวิ่า	๑,๑๔๖	แห่ง	 
เกิดการป็ระกาศัมีาต้รการที่างสังคมี	หร้อ	ธรรมีน้ญ	หร้อข้อต้กลำงของช้้มีช้นที่่�ที่้กภาคส่วินต้กลำงจะแก้ไข
ป็ัญหาร่วิมีกันกวิ่า	๘๓๐	แห่งที่ั�วิป็ระเที่ศั
	 ๕.	 ควิามีร่วิมีม้ีอกับภาค่เคร้อข่ายนานาช้าติ้	ป็ระกอบด้วิย	Asian	Health	Institute	(AHI)	
ป็ระเที่ศัญ่�ป่้็น,	Community	Partner	International	(CPI)	ป็ระเที่ศัเมี่ยนมีา,	สภาเด็กแลำะเยาวิช้นแห่ง
ป็ระเที่ศัไที่ย,	สมีาคมีนักศัึกษาแพที่ย์แห่งเอเช้่ย	ป็ระจำาป็ระเที่ศัฟิลำิป็ป็ินส์	(Asian	Medical	Students’	Association-	 
Philippines	-	AMSA)	แลำะ	เคร้อข่ายเกษต้รกรร้่นใหมี่ภ้มีิภาคแมี่นำ�าโขง	(Mekong	Youth	Farm	Network	 
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(Y-Farm),	จัดช้้ดการเสวินาออนไลำน์เร้�อง	Multi-sectoral	collaboration	in	response	to	COVID-19	

ระหวิ่างเด้อนมีิถ้นายน	สิงหาคมี	แลำะกันยายน	พ.ศั.	๒๕๖๓	เพ้�อถ่ายที่อดบที่บาที่ของภาคป็ระช้าสังคมี	

ภาครัฐ	แลำะเยาวิช้น	ในการที่ำางานแบบข้ามีภาคส่วินเพ้�อรับม้ีอกับการแพร่ระบาดของไวิรัสโควิิด-19	แลำะค้นหาปั็จจัย 

ท่ี่�สร้างควิามีร่วิมีม้ีอเช่้นน่�ให้ยั�งย้นทัี่�งภาวิะป็กต้ิแลำะภาวิะวิิกฤต้ด้านส้ขภาพ	รวิมีทัี่�งการถ่ายที่อดแลำะยกระดับ 

การที่ำางานสมัีช้ช้าส้ขภาพ	ธรรมีน้ญส้ขภาพของป็ระเที่ศัไที่ยท่ี่�ช่้วิยสังคมีไที่ยรับม้ีอการแพร่ระบาดของไวิรัส 

โควิิด-19	ผู่้านการนำาเสนอบนเวิท่ี่ของ	Civil	Society	Engagement	Mechanism	(CSEM)	of	UHC2030	

ซึ�งม่ีผู้้้เข้าร่วิมีป็ระช้้มีเป็็นภาคป็ระช้าสังคมีจากหลำายหลำายป็ระเที่ศั	เป็็นจำานวินไม่ีน้อยกว่ิา	๑๐๐	คน

	 ๖.	 ม่ีการจัดวิงป็รึกษาหาร้อ	รวิมีพลัำงพลำเม้ีองต้้�นร้้	ช่้วิยช้าติ้ส้้ภัยโควิิด-19	ในระดับพ้�นท่ี่�แลำะ 

จัดพิมีพ์ค่้ม้ีอแนวิป็ฏิบัติ้ในการป้็องกันแลำะเฝ้าระวัิงโรคโควิิด-19	ในช้้มีช้น	จำานวิน	๓๐,๐๐๐	เล่ำมี	เผู้ยแพร่ 

ส่้ช้้มีช้น	แลำะจัดพิมีพ์ค่้ม้ีอแนวิที่างป็ฏิบัติ้	“รวิมีพลัำงพลำเม้ีองต้้�นร้้	ช่้วิยช้าติ้ส้้ภัยโควิิด-19”	ระยะฟ้�นฟ้ 

ค้ณ์ภาพช่้วิิต้ในร้ป็แบบของหนังส้ออิเล็ำกที่รอนิกส์	(E-book)	ผู่้านที่างเว็ิบไซต์้ของ	สช้.	รวิมีทัี่�งจัดพิมีพ์ค่้ม้ีอ 

แนวิป็ฏิบัติ้	“รวิมีพลัำงพลำเม้ีองต้้�นร้้	ช่้วิยช้าติ้ส้้ภัยโควิิด-19”	ระลำอกสอง	ในร้ป็แบบของอินโฟกราฟิกเผู้ยแพร่ 

ผู่้านที่างเว็ิบไซต์้	แลำะไลำน์	ของ	สช้.

	 ๗.	 สร้ป็มีาต้รการแก้ไขปั็ญหาจากโรคโควิิด-19	ของศ้ันย์บริหารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิิด-19	(ศับค.)	รวิมีไป็ถึงมีาต้รการสนับสน้นของภาครัฐอ้�น	ๆ	จำานวิน	๙	ฉบับ	แลำะ	เร้�องเลำ่า	 

“พลัำงช้้มีช้น	ส้้ภัยโควิิด-19”	ในร้ป็แบบอินโฟกราฟิกแลำะหนังส้ออิเล็ำกที่รอนิกส์เผู้ยแพร่ผู่้านที่างเว็ิบไซต์้	เฟซบ๊้ก	 

แลำะไลำน์	ของ	สช้.	มีากกว่ิา	๖๐	ฉบับ

	 ๘.	 ม่ีอาสาสมัีครส้�อพลำเม้ีอง	๔	ภาค	(ภาคกลำาง	อ่สาน	เหน้อ	ใต้้)	ท่ี่�สนใจในงานการผู้ลิำต้เน้�อหา 

ข่าวิสาร	สารคด่	แลำะเร้�องราวิ	เพ้�อเผู้ยแพร่ผู่้านส้�อของช้้มีช้น	ท่ี่�เกิดจากควิามีร่วิมีม้ีอการที่ำางาน	ระหว่ิาง	สช้.	 

ไที่ยพ่บ่เอส	เคร้อข่ายวิิช้าการ	เคร้อข่ายองค์กรภาคป็ระช้าช้น	แลำะ	Active	Citizen	ในงานการพัฒนา	 

รวิมีทัี่�งบที่เร่ยนแลำะป็ระสบการณ์์ด้านการส้�อสารเพ้�อการพัฒนานโยบายสาธารณ์ะแลำะขับเคล้ำ�อนวิาระของ

สังคมีให้เกิดการเป็ล่ำ�ยนแป็ลำง

	 ๙.	 การป็ระย้กต์้ใช้้เที่คโนโลำย่สนับสน้นการดำาเนินงานภายในองค์กร	แลำะการที่ำางานร่วิมีกับภาค่

เคร้อข่าย	ในร้ป็แบบป็ระช้้มีออนไลำน์	แลำะนโยบายให้พนักงาน	สช้.	ที่ำางานท่ี่�บ้าน	(Work	Form	Home) 

การดําเนินงานของ สช. รว่มกับองค์กรภาคีเครอืขา่ยยุทธศาสตรใ์นการควบคมุ 
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สรปุได้ ดังน้ี 
	 ๑.	 ควิามีร่วิมีม้ีอระหวิ่างหน่วิยงานองค์กร	ภายใต้้แผู้น	“รวิมีพลำังพลำเม้ีองต้้�นร้้	ช่้วิยช้าติ้ส้้ภัยโควิิด-19”	 

นำาไป็ส่้การกำาหนดนโยบายของหน่วิยงานให้สอดคล้ำองกับสถานการณ์์	ซึ�งเป็็นตั้วิอย่างของการที่ำางาน 

เชิ้งบ้รณ์าการระหว่ิางหน่วิยงานท่ี่�ม่ีเป้็าหมีายร่วิมีชั้ดเจน	

	 ๒.	 การป็รับร้ป็แบบการที่ำางานกับเคร้อข่ายทัี่�งระดับช้าติ้	พ้�นท่ี่�	แลำะนานาช้าติ้	เช่้น	การป็ระช้้มี	 

ณ์	สถานท่ี่�ป็ระช้้มีร่วิมีกับการป็ระช้้มีผู่้านระบบอิเล็ำกที่รอนิกส์	นับเป็็นก้าวิสำาคัญของการเร่ยนร้้ร่วิมีกัน 

หลัำงสถานการณ์์โควิิด-19	ของ	สช้.	กับภาค่เคร้อข่าย	ในการใช้้เที่คโนโลำย่มีาสนับสน้นการดำาเนินงานมีากขึ�น	 

ที่ำาให้สามีารถป็ระหยัดที่รัพยากรแลำะเวิลำาในการเดินที่างได้ในระดับหนึ�ง	
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	 ๓.	 การสนับสน้นการที่ำางานที่างวิิช้าการ	โดยการนำาข้อมี้ลำที่่�เก่�ยวิข้องจากภาคส่วินต้่าง	ๆ	มีาป็ระมีวิลำ	 

วิิเคราะห์	สังเคราะห์	แลำะเผู้ยแพร่นั�น	จะช้่วิยส่งผู้ลำให้สังคมีได้เห็นกระบวินการนโยบายสาธารณ์ะแบบ 

มี่ส่วินร่วิมี	เกิดควิามีร่วิมีมี้อระหวิ่างภาคส่วินต้่าง	ๆ	ในที่้กระดับ	เกิดมีาต้รการในระดับต้่าง	ๆ	แลำะบที่เร่ยน 

ที่่�เกิดขึ�นจากกรณ์่โควิิด-19	ทัี่�งในระยะควิบค้มีป็้องกันโรคแลำะระยะฟ้�นฟ้ค้ณ์ภาพช้่วิิต้	เพ้�อให้ที่้กภาคส่วิน 

สามีารถนำาไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ในการเต้ร่ยมีตั้วิในระยะยาวิสำาหรับการพร้อมีรับมี้อกับภาวิะวิิกฤต้จาก

โรคระบาดใหญ่หร้อวิิกฤต้อ้�น	ๆ	ที่่�อาจเกิดขึ�นในอนาคต้ได้อย่างยั�งย้น

	 ๔.	 สถานการณ์์โควิิด-19	ที่ำาให้มี่การป็รับต้ัวิภายในองค์กร	บ้คลำากรยอมีรับแลำะป็รับต้ัวิเข้าส้่ 

การใช้้เที่คโนโลำย่ดิจิที่ัลำ	(Digital	Transformation)	สนับสน้นการดำาเนินงาน	ส่งผู้ลำให้บ้คลำากรมี่ที่ักษะ

ด้านดิจิที่ัลำเพิ�มีขึ�นอย่างช้ัดเจน	ซึ�งสามีารถนำาไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ต้่อยอดการที่ำางานได้มีาก	
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โครงการตรวจภมูิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชมุชนชาวไทย

ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์

ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ได้ดำาเนินโครงการบำาเพ็ญพระก้ศัลำ	

เน้�องในโอกาสวัินคลำ้ายวัินป็ระส้ติ้	ศัาสต้ราจารย์	ดร.	สมีเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ	เจ้าฟ้าจ้ฬาภรณ์วิลัำยลัำกษณ์์	อัครราช้ก้มีาร่	กรมีพระศัร่- 

สวิางควิัฒน	วิรขัต้ต้ิยราช้นาร่	วิันที่่�	๔	กรกฎาคมี	เป็็นป็ระจำาต้่อเน้�อง

ที่้กป็ี	โดยในป็ี	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ได้ดำาเนิน

โครงการ	“ต้รวิจภ้มีิค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	ในช้้มีช้นช้าวิไที่ย”	เพ้�อให้ 

ป็ระช้าช้นเข้าถึงบริการต้รวิจหาภ้มีิค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	เป็็นการ 

เฝ้าระวิังแลำะป็้องกันการแพร่กระจายต้่อช้้มีช้น	ข้อมี้ลำที่่�ได้จะเป็็นข้อมี้ลำ 

บ่งช้่�การดำาเนินการแพร่ระบาดในป็ระเที่ศัไที่ย	ซึ�งจะเป็็นป็ระโยช้น์ต้่อ 

ระบบสาธารณ์ส้ขในระดับนโยบายในอนาคต้	โดยให้บริการต้รวิจภ้มิีค้้มีกัน 

ต้่อโรคโควิิด-19	ในพ้�นที่่�ช้้มีช้น	ทัี่�งในกร้งเที่พมีหานคร	ป็ริมีณ์ฑลำแลำะ

ภ้มิีภาคต้่าง	ๆ	ที่ั�งยังให้บริการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	ซำ�าให้กับ 

ป็ระช้าช้นที่่�เคยเข้ารับการต้รวิจหาภ้มีิค้ ้มีกันฯ	ในระยะ	๖	เด้อน	 

ในโครงการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันโรคโควิิด-19	ในช้้มีช้นช้าวิไที่ย	(ระยะที่่�	๒)	
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การดําเนินการโครงการตรวจภมูิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชมุชนชาวไทย (ระยะท่ี ๑) 
ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ได้ดำาเนินการโครงการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	ต้ั�งแต้่วิันที่่�	๘	กรกฎาคมี  

๒๕๖๓	 ถึงวิันที่่�	 ๖	 ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓	มี่ป็ระช้าช้นได้รับการต้รวิจจำานวิน	๑๓,๑๙๘	 ราย	 จำาแนกเป็็นผู้้้ได้รับ 
การต้รวิจในกร้งเที่พมีหานคร	ป็ริมีณ์ฑลำ	แลำะส่วินภ้มีิภาค	ดังน่�

๑.	 กรุงเที่พื้มหานครและปริมณ์ฑล
	 พ้�นที่่�กร้งเที่พมีหานครแลำะป็ริมีณ์ฑลำ	 ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	 ได้ให้บริการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันต้่อ 

โรคโควิิด-19	จำานวิน	๔	ครั�ง ครั้งที่ ๑	วิันที่่�	๒๖	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	ณ์	การเคหะช้้มีช้นหลำักส่�	ถนนแจ้งวิัฒนะ	
ซอย	๕	เขต้หลำักส่�	กร้งเที่พมีหานคร	ครั้งที่ ๒ ระหวิ่างวิันที่่�	๒๙	-	๓๑	สิงหาคมี	๒๕๖๓	ณ์	อาคารสำานักงาน	
ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ภายในศั้นย์ราช้การเฉลำิมีพระเก่ยรต้ิฯ	ถนนแจ้งวิัฒนะ	ครั้งที่ ๓ วิันที่่�	๑	-	๒	สิงหาคมี	
๒๕๖๓	ณ์	การเคหะช้้มีช้นหลำักส่�	ถนนแจ้งวิัฒนะ	ซอย	๕	แลำะช้้มีช้นต้ลำาดหลำักส่�	เขต้หลำักส่�	กร้งเที่พมีหานคร	
แลำะครั้งที่ ๔ วิันที่่�	๒๓	สิงหาคมี	๒๕๖๓	ณ์	วัิดป็่ากลำางที่้่ง	ต้ำาบลำบางขะแยง	อำาเภอเมี้องฯ	จังหวิัดป็ที่้มีธาน่	

๒.	 ภาคกลาง
	 ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ได้ให้บริการต้รวิจภ้มิีค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	ในพ้�นที่่�จังหวิัดช้ัยนาที่

ระหวิ่างวัินที่่�	๑๘	-	๒๘	สิงหาคมี	๒๕๖๓	ให้บริการออกต้รวิจ	ณ์	เที่ศับาลำเมี้องชั้ยนาที่	สำานักงานสาธารณ์ส้ข 
จังหวิัดช้ัยนาที่	อาคารศัาลำาป็ระช้าคมี	อำาเภอหันคา	อาคารศัาลำาป็ระช้าคมี	อำาเภอสรรคบ้ร่	ศัาลำาป็ระช้าคมี
อำาเภอวัิดสิงห์	บริเวิณ์โดยรอบอำาเภอหนองมีะโมีง	อำาเภอเนินขามี	อำาเภอมีโนรมีย์	โรงพยาบาลำสรรพยา	 
โรงพยาบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำบางหลำวิง	โรงพยาบาลำบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำเขาแก้วิ	โรงพยาบาลำ 
ส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำต้ล้ำก	โรงพยาบาลำบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำบ้านกลำ้วิย	โรงพยาบาลำบาลำส่งเสริมีส้ขภาพ
ต้ำาบลำเขาที่่าพระ	โรงพยาบาลำบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำเส้อโฮก	โรงพยาบาลำบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำธรรมีามี้ลำ	
แลำะโรงพยาบาลำบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำบ้านหนองพังนาค

๓.		ภาคเหน้อ
	 ราช้วิิที่ยาลัำยจ้ฬาภรณ์์	ได้ให้บริการต้รวิจภ้มิีค้้มีกันต่้อโรคโควิิด-19	ในพ้�นที่่�จังหวัิดน่าน	ตั้�งแต้่ 

วิันที่่�	๒๙	กันยายน	-	๖	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓	ได้ให้บริการ	ณ์	โรงพยาบาลำน่าน	ที่่�วิ่าการอำาเภอเมี้องน่าน	 
วิัดป็่านันที่บ้ร่ญาณ์สังวิรารามี	(ในพระสังฆราช้้ป็ถัมีภ์)	หอป็ระช้้มีบ้านด้่ใต้้	อำาเภอเมี้องน่าน	หอป็ระช้้มี	
(โดมี)	องค์การบริหารส่วินต้ำาบลำสะเน่ยน	แลำะหอป็ระช้้มีที่่�วิ่าการอำาเภอภ้เพ่ยง	ต้ำาบลำมี่วิงต้ึ๊ด	มี่ป็ระช้าช้น
สนใจเข้าร่วิมีโครงการ	ฯ	จำานวิน	๒,๐๓๕	ราย
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๔.	 ภาคตะวันออก

	 ราช้วิิที่ยาลัำยจ้ฬาภรณ์์	ได้ให้บริการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	ในพ้�นที่่�จังหวัิดป็ราจ่นบ้ร่	

จำานวิน	๖	ครั�ง	ตั้�งแต้่วัินที่่�	๕	-	๑๕	สิงหาคมี	๒๕๖๓	ณ์	หอป็ระช้้มีอำาเภอเมี้อง	หอป็ระช้้มีที่่�ที่ำาการ

องค์การบริหารส่วินต้ำาบลำเนินหอมี	แลำะศัาลำาอเนกป็ระสงค์	องค์การบริหารส่วินต้ำาบลำดงข่�เหลำ็ก	โดยมี่

ป็ระช้าช้นเข้าร่วิมีโครงการฯ	แลำะได้รับการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันจำานวิน	๑,๓๕๖	ราย

๕.	 ภาคตะวันออกเฉ่ยี่งเหน้อ

	 ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ได้ให้บริการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	ในพ้�นที่่�ภาคต้ะวิันออก

เฉ่ยงเหน้อ	จำานวิน	๒	จังหวิัด	ได้แก่	จังหวิัดนครราช้ส่มีา	ระหวิ่างวิันที่่�	๒๑	-	๒๔	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	 

ณ์	โรงพยาบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำหนองค้้มี	โรงพยาบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำที่่าช้้าง	โรงพยาบาลำ 

ส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำคลำองดินดำาอำาเภอป็ากช้่อง	แลำะจังหวิัดร้อยเอ็ด	ระหวิ่างวิันที่่�	๑	-	๑๑	กันยายน	๒๕๖๓	 

ณ์	โรงพยาบาลำพนมีไพร	อำาเภอพนมีไพร

๖.		ภาคใต้

	 ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ได้ให้บริการต้รวิจภ้มีิค้้มีกันต้่อโรคโควิิด-19	ในพ้�นที่่�จังหวิัดภ้เก็ต้	ระหวิ่าง 

วิันที่่�	๑๔	-	๑๘	กันยายน	๒๕๖๓	ณ์	โรงพยาบาลำป็่าต้อง	อำาเภอกะที่้้	แลำะวัินที่่�	๑๗	กันยายน	๒๕๖๓	 

ณ์	อาคารศั้นย์จริยธรรมี	แลำะพิพิธภัณ์ฑ์มีัสยิดมี้การ์ร่มี	ต้ำาบลำเช้ิงที่ะเลำ	อำาเภอถลำาง

การดําเนินการโครงการตรวจภมูคิุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชมุชนชาวไทย (ระยะท่ี ๒) 
ราช้วิิที่ยาลัำยจ้ฬาภรณ์์	ได้ดำาเนินการโครงการต้รวิจภ้มิีค้้มีกันต่้อโรคโควิิด-19	ในช้้มีช้นช้าวิไที่ย 

(ระยะท่ี่�	๒)	ในระยะ	๖	เด้อน	เพ้�อต้รวิจหาภ้มิีค้้มีกันต่้อโรค	COVID-19	สำาหรับผู้้้ท่ี่�ได้รับการต้รวิจหาภ้มิีค้้มีกัน 

โควิิด-19	ในระยะแรก	โดยจะให้บริการ	ฯ	ตั้�งแต่้วัินท่ี่�	๒	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔	ถึง	๓๐	พฤษภาคมี	๒๕๖๔	ซึ�งอย้่

ระหว่ิางการดำาเนินการโครงการ	ฯ	ระยะท่ี่�	๒	แลำะได้ให้บริการต้รวิจหาภ้มิีค้้มีกันต่้อโรคโควิิด-19	แล้ำวิดังน่�	

๑.	 กรุงเที่พื้มหานครและปริมณ์ฑล

	 วิันที่่�	๖	-	๗	มี่นาคมี	๒๕๖๔	แลำะวัินที่่�	๑๓	-	๑๔	มี่นาคมี	๒๕๖๔	ณ์	อาคารสำานักงาน 

ราช้วิิที่ยาลำัยจ้ฬาภรณ์์	ภายในศั้นย์ราช้การเฉลำิมีพระเก่ยรต้ิฯ	ถนนแจ้งวิัฒนะ	(กสที่.	อาคารบริหาร	๒)	แลำะ 

วิันที่่�	๑๔	มี่นาคมี	๒๕๖๔	ณ์	บ้านต้้นโพธิ์	ต้ำาบลำบางขะแยง	อำาเภอเมี้องฯ	จังหวิัดป็ที่้มีธาน่

๒.	 ภาคตะวันออกเฉ่ยี่งเหน้อ

		 วิันที่่�	๒	มี่นาคมี	๒๕๖๔	ณ์	โรงพยาบาลำส่งเสริมีส้ขภาพต้ำาบลำที่่าช้้าง	อำาเภอป็ากช้่อง	จังหวิัด

นครราช้ส่มีา	แลำะวิันที่่�	๕	มี่นาคมี	๒๕๖๔	ณ์	โรงพยาบาลำมีก้ฏค่ร่วิันเขาใหญ่	(ป็ากช้่องนานา)	ต้ำาบลำ 

โป็่งต้าลำอง	อำาเภอป็ากช้่อง	จังหวิัดนครราช้ส่มีา
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บทบาท “อสมท” ในสถานการณ์ โควดิ–19

บรษัิท อสมท จาํกัด (มหาชน)

บที่บาที่ของ	“ส้�อไที่ย”	ในสถานการณ์์	“โควิิด-19”	กับการ 

เผู้ยแพร่ควิามีร้้แลำะแนวิที่างป็้องกัน	การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัส 

โควิิด-19	บริษัที่	อสมีที่	จำากัด	(มีหาช้น)	รัฐวิิสาหกิจสังกัดสำานักนายก- 

รัฐมีนต้ร่	ซึ�งมี่ภารกิจให้บริการด้านส้�อสารมีวิลำช้น	ภายใต้้วิิสัยที่ัศัน	์

“เป็นผู้น�าเสนอเน้�อหาที่่�น่าเชั้�อถ้อ	เที่่�ยี่งตรง	และรวดเร็ว”	มี้่งส่งเสริมี 

การเข้าถึงข้อมี้ลำข่าวิสารอย่างเที่่าเที่่ยมี	แลำะที่ันสถานการณ์์	โดยในป็ี	

๒๕๖๓	ที่ั�วิโลำกรวิมีถึงป็ระเที่ศัไที่ย	ต้้องเผู้ช้ิญกับสถานการณ์์การ

แพรร่ะบาดของโรคติ้ดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	บมีจ.อสมีที่	นำาเสนอข่าวิสาร

แลำะสถานการณ์์การแพร่ระบาดดังกลำ่าวิ	ผู้่านการรายงานข่าวิของส้�อ

ในเคร้ออสมีที่	อาทิี่	สำานักข่าวิไที่ย	ช้่อง	9	MCOT	HD	หมีายเลำข	๓๐	

สถาน่วิิที่ย้	อสมีที่	ที่ั�งในส่วินกลำางแลำะส่วินภ้มีิภาค	ส้�อออนไลำน์	เพ้�อ

ยกระดับการรับร้้ข่าวิสารด้านสาธารณ์ส้ขอย่างทัี่�วิถึงให้กับป็ระช้าช้น
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สำานักข่าวิไที่ย	อสมีที่	ได้เกาะต้ิดสถานการณ์์อย่างใกลำ้ช้ิดแลำะนำาเสนอข่าวิสถานการณ์์	การแพร่ระบาด 

แลำะการที่ำางานของรัฐบาลำเพ้�อแก้ไขป็ัญหาอย่างเร่งด่วิน	อาที่ิ	การรายงานข่าวิป็ระจำาวิัน	ณ์	ที่ำาเน่ยบรัฐบาลำ 

แลำะศั้นย์แถลำงข่าวิกระที่รวิงสาธารณ์ส้ข	การถ่ายที่อดสดการแถลำงข่าวิของศั้นย์ข่าวิ	“ศั้นย์บริหารสถานการณ์์ 

แพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโคโรนา	2019”	หร้อ	ศับค.	การจัดที่่มีข่าวิพิเศัษเพ้�อจัดที่ำาสก้๊ป็ข่าวิการแพร่ระบาด 

ของโควิิด-19	ออกอากาศัในรายการต้่าง	ๆ	รวิมีที่ั�งรายงานข่าวิแลำะต้ิดต้ามีภารกิจรัฐมีนต้ร่ป็ระจำาสำานักนายก- 

รัฐมีนต้ร่	ในการลำงพ้�นที่่�เย่�ยมีเย่ยนป็ระช้าช้น	ในช้่วิงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	 

ช้่อง	9	MCOT	HD	ได้ป็รับผัู้งรายการ	โดยเพิ�มีรายการใหมี่	“ร่วิมีใจคนไที่ยส้้ภัย	โควิิด-19” 

ออกอากาศัต้ั�งแต้่วิันที่่�	๑	เมีษายน	-	๓๑	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	แลำะสก้๊ป็ข่าวิเจาะลำึกการป็รับต้ัวิส้่การใช้้ช้่วิิต้ 

วิิถ่ใหมี่แลำะการป็รับตั้วิในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	โดยศั้นย์ชั้วิร์ก่อนแช้ร์	ที่่ามีกลำาง 

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19	ป็รากฏวิ่ามี่การกระจายข้อมี้ลำข่าวิสารที่ั�งที่่�เป็็น

ควิามีจริงแลำะข่าวิเท็ี่จ	เป็็นจำานวินมีาก	บมีจ.อสมีที่	ยังที่ำาหน้าที่่�ต้รวิจสอบข้อเท็ี่จจริง	แลำะนำาเสนอควิามีร้้

สร้ป็รายงานสถานการณ์์ที่าง	Factsheet	ป็ระจำาวิันแลำะคลำิป็วิิด่โอสั�น	เพ้�อลำดควิามีเข้าใจผู้ิดที่่�อาจเกิดขึ�น

ในสังคมี		
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ในบที่บาที่ขององค ์กร 
ส้�อช้ั�นนำา	บมีจ.อสมีที่	ร ่วิมีกับ 
China	Media	Group	(CMG) 
แลำะแพที่ยสภา	จัดรายการพิเศัษ“ 
ถอดบที่เร่ยนแดนมีังกร”	(Covid-19 
Frontline)	ออกอากาศัที่างช้่อง 
9	MCOT	HD	โดยการจัดป็ระช้้มี 
ที่างไกลำระหวิ ่างแพที่ย์จ่นแลำะ 
แพที่ย ์ ไ ที่ ย 	 เ พ้� อ แ ลำก เ ป็ลำ่� ย น 
ป็ระสบกา รณ์ ์ 	 แ ลำะแนวิที่า ง 
การรับมี้อวิิกฤต้การณ์์การแพร  ่
ระบาดของไวิ รัสโควิิด-19	ใน 
สาธารณ์รัฐป็ระช้าช้นจ่น	สำาหรับ 
เ ค ร้ อ ข ่ า ย สถ า น่ วิิ ที่ ย้ 	 อ สมีที่ 
จำานวิน	๖๐	สถาน่	ที่ั�งในส่วินกลำาง 
แลำะภ้มีิภาค	ได ้ รายงานข ่าวิ 
สถานการณ์์เพ้�อให ้ป็ระช้าช้น 
ในพ้�นที่่� ได ้ รับข ้อมี้ลำที่่�ถ้กต้ ้อง 
อย่างฉับไวิต้ลำอดที่ั�งวิัน	

ข ณ์ ะ ที่่� ส้� อ อ อ น ไ ลำ น ์ 
ในเคร้อ	อสมีที่	ได้นำาเสนอข้อมี้ลำ 
ข่าวิเก่�ยวิกับสถานการณ์์การแพร ่
ระบาดของ	 โรคต้ิด เช้้� อ ไวิรัส 
โ ค วิิ ด - 1 9 	 โ ด ย จั ด ที่ำ า เ ป็ ็ น

Infographic	แลำะเผู้ยแพร่องค์ควิามีร้ ้ที่่�เป็็นป็ระโยช้น์เพ้�อเฝ้าระวิังแลำะป็้องกันการแพร่ระบาด	รวิมีถึง 
ต้ิดต้ามีสถานการณ์์การแพร่ระบาดที่ั�วิโลำก	
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นอกจากน่�	บมีจ.อสมีที่	ยังเป็็นส้�อกลำางระดมีควิามีช้่วิยเหลำ้อแพที่ย์แลำะพยาบาลำ	โดยเช้ิญช้วิน

ป็ระช้าช้นร่วิมีสมีที่บที่้นเพ้�อบ้คลำากรที่างการแพที่ย์ผู้่านบัญช้่ออมีที่รัพย์	“บมจ.อสมที่	ร่วมใจคนไที่ยี่สู้ภัยี่ 

โควิด-19”	เพ้�อมีอบให้แก่มี้ลำนิธิธรรมีาภิบาลำที่างการแพที่ย์	แลำะมี้ลำนิธิสภาการพยาบาลำ	เพ้�อสนับสน้น

บ้คลำากรที่างการแพที่ย์ในการป็ฏิบัต้ิงานในช้่วิงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต้ิดเช้้�อไวิรัสโควิิด-19

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 275



บมีจ.อสมีที่	ต้ระหนักถึงควิามีสำาคัญของป็ัญหาด้านสาธารณ์ส้ขที่่�เกิดขึ�นจากการแพร่ระบาดของ 

เช้้�อไวิรัสโควิิด-19	จึงร่วิมีเป็็นส่วินหนึ�งในการเฝ้าระวัิงแลำะควิามีเส่�ยงจากการแพร่เช้้�อ	โดยมี่มีาต้รการป็้องกัน 

แลำะด้แลำควิามีป็ลำอดภัยให้กับพนักงาน	ได้แก่	การจัดที่ำาป็ระกันภัยโควิิด-19	เพ้�อด้แลำส้ขภาพพนักงานแลำะ

ลำ้กจ้าง	อสมีที่	ที่ั�งส่วินกลำางแลำะภ้มีิภาค

พร้อมีออกป็ระกาศั	เร้�อง	มีาต้รการป็้องกันการแพร่ระบาดของไวิรัสโคโรนา	2019	โดยขอควิามี

ร่วิมีม้ีอบ้คลำากรของ	บมีจ.	อสมีที่	งดหร้อหลำ่กเลำ่�ยงการเดินที่างไป็ยังพ้�นที่่�เส่�ยง	วิางมีาต้รการควิามี

ป็ลำอดภัยภายในสถานที่่�ถ่ายที่ำารายการ	โดยเวิ้นระยะห่างระหวิ่างผู้้้ดำาเนินรายการ	แลำะผู้้้ร่วิมีรายการ	พร้อมีจัดให้มี่ 

การที่ำาควิามีสะอาดอ้ป็กรณ์์ทัี่�งก่อนแลำะหลัำงการถ่ายที่ำา	แลำะเต้ร่ยมีสถานที่่�สำารองสำาหรับผู้ลิำต้แลำะออกอากาศั 

รายการโที่รที่ัศัน์แลำะวิิที่ย้

ในสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นโอกาสให้สื่อไทย ได้ใช้ศักยภาพเเละเสรีภาพบนความรับผิดชอบ 

ในการน�าเสนอข่าว จนน�าไปสู่การเเก้ไขต่อไป 
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ประมวลภาพกิจกรรม
สํานักนายกรฐัมนตรี
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     สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี

	 พลำเอกป็ระย้ที่ธ์	จันที่ร์โอช้า	นายกรัฐมีนต้ร่	เป็็น 
ป็ระธานในพิ ธ่จ้ด เที่่ยนถวิายพระพรชั้ยมีงคลำ	เ น้�องใน 
โอกาสวัินเฉลิำมีพระช้นมีพรรษาพระบาที่สมีเด็จพระเจ้าอย้่หัวิ 
๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	ณ์	ที่ ้ องสนามีหลำวิง 	 ในการ น่� 
นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	เข้าร่วิมีพิธ่ด้วิย 
เมี้�อวิันที่่�	๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	

	 พลำเอก	ป็ระย้ที่ธ์	จันที่ร์โอช้า	นายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานจัดกิจกรรมีจิต้อาสา	“ป็ณ์ิธานควิามีด่	
ที่ำาด่เริ�มีได้ที่่�ใจเรา”	เน้�องในวัินคลำ้ายวัินสวิรรคต้พระบาที่สมีเด็จพระบรมีช้นกาธิเบศัร	มีหาภ้มิีพลำอด้ลำยเดช้ 
มีหาราช้	บรมีนาถบพิต้ร	๑๓	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓	โดยสำานักงานป็ลำัดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	ร่วิมีกับ	กระที่รวิง
การอ้ดมีศึักษา	วิิที่ยาศัาสต้ร์	วิิจัย	แลำะนวัิต้กรรมี	จัดขึ�น	ณ์	มีหาวิิที่ยาลำัยราช้ภัฏวิไลำยอลำงกรณ์	์
ในพระบรมีราช้้ป็ถัมีภ์	อำาเภอคลำองหลำวิง	จังหวิัดป็ที่้มีธาน่	เมี้�อวิันที่่�	๑๔	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓
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	 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่เป็็นป็ระธานพิธ่พระราช้ที่านเพลิำงศัพ	“ว่ิรบ้ร้ษ
นั ก ดั บ เ พลำิ ง ” 	 เ ส่ ย ช่้ วิิ ต้ ขณ์ะป็ฏิ บั ติ้ ห น้ า ท่ี่� เ ห ต้้ ไ ฟ ไ หมี้ แ ลำ ะ อ าค า ร ถลำ่ มี ใ น เข ต้ที่ ว่ิ วิั ฒน า	 
ณ์	วัิดนครอินที่ร์	จังหวัิดนนที่บ้ร่	เม้ี�อวัินท่ี่�	๑๑	เมีษายน	๒๕๖๔	
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	 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานในพิธ่เป็ิดโครงการอบรมีบรรยาย
ขยายผู้ลำ	โดยวิิที่ยากรจิต้อาสา	๙๐๔	หัวิข้อ	“สถาบันพระมีหากษัต้ริย์กับป็ระเที่ศัไที่ย”	หลำักส้ต้รหลัำกป็ระจำา 
ร้่นที่่�	๓/๖๒	“เป็็นเบ้า	เป็็น	แมี่พิมีพ์”	ณ์	โรงแรมีมีิราเคิลำแกรนด์	คอนเวินช้ั�น	ห้องแกรนด์	AB	ช้ั�น	๔	โดยผู้้้เข้าร่วิมี 
โครงการป็ระกอบด้วิย	ข้าราช้การ	พนักงานราช้การ	บ้คคลำากรแลำะลำ้กจ้างในสังกัดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	
จำานวิน	๔๐๐	คน	ซึ�งโครงการน่�มี่จ้ดป็ระสงค์เพ้�อส่งเสริมีควิามีเป็็นจิต้อาสาให้เป็็นไป็ต้ามีมีาต้รฐานของ 
หน่วิยเฉพาะกิจที่หารมีหาดเล็ำกราช้วัิลำลำภรักษาพระองค์	๙๐๔	พร้อมีกระต้้้นเต้้อนให้บ้คลำากรผู้้้เข้าร่วิมีได้สำานึก 
ในพระมีหากร้ณ์าธิค้ณ์ของสถาบันพระมีหากษัต้ริย์	แลำะสนับสน้นการฝึกบรรยายให้กับผู้้้รับการฝึกหลัำกส้ต้ร 
จิต้อาสา	๙๐๔	เมี้�อวิันที่่�	๑๔	กันยายน	๒๕๖๓
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	 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลำัดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่ 
พร้อมีด้วิยคณ์ะผู้้ ้บริหาร	ข้าราช้การพลำเร้อนด่เด่น 
ป็ระจำาป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	ของสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	แลำะ 
จิต้อาสาสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	จัดกิจกรรมีจิต้อาสา 
เน้�องในวิันข้าราช้การพลำเร้อน	ป็ระจำาป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๔ 
โครงการ	“สำานักนายกรัฐมีนต้ร่รวิมีใจ	ฝ่าภัยโควิิด”	 
ณ์	โรงเร่ยนวิัดเบญจมีบพิต้ร	(ป็ระถมี)	เมี้�อวิันที่่�
๑๒	มี่นาคมี	๒๕๖๔

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 281



	 พลำเอก	ป็ระย้ที่ธ์	จันที่ร์โอช้า	นายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานสักข่พยานในพิธ่ลำงนามีบันที่ึกข้อต้กลำง
ควิามีร่วิมีมี้อ	(MOU)	โครงการบ้รณ์าการเพ้�อพัฒนาค้ณ์ภาพช้่วิิต้กลำ้่มีเป็ราะบางรายครัวิเร้อน	ณ์	ตึ้กภักด่-
บดินที่ร์	ที่ำาเน่ยบรัฐบาลำ	ในการน่�	นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลำัดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	ได้เข้าร่วิมีลำงนามีด้วิย	
เมี้�อวิันที่่�	๓	มี่นาคมี	๒๕๖๔

	 รองนายกรัฐมีนต้ร่	(นายวิิษณ์้	เคร้องามี)
เป็็นป็ระธานในพิธ่มีอบรางวิัลำองค์กรป็กครองส่วินที่้องถิ�น 
ที่่�มี่การบริหารจัดการที่่�ด่	ป็ระจำาป็ีงบป็ระมีาณ์	พ.ศั.	๒๕๖๓
ให้แก่องค์กรป็กครองส่วินที่้องถิ�น	(อป็ที่.)	ที่่�มี่การบริหาร 
จัดการที่่�ด่	จำานวิน	๒๑๙	แห่ง	เพ้�อเช้ิดช้้เก่ยรต้ิ	สร้างแรง 
จ้งใจให้ผู้้้บริหารแลำะบ้คลำากรของ	อป็ที่.		มี่ควิามีมี้่งมัี�น 
ในการพัฒนาแลำะเพิ�มีป็ระสิที่ธิภาพในการบริหารจัดการ

ให้มี่ควิามีโป็ร่งใส	ต้รวิจสอบได้	รวิมีที่ั�งเป็ิดโอกาสให้ป็ระช้าช้นเข้ามีามี่ส่วินร่วิมีในการพัฒนาที่้องถิ�น	ในการน่� 
นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นผู้้้กลำ่าวิรายงานในพิธ่ฯ	ณ์	ห้องแกรนด์	บอลำร้มี 
โรงแรมีมีิราเคิลำ	แกรนด์	คอนเวินช้ั�น	กร้งเที่พฯ	เมี้�อวิันที่่�	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓
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	 นายอน้ช้า	นาคาศััย	รัฐมีนต้ร่ป็ระจำาสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานในพิธ่มีอบโลำ่แลำะต้รารับรอง 
มีาต้รฐานการให้บริการของศั้นย์ราช้การสะดวิก	(GECC)	ป็ระจำาป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	ให้แก่หน่วิยงานที่่�ผู้่านการ 
รับรองมีาต้รฐานศั้นย์ราช้การสะดวิกป็ระจำาป็ี	พ.ศั.	๒๕๖๓	เพ้�อเป็็นสัญลำักษณ์์แสดงถึงการให้บริการป็ระช้าช้น 
ของหน่วิยงานของรัฐที่่�มี่การให้บริการด้วิยควิามี	“สะดวิก	รวิดเร็วิ	เข้าถึงง่าย”	ต้ามีนโยบายของนายกรัฐมีนต้ร ่
ในการน่�	นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลำัดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นผู้้้กลำ่าวิรายงานในพิธ่ฯ	ณ์	ห้องป็ระช้้มีคอนเวินช้ั�น 
ช้ั�น	๔	อาคารคอนเวินช้ั�นเซ็นเต้อร์	โรงแรมีรามีาการ์เด้นส์	กร้งเที่พฯ	เมี้�อวิันที่่�	๒	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓
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 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	ร่วิมีป็ระช้้มีรับมีอบนโยบายสำาคัญของรัฐบาลำ 
จากนายกรัฐมีนต้ร่	ในการบ้รณ์าการขับเคลำ้�อนการพัฒนาป็ระเที่ศั	ภายใต้้กรอบแนวิคิด	“ที่้องถิ�นไที่ย	รวิมีไที่ย 
สร้างช้าต้ิ”	ณ์	ห้องคอนเวินช้ั�น	เซ็นเต้อร์	ชั้�น	๓	โรงแรมีรามีา	การ์เดนส์	ถนนวิิภาวิด่รังสิต้	กร้งเที่พฯ	 
เมี้�อวิันที่่�	๕	เมีษายน	๒๕๖๔

	 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลำัดสำานักนายก
รัฐมีนต้ร่	ร่วิมีลำงนามีบันทึี่กควิามีร่วิมีม้ีอสนับสน้นการ 
กระจายอำานาจด้านที่รัพยากรธรรมีช้าต้ิแลำะสิ�งแวิดลำ้อมี	
ระหวิ ่าง	๖	หน ่วิยงาน	ค้อ	สำานักงานป็ลำัดสำานัก- 
นายกรัฐมีนต้ร่		กรมีป็่าไมี้		กรมีอ้ที่ยานแห่งช้าติ้	สัต้วิ์ป็่า	
แลำะพันธ้ ์พ้ช้		กรมีที่รัพยากรที่างที่ะเลำแลำะช้ายฝั ่ง		
สถาบันพัฒนาองค์กรช้้มีช้น	(องค์การมีหาช้น)	แลำะ
กรมีส่งเสริมีการป็กครองที่้องถิ�น	ณ์	ห้องป็ระช้้มี	๓๐๑
ต้ึกบัญช้าการ	๑	ที่ำาเน่ยบรัฐบาลำ	เมี้�อวิันที่่�	๘	ก้มีภาพันธ์	๒๕๖๔
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	 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นผู้้้แที่นรัฐบาลำมีอบเงินช้่วิยเหลำ้อผู้้้ป็ระสบ
สาธารณ์ภัย	จังหวิัดนครศัร่ธรรมีราช้	ณ์	ห้องป็ระช้้มีศัร่วิิช้ัย	ช้ั�น	๕	ศัาลำากลำางจังหวิัดนครศัร่ธรรมีราช้	 
เมี้�อวิันที่่�	๗	เมีษายน	๒๕๖๔	
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	 นาย ธ่ รภัที่ร 	ป็ระย้ รสิที่ธิ 	ป็ลำั ดสำ านั ก 
นายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานในพิธ่เป็ิดการฝึกอบรมี 
แลำะบรรยายพิเศัษ	หัวิข้อ	“ป็รัช้ญาการเป็็นข้าราช้การ 
ที่่�ด่”	ในหลัำกส้ต้รการเป็็นข้าราช้การที่่�ด่	ร้ ่นที่่�	๑๗ 
ผู้ ่านระบบ	VDO	Conference	เมี้� อวิันที่่� 	๒๒ 
ก้มีภาพันธ์	๒๕๖๔

	 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	ในฐานะป็ระธานคณ์ะอน้กรรมีการส้�อสารการแก้ไข 
ปั็ญหามีลำพิษที่างอากาศั	ร่วิมีกับ	อธิบด่กรมีควิบค้มีมีลำพิษ	ต้ิดต้ามีการป็ฏิบัติ้ต้ามีมีาต้รการลำดฝ่้น	PM	2.5 

ของจังหวัิดอ้ทัี่ยธาน่	แลำะบริษัที่	อ้ต้สาหกรรมีนำ�าต้าลำบ้านไร่	จำากัด	จังหวัิดอ้ทัี่ยธาน่	เม้ี�อวัินท่ี่�	๑๓	ก้มีภาพันธ์ 
๒๕๖๔	
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	 นายธ่รภัที่ร	ป็ระย้รสิที่ธิ	ป็ลัำดสำานักนายกรัฐมีนต้ร่	ในฐานะป็ระธานอน้กรรมีการส้�อสารการแก้ไข 
ป็ัญหามีลำพิษที่างอากาศั	ต้รวิจเย่�ยมีการป็ฏิบัต้ิงานของเจ้าหน้าที่่�กรมีควิบค้มีมีลำพิษ	ผู้้้ต้รวิจการกรมีการขนส่ง 
ที่างบก	เจ้าหน้าที่่�ต้ำารวิจกองบังคับการต้ำารวิจจราจรแลำะองค์การขนส่งมีวิลำช้นกร้งเที่พ	ในการตั้�งจ้ดต้รวิจ
ควิันดำารถโดยสารสาธารณ์ะ	ณ์	บริเวิณ์อ้่บางเขน	กร้งเที่พฯ	เมี้�อวิันที่่�	๑๖	ก้มีภาพันธ์	๒๕๖๔
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     สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

	 เลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	นำาคณ์ะผู้้้บริหารสำานักเลำขาธิการ 
นายกรัฐมีนต้ร่	ร ่วิมีบันที่ึกเที่ป็ถวิายพระพรช้ัยมีงคลำ	เมี้�อวิันที่่� 
๒๒	มีิถ้นายน	๒๕๖๓	แลำะเป็็นป็ระธานในพิธ่ถวิายพระพรชั้ยมีงคลำ 
แด ่พระบาที่สมีเด็จพระเจ ้าอย้ ่หัวิ	เน้�องในโอกาสวิันเฉลำิมี 
พระช้นมีพรรษา	๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	แลำะพิธ่ถวิายสัต้ย์ป็ฏิญาณ์ 
เพ้�อเป็็นข้าราช้การ	ที่่�ด่แลำะพลำังของแผู้่นดิน	ป็ระจำาป็ี	๒๕๖๓ 
เมี้�อวิันที่่�	๒๒	กรกฎาคมี	๒๕๖๓

	 เลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	แลำะคณ์ะผู้้้บริหารสำานักเลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่ร่วิมีพิธ่ที่ำาบ้ญตั้กบาต้ร
แลำะร่วิมีพิธ่เปิ็ดกิจกรรมีจิต้อาสา	“ช่้วิิต้วิิถ่ใหม่ีใต้้ร่มีพระบารม่ี...	เราสร้างไป็ด้วิยกัน”	เน้�องในโอกาสวัินเฉลิำมี 
พระช้นมีพรรษาพระบาที่สมีเด็จพระเจ้าอย้่หัวิ	๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	เม้ี�อวัินท่ี่�	๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	
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	 เลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	แลำะคณ์ะผู้้้บริหารสำานักเลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	ร่วิมีกิจกรรมีน้อมีรำาลำึก 
เน้�องในวิันคลำ้ายวิันสวิรรคต้	พระบาที่สมีเด็จพระจ้ลำจอมีเกลำ้าเจ้าอย้่หัวิ	(วิันป็ิยมีหาราช้)	เพ้�อเป็็นการ 
น้อมีรำาลำึกถึงพระราช้กรณ์่ยกิจแลำะพระมีหากร้ณ์าธิค้ณ์ของพระบาที่สมีเด็จพระจ้ลำจอมีเกลำ้าเจ้าอย้่หัวิ	 
ที่่�ได้ที่รงป็ฏิบัต้ิอันเป็็นค้ณ์ป็ระโยช้น์แก่ป็ระเที่ศัช้าต้ิแลำะป็ระช้าช้น	ณ์	พระบรมีราช้าน้สรณ์์	พระบาที่สมีเด็จ 
พระจ้ลำจอมีเกลำ้าเจ้าอย้่หัวิ	พระลำานพระราช้วิังด้สิต้	เมี้�อวิันที่่�	๒๓	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓		
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	 เลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานกลำ่าวิเป็ิด
โครงการสัมีมีนาเพ้�อเพิ�มีป็ระสิที่ธิภาพการป็ฏิบัต้ิงาน 
เร้�อง	“การถ่ายที่อดเป็้าหมีายแลำะต้ัวิช้่�วิัดผู้ลำงานแลำะ
การพัฒนาป็รับป็ร้งกระบวินงานของสำานักเลำขาธิการ
นายกรัฐมีนต้ร่”	แลำะบรรยายพิเศัษในหัวิข้อเร้�อง
“นโยบายแลำะที่ิศัที่างการป็ฏิบัต้ิราช้การแลำะแนวิที่าง
การพัฒนาป็รับป็ร้งกระบวินงานของ	สลำน.”	เมี้�อวิันที่่�
๑๗	ธันวิาคมี	๒๕๖๓	ณ์	ต้ึกสันต้ิไมีต้ร่	ที่ำาเน่ยบรัฐบาลำ	

	 เลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	 รับมีอบช้้ดอ้ป็กรณ์์ป็้องกันส่วินบ้คคลำ	 PPE	 (Personal	 Protective	
Equipment)	จำานวิน	๑๐๐	ช้้ด	จากรองนายกรัฐมีนต้ร่	(พลำเอก	ป็ระวิิต้ร	วิงษ์ส้วิรรณ์)	เมี้�อวิันที่่�	๓๐	ธันวิาคมี	 
๒๕๖๓	สำาหรับให้เจ้าหน้าที่่�สวิมีใส่ป็กป็ิดร่างกาย	 เพ้�อป็้องกันการสัมีผู้ัสเช้้�อโรค	 ช่้วิยป็้องกันแลำะลำดโอกาส
การต้ิดเช้้�อ	ในขณ์ะป็ฏิบัต้ิหน้าที่่�ที่ำาควิามีสะอาดฆ่าเช้้�อโรคบริเวิณ์อาคารต้่าง	ๆ	ภายในที่ำาเน่ยบรัฐบาลำ	
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	 เลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	แลำะคณ์ะผู้้้บริหารสำานักเลำขาธิการนายกรัฐมีนต้ร่	ถวิายแจกันดอกไมี้
หน้าพระบรมีฉายาลำักษณ์์	แลำะลำงนามีถวิายพระพรสมีเด็จพระกนิษฐาธิราช้เจ้า	กรมีสมีเด็จพระเที่พรัต้น-
ราช้ส้ดาฯ	สยามีบรมีราช้ก้มีาร่	ณ์	ศัาลำาสหที่ัยสมีาคมี	ในพระบรมีมีหาราช้วิัง	เมี้�อวิันที่่�	๑๔	มีกราคมี	๒๕๖๔
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     สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

	 นายธ่ระพงษ์	วิงศั์ศัิวิะวิิลำาส	เลำขาธิการคณ์ะรัฐมีนต้ร่	เป็็นป็ระธานในพิธ่ถวิายพระพรช้ัยมีงคลำ 

แด่พระบาที่สมีเด็จพระเจ้าอย้่หัวิ	 เน้�องในโอกาสวิันเฉลำิมีพระช้นมีพรรษา	๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	แลำะพิธ่ 

ถวิายสัต้ย์ป็ฏิญาณ์เพ้�อเป็็นข้าราช้การที่่�ด่แลำะพลำังของแผู้่นดิน	ณ์	อาคารพิพิธภัณ์ฑ์เคร้�องราช้อิสริยาภรณ์์ไที่ย 

ที่ำาเน่ยบรัฐบาลำ	เมี้�อวิันที่่�	๒๐	กรกฎาคมี	๒๕๖๓

	 นางนันทิี่ รัต้น์	แก้วิภราดัย	 ผู้้้อำานวิยการ 

สำานักงานเลำขาธิการ	เ ป็็นผู้้้แที่นสำานักเลำขาธิการ 

คณ์ะรัฐมีนต้ร่	ร่วิมีพิธ่ป็ระกาศัเจต้นารมีณ์์	การส่งเสริมี 

ควิามีเสมีอภาคแลำะขจัดการเล้ำอกป็ฏิบัติ้โดยไม่ีเป็็นธรรมี 

ระหว่ิางเพศั	ณ์	ห้องป็ระช้้มี	ชั้�น	๒	กระที่รวิงการพัฒนาสังคมี 

แลำะควิามีมัี�นคงของมีน้ษย์	เม้ี�อวิันท่ี่�	๒๐	กรกฎาคมี	๒๕๖๓
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	 นายธ่ระพงษ์		วิงศ์ัศิัวิะวิิลำาส	เลำขาธิการคณ์ะรัฐมีนต้ร่	เย่�ยมีช้มีงานนิที่รรศัการ	“ท้ี่นพระราช้ที่าน 
มี.ที่.ศั.”	เน้�องในกิจกรรมีวิันพ่อแห่งช้าต้ิ	ณ์	บริเวิณ์ถนนสนามีไช้ย	สวินสราญรมีย์	เม้ี�อวิันท่ี่�	๕	ธันวิาคมี	
๒๕๖๓
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	 พลำเอก	ส้รย้ที่ธ ์ 	จ้ลำานนที่์	ป็ระธาน 
องคมีนต้ร่	เป็็นผู้้้แที่นพระองค์	แลำะเจ้าหน้าท่ี่� 
กองอา ลัำกษณ์์แลำะ เค ร้� อ ง ราช้ อิส ริยาภรณ์์ 
เช้ิญส้พรรณ์บัฏ	พัดยศั	เคร้�องป็ระกอบสมีณ์ศัักดิ์ 
สมีเด็จราช้าคณ์ะ	ไป็ถวิายหน้าโกศัศัพ	สมีเด็จ 
พระญาณ์วิชิ้โรดมี	(หลำวิงพ่อวิิริยังค์	สิรินฺธโร) 
ณ์ 	 อ า ค า ร บ้ ญ ญ า วิ า ส 	 วิั ด ธ ร ร มี มี ง ค ลำ 
เถาบ้ญญนนที่วิิหาร	เม้ี�อ วัินท่ี่� 	๒๓	ธันวิาคมี 
๒๕๖๓

	 นายธ่ระพงษ์	วิงศ์ัศิัวิะวิิลำาส	เลำขาธิการคณ์ะรัฐมีนต้ร่	ร่วิมีพิธ่ลำงนามีบันทึี่กข้อต้กลำงควิามีร่วิมีม้ีอ 
การเช้้�อมีโยงระบบสารบรรณ์อิเล็ำกที่รอนิกส์ของหน่วิยงานภาครัฐ	โดยม่ีรองนายกรัฐมีนต้ร่	(นายวิิษณ้์ 
เคร้องามี)	เป็็นป็ระธาน	ณ์	โรงแรมีอมีาร่	วิอเต้อร์เกที่	กร้งเที่พฯ	เม้ี�อวัินท่ี่�	๒๔	ธันวิาคมี	๒๕๖๓
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	 นายธ่ระพงษ์	วิงศ์ัศัิวิะวิิลำาส	เลำขาธิการคณ์ะรัฐมีนต้ร่	พร้อมีด้วิยคณ์ะผู้้้บริหารสำานักเลำขาธิการ 

คณ์ะรัฐมีนต้ร่	ลำงนามีถวิายพระพรพระบาที่สมีเด็จพระเจ้าอย้่หัวิ	แลำะสมีเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมีราช้ิน่ 

เน้�องในโอกาสวัินขึ�นปี็ใหม่ี	พ้ที่ธศัักราช้	๒๕๖๔	ณ์	ศัาลำาสหทัี่ยสมีาคมี	ในพระบรมีมีหาราช้วัิง	เมี้�อวัินที่่�	

๑	มีกราคมี	๒๕๖๔
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     สํานักข่าวกรองแหง่ชาติ

	 คณ์ะผู้้ ้บริหารสำานักข่าวิกรองแห่งช้าติ้ร่วิมีพิธ่ที่ำาบ้ญต้ักบาต้ร	พิธ่ถวิายเคร้�องราช้สักการะ
วิางพานพ้่มี	แลำะลำงนามีถวิายพระพรช้ัยมีงคลำ	ณ์	ที่้องสนามีหลำวิง	แลำะ	ณ์	ศัาลำาสหที่ัยสมีาคมี	พระบรมี 
มีหาราช้วิัง	พร้อมีจัดพิธ่ลำงนามีถวิายพระพรช้ัยมีงคลำ	แลำะถวิายสัต้ย์ป็ฏิญาณ์เพ้�อเป็็นข้าราช้การที่่�ด่แลำะ 
พลำังของแผู้่นดิน	เน้�องในโอกาสที่่�พระบาที่สมีเด็จพระเจ้าอย้่หัวิที่รงเจริญพระช้นมีพรรษา	๖๘	พรรษา 
ณ์	ห้องป็ระช้้มีสำานักข่าวิกรองแห่งช้าต้ิ	เมี้�อวิันที่่�	๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓
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	 นายธนากร	บัวิรัษฏ์	ผู้้้อำานวิยการสำานักข่าวิกรองแห่งช้าต้ิ	พร้อมีด้วิยคณ์ะผู้้้บริหารร่วิมีลำงนามี
ถวิายพระพรช้ัยมีงคลำพระบาที่สมีเด็จพระเจ้าอย้่หัวิ	เน้�องในโอกาสวิันขึ�นป็ีใหมี่พ้ที่ธศัักราช้	๒๕๖๔	ณ์	ศัาลำา 
สหที่ัยสมีาคมี	พระบรมีมีหาราช้วิัง	เมี้�อวิันที่่�	๑	มีกราคมี	๒๕๖๔

	 คณ์ะผู้้้บริหารสำานักข่าวิกรองแห่งช้าต้ิร่วิมีพิธ ่
ที่ำาบ้ญต้ักบาต้ร	พิธ่ถวิายเคร้�องราช้สักการะ	วิางพานพ้่มี	 
แลำะลำงนามีถวิายพระพรช้ัยมีงคลำ	ณ์	ที่้องสนามีหลำวิง 
แลำะ	ณ์	ศัาลำาสหที่ัยสมีาคมี	พระบรมีมีหาราช้วัิง	 
พร้อมีจัดพิธ่ลำงนามีถวิายพระพรช้ัยมีงคลำ	ณ์	ห้องป็ระช้้มี 
สำานักข่าวิกรองแห่งช้าต้ิ	แลำะจัดกิจกรรมีสร้างจิต้สำานึก 
รับผู้ิดช้อบสังคมี	ป็ลำ้กป็่า	บำาเพ็ญป็ระโยช้น์	จิต้อาสา 
ป็ลำ้กต้้นไมี้เฉลำิมีพระเก่ยรต้ิ	เน้�องในโอกาสเฉลำิมีพระช้นมี-

พรรษาสมีเด็จพระนางเจ้าสิริกิต้ิ์	พระบรมีราช้ิน่นาถ	พระบรมีราช้ช้นน่พันป็ีหลำวิง	๑๒	สิงหาคมี	ณ์	ศั้นย์ฝึกอบรมี
ป็ระช้านาถ	ต้ำาบลำมีิต้รภาพ	อำาเภอมีวิกเหลำ็ก	จังหวิัดสระบ้ร่	เมี้�อวิันที่่�	๑๑	สิงหาคมี	๒๕๖๓
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	 นายธนากร	บัวิรัษฏ์	ผู้้้อำานวิยการสำานักข่าวิกรองแห่งช้าติ้	พร้อมีด้วิยคณ์ะผู้้้บริหารร่วิมีพิธ่ที่ำาบ้ญ	
ต้ักบาต้ร	ถวิายพานพ้่มีดอกไมี้	ถวิายบังคมี	แลำะเข้าร่วิมีกิจกรรมี	เน้�องในวิันคลำ้ายวิันพระราช้สมีภพของ
พระบาที่สมีเด็จพระบรมีช้นกาธิเบศัร	มีหาภ้มีิพลำอด้ลำยเดช้มีหาราช้	บรมีนาถบพิต้ร	วัินช้าติ้	แลำะวัินพ่อ
แห่งช้าต้ิ	ณ์	ที่้องสนามีหลำวิง	เมี้�อวิันที่่�	๕	ธันวิาคมี	๒๕๖๓

	 นายธนากร	บัวิรัษฏ์	ผู้้้อำานวิยการสำานักข่าวิกรอง 
แห่งช้าต้ิ	เป็็นป็ระธานพิธ่ถวิายผู้้าพระกฐินพระราช้ที่าน 
ป็ระจำาป็ีพ้ที่ธศัักราช้	๒๕๖๓	ถวิายพระสงฆ์จำาพรรษา 
ถ้วินไต้รมีาส	ณ์	วิัดเที่วิสังฆารามี	(วิัดเหน้อ)	ต้ำาบลำ 
บ้านเหน้อ	อำาเภอเมี้องฯ	จังหวิัดกาญจนบ้ร่	เมี้�อวิันที่่� 
๑๐	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓
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	 พลำเอก	ป็ระวิิต้ร	วิงษ์ส้วิรรณ์	รองนายกรัฐมีนต้ร่	 เป็็นป็ระธานเป็ิดอบรมีหลำักส้ต้รการบริหารจัดการ 
ควิามีมีั�นคงแห่งช้าต้ิ	 (บมีช้.)	 ร้่นที่่�	 ๑๓	 (National	 Security	 Management	 for	 Senior	 Executives) 
ณ์	ห้องป็ระช้้มีสำานักข่าวิกรองแห่งช้าต้ิ	เมี้�อวิันที่่�	๒๐	มีกราคมี	๒๕๖๔	
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     สํานักงบประมาณ

	 พิธ่ถวิายผู้้าพระกฐินพระราช้ที่าน	ป็ระจำาปี็	๒๕๖๓	ณ์	วิัดบรมีนิวิาสราช้วิรวิิหาร	เม้ี�อวิันท่ี่� 
๑๕	ต้้ลำาคมี	๒๕๖๓

	 กิจกรรมีเฉลิำมีพระเก่ยรติ้พระบาที่สมีเด็จ 

พระเจ้าอย้่หัวิ	 เน้�องในโอกาสวิันเฉลำิมีพระช้นมีพรรษา	 

๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓	ณ์	ท้ี่องสนามีหลำวิง	เมี้�อวิันที่่� 

๒๘	กรกฎาคมี	๒๕๖๓
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	 พิธ่รับพระราช้ที่านเคร้�องราช้อิสริยาภรณ์์ช้ั�นสายสะพาย	ป็ระจำาป็ี	๒๕๖๓	ณ์	ห้องป็ระช้้มีช้ั�น	๒
อาคาร	๕๒	ป็ี	สำานักงบป็ระมีาณ์	เมี้�อวิันที่่�	๑๑	ก้มีภาพันธ์	๒๕๖๔
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	 วัินสถาป็นาครบรอบ	๖๒	ปี็ 
ของสำานักงบป็ระมีาณ์	ณ์	ห้องป็ระช้้มี 
ด ร . ป๋็ วิ ย 	 อ๊ึ ง ภ า ก ร ณ์์ 	 เ ม้ี� อ วัิ น ท่ี่� 
๑๑	ก้มีภาพันธ์	๒๕๖๔	

 กิจกรรมีเน้�องในวิันคลำ้ายวิันพระบรมีราช้สมีภพ	พระบาที่สมีเด็จพระบรมีช้นกาธิเบศัร	
มีหาภ้มีิพลำอด้ลำยเดช้มีหาราช้	บรมีนาถบพิต้ร	วัินช้าต้ิ	แลำะวัินพ่อแห่งช้าติ้	๕	ธันวิาคมี	๒๕๖๓
ณ์	ที่้องสนามีหลำวิง	เมี้�อวิันที่่�	๕	ธันวิาคมี	๒๕๖๓
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	 งานเกษ่ยณ์อาย้ราช้การป็ระจำาป็ี	๒๕๖๓	ณ์	ห้องป็ระช้้มีช้ั�น	๒	อาคาร	๕๒	ปี็	สำานักงบป็ระมีาณ์ 
เมี้�อวิันที่่�	๒๔	กันยายน	๒๕๖๓
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      สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
	 พลำเอก	ป็ระย้ที่ธ์	จันที่ร์โอช้า	นายกรัฐมีนต้ร่	ในฐานะป็ระธานสภาควิามีมีั�นคงแห่งช้าต้ิ	
เป็็นป็ระธานการป็ระช้้มีสภาควิามีมีั�นคงแห่งช้าต้ิ	ครั�งที่่�	๓/๒๕๖๓	ณ์	ห้องป็ระช้้มีวิิจิต้รวิาที่การ	ช้ั�น	๓	
สำานักงานสภาควิามีมีั�นคงแห่งช้าต้ิ	(สมีช้.)	เมี้�อวิันที่่�	๒๗	สิงหาคมี	๒๕๖๓
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การศึึกษาดููงานของคณะกรรมาธิิการการทหาร 
และความม่�นคงของร่ฐ วุฒิิสภา ณ สำาน่กงาน 
สภาความม่�นคงแห่งชาติิ
 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ 
สภาความมั�นคงแห่่งชาติิ ให้่การต้ิอนรับคณะกรรมาธิการ 
ก า ร ท ห่ า ร แ ล ะ ค ว า ม มั� น ค ง ข อ ง รั ฐ  วุ ฒิิ ส ภ า 
และคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิิสภา โดยมี พลเอก บุญสร้าง  

เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการ เป็นห่ัวห่น้าคณะในโครงการศึึกษาดูงาน เร่�อง “การติิดติามความค่บห่น้า 
การขับเคล่�อนยุทธศึาสติร์ด้านความมั�นคง และแผนแม่บทฯ ที�เกี�ยวข้องและงานด้านความมั�นคงอ่�น ๆ  
ติามบทบาท ห่น้าที� และอ�านาจของห่น่วยงาน” ณ ห่้องประชุมวิจิติรวาทการ ส�านักงานสภาความมั�นคง 
แห่่งชาติิ ท�าเนียบรัฐบาล เม่�อวันที� ๔ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓
 คณะศึึกษาดูงานได้รับทราบบทบาท ห่น้าที�และภารกิจของส�านักงานสภาความมั�นคงแห่่งชาติิ
ได้แก่ สถานการณ์ความมั�นคงในปัจจุบัน แนวความคิด นโยบาย มาติรการและวิธีการในการขับเคล่�อน
ยุทธศึาสติร์ชาติิด้านความมั�นคงในภาพรวม แนวความคิดในการจัดท�าแผนบูรณาการแนวทางการพัฒินา
ของแผนย่อยในแผนแม่บทภายใต้ิยุทธศึาสติร์ชาติิ ประเด็นความมั�นคง ข้อคิดเห็่นต่ิอการขับเคล่�อน 
(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ิยุทธศึาสติร์ชาติิ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศึ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ปัญห่า และอุปสรรค ผลการด�าเนินการ รวมทั�งข้อเสนอแนะที�ต้ิองการให้่คณะกรรมาธิการฯ ช่วยผลักดัน
อาทิ การจัดสรรงบประมาณให่้กับห่น่วยงานปฏิบัติิ ข้อกฎห่มาย และกรอบข้อติกลงระห่ว่างประเทศึที�เกี�ยวข้อง
กับแผนด้านความมั�นคงเฉพาะเร่�องที�จ�าเป็นติ้องผ่านความเห่็นชอบจากรัฐสภา
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การติิดูติามและประเมินผลการดูำาเนินการติามแผนความม่�นคงแห่งชาติิทางทะเล
(พ.ศึ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในพื้นที�ดู้านอ่นดูาม่น
 ส�านักงานสภาความมั�นคงแห่่งชาติิ โดยกองความมั�นคงทางทะเล ได้จัดโครงการติิดติามและประเมินผล
การด�าเนินการติามแผนความมั�นคงแห่่งชาติิทางทะเล (พ.ศึ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในพ่�นที�ด้านอันดามัน
ระห่ว่างวันที� ๔ - ๖ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังห่วัดระนอง โดยมีนางศิึริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการ
สภาความมั�นคงแห่่งชาติิ เป็นหั่วห่น้าคณะ มีวัติถุประสงค์เพ่�อติิดติามและประเมินผลการปฏิบัติิงาน
ของส่วนราชการที�เกี�ยวข้องติามประเด็นยุทธศึาสติร์ภายใติ้แผนความมั�นคงแห่่งชาติิทางทะเลฯ ในห่้วงปี
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน และประมวลสภาพปัญห่าส�าคัญในการด�าเนินการติามแผน รวมทั�ง รับฟังข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญห่า ส�าห่รับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการด�าเนินงานในระยะติ่อไป เพ่�อให่้การขับเคล่�อน
แผนความมั�นคงแห่่งชาติิทางทะเลฯ และการจัดท�าแผนความมั�นคงแห่่งชาติิทางทะเลฉบับให่ม่ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ติามเป้าห่มาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดู่บชาติิ ประจำาปี ๒๕๖๓ (C-MEX ๒๐)
 ส�านักงานสภาความมั�นคงแห่่งชาติิร่วมกับห่น่วยงานที�เกี�ยวข้อง จัดการฝึึกการบริห่ารวิกฤติการณ์
ระดับชาติิ ประจ�าปี ๒๕๖๓ (C-MEX ๒๐) โดยจัดขึ�นเป็นครั�งที� ๑๔ ระห่ว่างห่้วงเด่อนกรกฎาคม - สิงห่าคม  ๒๕๖๓ 
ณ พ่�นที�จังห่วัดชลบุรี โดยแบ่งการฝึึกฯ ออกเป็น ๒ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การฝึึกปฏิบัติิการร่วม
ศูึนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติิทางทะเล ประจ�าปี ๒๕๖๓ ประเด็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติิ
ทางทะเล โดย ศึูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติิทางทะเล และ ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติิการในการ
ฝึึกทดสอบแผนเผชิญเห่ติุ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ประเด็นการติ่อติ้านการก่อการร้าย โดยศึูนย์ปฏิบัติิการติ่อติ้าน
การก่อการร้ายสากล ซึ�งการฝึึกดังกล่าวจะน�าไปสู่การพัฒินาระบบการเติรียมพร้อมแห่่งชาติิที�ท�าให่้ห่น่วยงาน
สามารถติอบสนองติ่อวิกฤติการณ์ความมั�นคงที�อาจเกิดขึ�นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
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การอบรมหล่กสูติรความม่�นคงศึึกษาระดู่บติ้น รุ่นที� ๑

 พลเอก สมศึักดิ์ รุ่งสิติา อดีติเลขาธิการสภาความมั�นคงแห่่งชาติิและคณะผู้บริห่ารร่วมถ่ายภาพ 
กับผู้เข้ารับการอบรมห่ลักสูติรความมั�นคงศึึกษาระดับติ้น รุ่นที� ๑

 ผู้เข้ารับการอบรมห่ลักสูติรความมั�นคงศึึกษาระดับติ้น รุ่นที� ๑ แบ่งกลุ่มร่วมกันท�า WORKSHOP 
เพ่�อเติรียมข้อมูลน�าเสนอห่ัวข้อ/ประเด็นที�ได้รับมอบห่มาย
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พิธิีลงนามบ่นทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำาน่กงานสภาความม่�นคงแห่งชาติิ 
ก่บกองบ่ญชาการกองท่พไทย

 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมม่อทางวิชาการ ระห่ว่างส�านักงานสภาความมั�นคงแห่่งชาติิ  
กับกองบัญชาการกองทัพไทย

 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั�นคงแห่่งชาติิ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ความร่วมม่อทางวิชาการกับกองบัญชาการกองทัพไทย

  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดโครงการ 
สัมมนาระดมความคิดเห่็นและการก�าห่นดแนวทาง 
ในการปฏิบัติิราชการของส�านักงานฯ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๓ ระห่ว่างวันที� ๑๗ - ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอวานี�พลัส หั่วห่ิน รีสอร์ท
อ�าเภอชะอ�า จังห่วัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วย ผู้บริห่าร ข้าราชการและเจ้าห่น้าที�ทุกระดับ
กิจกรรมประกอบด ้วย ส ่วนที�  ๑ การบรรยาย

เร่�อง การปฏิบัติิงานของฝึ่ายเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี�ยวกับภาพรวมนโยบายและทิศึทาง
การปฏิบัติิราชการของส�านักงานฯ ในอนาคติ (OCS toward 2025 : Better Regulation for Better Life)
ส่วนที� ๒ การอภิปรายกลุ่มประเด็น “การปรับปรุงกระบวนการติรวจพิจารณาร่างกฎห่มายของส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา” และส่วนที� ๓  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “การปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัติว์น��า”
ณ อุทยานสิ�งแวดล้อมนานาชาติิสิรินธร
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 นางสาวอัญชลิติา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
สัมมนาทางวิชาการ เร่�อง “เห่ลียวห่ลังแลห่น้าปฏิรูปการศึึกษาไทย” ณ ห่้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศึล  
กรุงเทพฯ เม่�อวันศึุกร์ ที� ๒๘ สิงห่าคม ๒๕๖๓
 การสัมมนาครั�งนี� ได้รับเกียรติิิจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนติรีว่าการกระทรวงศึึกษาธิการ 
(ในขณะนั�น) บรรยายพิเศึษห่ัวข้อ “ภาพรวมการปฏิรูปการศึึกษาไทย” และการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ิ
ทางด้านการศึึกษา ในห่ัวข้อ “ภาพทัศึน์ในอนาคติของการปฏิรูปการศึึกษาไทย” และห่ัวข้อ “การปฏิรูป 
การศึึกษาเพ่�อรับม่อยุควิกฤติติ่อเน่�อง”

 นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการ 
สัมมนา เร่�อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห่มาย  
ติามพระราชบัญญัติิห่ลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎห่มาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห่มาย พ.ศึ. ๒๕๖๒  
ณ ห่้องบอลรูม ชั�น ๔ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  
เม่�อวันศึุกร์ที� ๒๑ สิงห่าคม ๒๕๖๓
 การจัดสัมมนาฯ มีวัติถุประสงค์เพ่�อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะน�าวิธีด�าเนินการที�ถูกติ้องในการ 
ด�าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห่มายและการเผยแพร่ข้อมูลกฎห่มายให่้แก่ประชาชน พร้อมทั�งรับฟัง 
ข้อเท็จจริงจากห่น่วยงานของรัฐเกี�ยวกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎห่มายและการเผยแพร่ข้อมูล 
กฎห่มายติามพระราชบัญญัติิการจัดท�าร่างกฎห่มายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห่มายฯ เพ่�อรวบรวม 
ปัญห่าและอุปสรรคที�เกิดขึ�น ติลอดจนรับฟังข้อสังเกติที�เกี�ยวกับการบังคับใช้กฎห่มายดังกล่าว
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 นายธนาวัฒิน์ สังข์ทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงการสัมมนาพัฒินาห่ลักกฎห่มายปกครอง เร่�อง “ห่ลักเกณฑ์ให่ม่ในการบังคับทางปกครอง : ห่ลักการ 
และแนวทางปฏิบัติิ” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูิน��า เม่�อวันอังคาร ที� ๑ กันยายน ๒๕๖๓
 การจัดโครงการสัมมนาฯ มีวัติถุประสงค์เพ่�อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้่แก่บุคลากรภาครัฐ 
เกี�ยวกับห่ลักกฏห่มายปกครองที�จะมีการพัฒินาให้่ส่วนราชการเข้าใจและน�าไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติิราชการ 
ที�เห่มาะสมกับสังคมไทย ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย บุคลากรของส�านักงานฯ และบุคลากร 
ส่วนราชการต่ิางๆ
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 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และห่ม่อมห่ลวงพัชรภากร เทวกุล 

เลขาธิการ ก.พ. ร่วมลงนามบันทึกข้อติกลงโครงการเพิ�มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติิงานด้านกฎห่มาย 

ส�าห่รับนิติิกรห่ร่อผู้ปฏิบัติิงานด้านกฎห่มายของส�านักงาน ก.พ. ณ ห้่องประชุมปรีดี พนมยงค์ ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เม่�อวันพุธที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓            

 การลงนามบันทึกข้อติกลงความร่วมม่อทางวิชาการดังกล่าว เพ่�อสนับสนุนความร่วมม่อในการพัฒินา 

บุคลากรด้วยการแลกเปลี�ยนบุคลากรเข้าปฏิบัติิงานระห่ว่างสองห่น่วยงาน โดยจะเริ�มด�าเนินการตัิ�งแติ่วันที� 

๑ ตุิลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ�งในระยะแรกค่อ ๑ ตุิลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับข้าราชการจากส�านักงาน ก.พ. มาปฏิบัติิราชการด้วย จ�านวน ๙ ราย
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 นายปกรณ์  นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายอติิโชค  ผลดี เลขาธิการ 

ส�านักงานศึาลปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อติกลงความร่วมม่อทางวิชาการ ระห่ว่างส�านักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาและส�านักงานศึาลปกครอง ณ ห่้องประชุม ๓๐๑ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศึร์) 

เม่�อวันศุึกร์ที� ๓๑ ตุิลาคม ๒๕๖๓ 

 การลงนามบันทึกข้อติกลงความร่วมม่อทางวิชาการดังกล่าว เป็นการลงนามข้อติกลงความร่วมม่อ 

๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การใช้ฐานข้อมูลกฎห่มาย ๒) การพัฒินาบุคลากร ๓) การวิจัยและวิชาการ 

และ ๔) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศึ  นอกจากนี�ยังได้รับเกียรติิจาก ศึาสติราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์ 

ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที� ๔ (อดีติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา) ปาฐกถา เร่�อง “จากส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาถึงส�านักงานศึาลปกครอง กับภาพที�คาดห่วังในอนาคติ” และการอภิปรายทางวิชาการ 

เร่�อง “ก้าวต่ิอไปของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส�านักงานศึาลปกครอง” โดยมีศึาสติราจารย์ (พิเศึษ) 

ดร.ชาญชัย  แสวงศึักด์ิ รองประธานศึาลปกครองสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิิ รวมทั�งผู้บริห่ารจากทั�งสองห่น่วยงาน 

ร่วมแสดงความคิดเห็่นเพ่�อการพัฒินาความร่วมม่อในด้านกฎห่มายปกครองและด้านอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

อันจะเกิดประโยชน์ต่ิอประชาชนต่ิอไป
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        สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน

 การจัดอบรม และสัมมนา โดยร่วมกันด�าเนินการระห่ว่างส�านักงาน ก.พ. และส่วนราชการ  
ใน “ห่ลักสูติรการเป็นข้าราชการที�ดี : ต้ินกล้าข้าราชการ” รูปแบบออนไลน์ รุ่นที� ๒ - ๔ ระห่ว่างเด่อนมิถุนายน  
ถึงเด่อนสิงห่าคม ๒๕๖๓ โดยได้ปรับรูปแบบการอบรมจากการเรียนรู้ในห้่องเรียนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 
ติามช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ในเด่อนกันยายน ๒๕๖๓ ส�านักงาน ก.พ. ยกระดับการพัฒินาข้าราชการส�านักงาน ก.พ.
ด้วยความร่วมม่อโครงการเพิ�มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ (Secondment) กับ ๒ องค์กรต้ินแบบ 
ได้แก่ ๑) บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยร่วมลงนามบันทึกความติกลงในโครงการ “เพิ�มพูนประสบการณ์และเสริมสร้าง 
การเรียนรู้ด้านการบริห่ารทรัพยากรบุคคลส�าห่รับข้าราชการส�านักงาน ก.พ.” ณ Innovation Lab ชั�น ๓
อาคารนานา บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพ่�อให้่ข้าราชการได้เรียนรู้ระบบงานด้านการบริห่ารและการพัฒินา 
ทรัพยากรบุคคล รวมทั�งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากธนาคารกรุงไทย ในฐานะต้ินแบบองค์กรดิจิทัล และ  
๒) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยร่วมลงนามบันทึกความติกลง ในโครงการ “เพิ�มพูนประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติิงานด้านกฎห่มาย” ในฐานะติ้นแบบความเป็นม่ออาชีพด้านกฎห่มาย ณ ห่้องประชุมปรีดี พนมยงค์  
ชั�น ๓ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่�อสนับสนุนให้่ข้าราชการได้เรียนรู้ เข้าใจการท�างานกับองค์กรอ่�น 
มากยิ�งขึ�น
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 ส�านักงาน ก.พ. ในฐานะฝึ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาติรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้จัด 
สัมมนาเชิงปฏิบัติิการเพ่�อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้่กับกลไกการขับเคล่�อนจริยธรรม : การชี�แจงระเบียบ 
คณะกรรมการมาติรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยห่ลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม ข้อก�าห่นดจริยธรรม 
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของห่น่วยงานและเจ้าห่น้าที�ของรัฐ พ.ศึ. ๒๕๖๓ ให้่กับองค์กรกลางบริห่ารงาน 
บุคคล และองค์กรที�มีห่น้าที�จัดท�าประมวลจริยธรรม โดยมีรองนายกรัฐมนติรี (นายวิษณุ เคร่องาม) เป็นประธาน
เม่�อวันที� ๖ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้่องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เพ่�อส่งเสริมให้่
การขับเคล่�อนมาติรฐานทางจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 ส�านักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั�งที� ๒๐ (The 20th ASEAN 
Cooperation on Civil Service Matters: ACCSM) เม่�อวันที� ๑๗ - ๑๘ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบ 
การประชุมออนไลน์ Cisco Webex ณ อาคารส�านักงาน ก.พ. จังห่วัดนนทบุรี โดยเป็นการจัดประชุมครั�งสุดท้าย 
ก่อนจะส่งมอบติ�าแห่น่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ให่้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที�ประชุม 
ได้ร่วมกันพิจารณารับรอง แผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศึ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ACCSM Work Plan 2021 - 2025) 
และแผนงาน ก.พ. อาเซียนบวกสาม พ.ศึ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (ACCSM Plus Three Work Plan 2021 - 2025) 
ซึ�งเป็นการริเริ�มด�าเนินการติ่อเน่�องจากแผนฉบับเดิมโดยส�านักงาน ก.พ. นอกจากนี� ยังได้มีการแลกเปลี�ยน 
นโยบาย แนวปฏิบัติิ และประสบการณ์ด้านการบริห่ารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ�งเป็นข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่ิอการก�าห่นดนโยบายการบริห่ารทรัพยากร
บุคคลในภาครัฐ ของแต่ิละประเทศึต่ิอไป
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 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้่ 
ส�านักงาน ก.พ. ก�าห่นดมาติรการส�าห่รับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที�อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในติ่างประเทศึ  
โดยปรับเปลี�ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศึนักเรียนทุนรัฐบาล กิจกรรมติิดติาม 
สถานการณ์และชีวิติความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นต้ิน นอกจากนี� ส�านักงาน ก.พ. ยังได้ร่วมม่อกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศึาสติร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการแลกเปลี�ยนความรู้ หั่วข้อ “การปฏิบัติิติน 
ในการศึึกษาต่ิอ ณ ต่ิางประเทศึ” อีกด้วย

 ส�านักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพ่�อรับทุนรัฐบาล 

ประจ�าปี ๒๕๖๔ ระห่ว่างวันที� ๔ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั�งสิ�น

จ�านวน ๓๐๘ ทุน ประกอบด้วย ๑) ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั�วไป 

ระดับปริญญา) รวม ๒๔๗ ทุน ได้แก่ ทุนรัฐบาลติามความต้ิองการ 

ของส่วนราชการ ทุนสนับสนุนความติ้องการของส่วนราชการ 

ในภูมิภาค (Area-based) ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศึาสติร์และ 

เทคโนโลยี ทุนรัฐบาลไปศึึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) 

และทุนธนาคารแห่่งประเทศึไทย และ ๒) ทุนรัฐบาลเพ่�อดึงดูด 

ผู้มีศัึกยภาพสูงที�ก�าลังศึึกษาอยู่ในสถาบันการศึึกษาในประเทศึ 

(ทุน UIS) รวม ๖๑ ทุน ได้แก่ ทุนรัฐบาลเพ่�อดึงดูดผู้มีศัึกยภาพ 

สูง ทุนธนาคารแห่่งประเทศึไทยเพ่�อดึงดูดผู้มีศัึกยภาพสูง และ 

ทุนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับห่ลักทรัพย์และติลาดห่ลักทรัพย์
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          สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

 นายทศึพร ศิึริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒินาการเศึรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ (ติ�าแห่น่งในขณะนั�น) 
ร่วมพิธีท�าบุญติักบาติรถวายพระราชกุศึล และพิธีถวายสัติย์ปฏิญาณเพ่�อเป็นข้าราชการที�ดีและพลังของแผ่นดิน 
เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ห่ัว ประจ�าปีพุทธศึักราช ๒๕๖๓ ณ มณฑล
พิธีท้องสนามห่ลวง เม่�อวันที� ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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 นายทศึพร ศึิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ (ติ�าแห่น่งในขณะนั�น) และคณะผู้บริห่ารส�านักงานคณะกรรมการ 
พัฒินาการเศึรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ (สศึช.) ที�เกี�ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวชี�แจงความก้าวห่น้าการด�าเนินการ 
เพ่�อฟื้นฟูเศึรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายใติ้พระราช- 
ก�าห่นดให่้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่�อแก้ไขปัญห่า เยียวยา และฟื้นฟู เศึรษฐกิจและสังคมที�ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศึ. ๒๕๖๓ เม่�อวันที� ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
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 นายศัึกด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนติรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมร่วมระห่ว่าง
รัฐมนติรี และภาคเอกชนกรอบความร่วมม่อลุ่มแม่น��าโขง-ญี�ปุ่นด้านเศึรษฐกิจและอุติสาห่กรรม ครั�งที� ๑๓ 
และการประชุมคณะท�างานเพ่�อการพัฒินาระเบียงเศึรษฐกิจติะวันติก - ติะวันออก ครั�งที� ๑/๒๕๖๓ ผ่าน 
ระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนติรีด้านการติ่างประเทศึ (นายชิเงฮิโระ ทานะกะ) กระทรวง
เศึรษฐกิจ การค้า และอุติสาห่กรรมของญี�ปุ่น (METI) พร้อมด้วยรัฐมนติรีห่ร่อผู้แทนรัฐมนติรี ๕ ประเทศึ
ลุ่มแม่น��าโขง โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ (ติ�าแห่น่งในขณะนั�น) ในฐานะผู้ประสานงาน
ห่ลักระดับประเทศึ (National Coordinator) กรอบความร่วมม่อลุ่มแม่น��าโขง - ญี�ปุ่นด้านเศึรษฐกิจและ
อุติสาห่กรรม (MJ-CI) และผู้แทนห่น่วยงานที�เกี�ยวข้องเข้าร่วม ณ ห่้องราชด�าเนิน กระทรวงคมนาคม 
เม่�อวันที� ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 สศึช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติิการ เร่�อง “สศึช. กับการขับเคล่�อนยุทธศึาสติร์ชาติิด้วยงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยในช่วงเช้า นายทศึพร ศึิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ (ติ�าแห่น่งในขณะนั�น) ได้บรรยายห่ัวข้อ 
“ถอดบทเรียนประสบการณ์ในฐานะเลขาธิการ สศึช. จุดอ่อน จุดแข็ง ของ สศึช. และความคาดห่วังติ่อบทบาท 
ของ สศึช. ในระยะติ่อไป” โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ (ติ�าแห่น่งในขณะนั�น) ในฐานะ
เลขาธิการ สศึช. คนติ่อไป ได้แสดงวิสัยทัศึน์และมอบนโยบายการบริห่าร สศึช. ในระยะติ่อไป ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ในโอกาสนี� เลขาธิการ สศึช. 
ได้น�าผู้บริห่ารและเจ้าห่น้าที� ประกาศึเจตินารมณ์และปฏิญาณติน “การติ่อติ้านการทุจริติ” โดยให่้ค�ามั�น 
ติ่อสาธารณะที�จะไม่เกี�ยวข้องกับการทุจริติ รวมทั�งสนับสนุนการปฏิบัติิงานอย่างมีจริยธรรม

           ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี320



 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนติรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศึษ 
ในการประชุมประจ�าปี ๒๕๖๓ ของ สศึช. เร่�อง “ชีวิติวิถีให่ม่ ประเทศึไทยห่ลังโควิด” ในการประชุมดังกล่าว 
นายทศึพร ศึิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ (ติ�าแห่น่งในขณะนั�น) ได้น�าเสนอประเด็น “ครึ�งทางแผนฯ ๑๒ เติรียมพร้อม 
รับม่อชีวิติวิถีให่ม่” เพ่�อเข้าสู่การเสวนาแสดงความคิดเห่็นเกี�ยวกับแนวทางการปรับติัวจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และประเด็นท้าทายในระยะติ่อไปด้วย ณ ห่้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศึูนย์การประชุมอิมแพ็ค 
ฟอรั�ม เม่องทองธานี จังห่วัดนนทบุรี เม่�อวันที� ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
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 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒินาการเศึรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ เป็นประธาน 
การประชุมระดมความเห็่นต่ิอ “กรอบแผนพัฒินาเศึรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ ฉบับที�  ๑๓
(พ.ศึ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)” กลุ่มห่น่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้บริห่ารระดับสูงของห่น่วยงานราชการ 
รัฐวิสาห่กิจ และองค์การมห่าชนเข้าร่วมจ�านวนประมาณ ๒๐๐ คน ณ ห้่องกมลทิพย์ โรงแรม 
เดอะ สุโกศึล กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒินาการเศึรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ พร้อมด้วย 
รองเลขาธิการและผู้บริห่ารที�เกี�ยวข้อง ร่วมแถลงตัิวเลขผลิติภัณฑ์มวลรวมในประเทศึและรายงาน 
ภาวะสงคมรายไติรมาส ณ ห้่องประชุม ๕๒๑ สคช. ซึ�งจัดเป็นประจ�าทุกเด่อน ๓ เด่อน

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ส่มมนา ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. เพื�อกำาหนดูทิศึทางการข่บเคลื�อนการพ่ฒินาระบบราชการในระยะติ่อไป
 งานสัมมนา ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. เพ่�อก�าห่นดทิศึทางการขับเคล่�อนการพัฒินาระบบราชการ 
ในระยะติ่อไป โดยรองนายกรัฐมนติรี (นายวิษณุ เคร่องาม) ประธาน ก.พ.ร. ได้มอบนโยบายและทิศึทาง
การขับเคล่�อนราชการในระยะติ่อไป เพ่�อให่้ ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. ทุกคณะ น�าไปเป็นห่ลักในการพัฒินา
ระบบราชการแติ่ละมิติิให่้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยให่้มุ่งเน้นการคิดสิ�งให่ม่ให่้กับระบบราชการน�าระบบดิจิทัล ห่ร่อ 
นวัติกรรมให่ม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒินาประสิทธิภาพการให่้บริการประชาชน ให่้ง่ายขึ�น (Easier) 
รวดเร็วขึ�น (Faster) และมีค่าใช้จ่ายถูกลง  (Cheaper) เพ่�อให่้ประชาชนมีชีวิติที�ดีขึ�น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศึล  
กรุงเทพมห่านคร เม่�อวันที� ๒๖ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓

รางว่ลเลิศึร่ฐ ประจำาปี ๒๕๖๓
 รองนายกรัฐมนติรี (นายวิษณุ เคร่องาม) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศึรัฐ ประจ�าปี ๒๕๖๓  
เพ่�อเชิดชูเกียรติิให่้แก่ห่น่วยงานที�ได้พัฒินาคุณภาพการให่้บริการ และระบบการบริห่ารงานของห่น่วยงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั�งย่น ซึ�งผลงานที�ได้รับรางวัลจะเป็นติ้นแบบที�ดีให่้แก่ห่น่วยงานอ่�น ๆ เพ่�อใช้เป็น 
แนวทางในการพัฒินาระบบงานของห่น่วยงานให่้ดียิ�งขึ�นติ่อไป ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศึการ Better  
Services for Better Life ในรูปแบบ Virtual Exhibition ผ่านทางเว็ปไซติ์ส�านักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)  
ณ ห่้องรอยัล จูบิลี� บอลรูม อิมแพคเม่องทองธานี เม่�อวันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การพ่ฒินาการให้บริการภาคร่ฐเพื�ออำานวยความสะดูวกในการประกอบธิุรกิจ
 การประชุม เร่�อง “การพัฒินาการให่้บริการภาครัฐเพ่�ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”  
เพ่�อรายงานการด�าเนินการของภาครัฐเพ่�อการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และชี�แจงประเด็น 
ที�เกี�ยวข้องกับ ๑๐ ข้อเสนอ เพ่�อยกระดับประเทศึไทยสู่ ๑๐ อันดับประเทศึที�ประกอบธุรกิจได้ง่ายที�สุด 
(Ten for Ten) จากทูติ ๕ ประเทศึ และห่อการค้านานาชาติิแห่่งประเทศึไทย โดยมีรองนายกรัฐมนติรี
(นายสุพัฒินพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนติรี (นายวิษณุ เคร่องาม) ร่วมเป็นเกียรติ ิ
ในการประชุม ณ โรงแรมอินเติอร์ คอนติิเนนติัล กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๓๐ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓

การข่บเคลื�อน e-Service ของส่วนราชการ
 การประชุมเชิงปฏิบัติิการเกี�ยวกับการขับเคล่�อนการให่้บริการห่ร่อการท�างานบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของส่วนราชการ เพ่�อสนับสนุนองค์ความรู้ในการวิเคราะห่์กระบวนงานเดิม
และออกแบบกระบวนงานให่ม่เพ่�อน�าไปพัฒินาติ่อยอดห่ร่อยกระดับงานบริการของห่น่วยงานให่้สามารถ 
ให่้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๒๔ กันยายน  
๒๕๖๓
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MY BETTER COUNTRY HACKATHON
 กิจกรรมร่วมคิดร่วมออกแบบงานภาครัฐเกี�ยวกับแนวทางการพัฒินาประเทศึจากเยาวชนคนรุ่นให่ม่  
(MY BETTER COUNTRY HACKATHON) โดยในช่วงเด่อนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการจัด
กิจกรรม ๔ ครั�ง ทั�งรูปแบบพบปะ (Offline) และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในห่ัวข้อติ่าง ๆ ได้แก่ 
Post COVID-19 (๑๗ - ๑๙ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) e-Governance Service เวทีออกแบบบริการ  
e-Service ภาครัฐให่้ไฉไล ใช้งานง่ายกว่าเดิม (๗ และ ๑๕ - ๑๖ สิงห่าคม ๒๕๖๓) Open Government  
Data Visualization การพัฒินาข้อมูลภาครัฐ (๒๙ สิงห่าคม ๒๕๖๓) และการออกแบบระบบและพฤติิกรรมคน  
ให่้ห่่างไกลยาเสพติิด (๒๙ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓)

Gov Lab
 โครงการห่้องปฏิบัติิการนวัติกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๓ ซึ�งเป็นเคร่�องม่อพัฒินานวัติกรรมงานบริการของภาครัฐ ที�เปิดโอกาสให่ ้
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างติ้นแบบนวัติกรรมเพ่�อยกระดับงานบริการภาครัฐให่้มีประสิทธิภาพ
และติอบสนองความติ้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตัิวอย่างติ้นแบบที�ได้จากโครงการ เช่น ระบบ 

การเก็บข้อมูลเพ่�อการบริห่ารจัดการน��าในระดับแปลงนา (กรมชลประทาน) และระบบจองคิวและย่�นเอกสาร 
ออนไลน์ส�าห่รับงานบริการที�ดิน (กรมที�ดิน) โดยมีพิธีปิด เม่�อวันที� ๒๖ สิงห่าคม ๒๕๖๓
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     สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

 นางสาวดวงใจ อัศึวจินติจิติร์ เลขาธิการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมคณะ 
ผู้บริห่ารและเจ้าห่น้าที�เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย 
มงคลเน่�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั่ว และพิธีถวายสัติย์ 
ปฏิญาณ เพ่�อเป็นข้าราชการที�ดีและพลังของ 
แผ่นดิน ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน เม่�อวันที� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 นางสาวดวงใจ อัศึวจินติจิติร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมพิธีท�าบุญติักบาติร 
ถวายพระราชกุศึล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เน่�องในวันคล้ายวันสวรรคติ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศึร มห่าภูมิพลอดุลยเดชมห่าราช บรมนาถบพิติร ณ ท้องสนามห่ลวง เม่�อวันที� 
๑๓ ติุลาคม ๒๕๖๓
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 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดการประชุมห่าร่อร่วมกับห่อการค้าติ่างประเทศึ 
ในประเทศึไทย น�าโดย นางสาวดวงใจ อัศึวจินติจิติร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพ่�อรับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับมาติรการฟื้นฟูเศึรษฐกิจ รวมทั�งปัญห่าอุปสรรคติ่าง ๆ ของนักลงทุนที�เกิดขึ�น โดยมี 
รองนายกรัฐมนติรี (นายสุพัฒินพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธาน ณ โรงแรมอินเติอร์คอนติิเนนติัล กรุงเทพฯ 
เม่�อวันที� ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
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 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดประชุมห่าร่อระห่ว่างภาครัฐและเอกชนรายให่ญ่กว่า 
๓๐ องค์กร น�าโดยนางสาวดวงใจ อัศึวจินติจิติร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพ่�อระดม 
ความคิดเห่็นและข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ติ่อการก�าห่นดมาติรการส่งเสริมการลงทุน ซึ�งจะช่วยฟื้นฟู 
เศึรษฐกิจของประเทศึและเสริมสร้างบรรยากาศึที�ดีในการลงทุนของไทย ในปี ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนติรี 
(นายสุพัฒินพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธาน ณ โรงแรมอินเติอร์คอนติิเนนติัล กรุงเทพฯ เม่�อวันที� 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

 นางสาวดวงใจ อัศึวจินติจิติร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมคณะผู้บริห่าร 

ให่้การติ้อนรับ Mr. Atsushi Taketani ประธาน JETRO Bangkok และคณะผู้บริห่ารจากห่อการค้า 

ญี�ปุ่น (JCC) เน่�องในโอกาสเข้าพบเพ่�อรายงานผลการส�ารวจดัชนีทางธุรกิจของบริษัทญี�ปุ่นในประเทศึไทย 

ณ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่�อวันที� ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

         สํานักงานทรพัยากรน้ำ แหง่ชาติ
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สํานักงานทรพัยากรน้ำ แหง่ชาติ

      พลเอก ประวิติร วงษ์สุวรรณ 
รองนายก รั ฐมนติ รี  ในฐานะ 
ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการน��า 
แห่่งชาติิ (กอนช.) เป็นประธาน 
พิธีเปิดพร้อมกล่าวมอบนโยบาย 
การประชุมเสวนา เร่�อง “ส่องแผนรัฐ 
รับม่อฝึน ปี ๒๕๖๓ ลุ่มน��าเจ้าพระยา 
รอดห่ร่อไม่  ?” โดยมีหั่วห่น้า 
ส่วนราชการ ห่น่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิิ ผู้แทนเกษติรกร ผู้แทนภาคอุติสาห่กรรม และนักวิชาการ กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมงาน 
ณ ห่้องประชุมออดิทอเรียม ชั�น ๒ อาคารศูึนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูึนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเติอร์ แจ้งวัฒินะ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศึการการด�าเนินงานของกองอ�านวยการ 
น��าแห่่งชาติิ (กอนช.) เพ่�อเติรียมการรับน��าห่ลากในพ่�นที�ลุ่มน��าเจ้าพระยา การบรรยายในหั่วข้อ “๙ แผนงาน 
เพ่�อบรรเทาอุทกภัยลุ่มน��าเจ้าพระยา” และการเสวนา เร่�อง “ส่องแผนรัฐ รับม่อฝึน ปี ๒๕๖๓ ลุ่มน��า 
เจ้าพระยารอดห่ร่อไม่ ?” เม่�อวันที�  ๑๔ สิงห่าคม ๒๕๖๓
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 นายสมเกียรติิ ประจ�าวงษ์ เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน��าแห่่งชาติิ (สทนช.) และนายยุทธนา 
ห่ยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อติกลงความร่วมม่อในการใช้ข้อมูล ระห่ว่างส�านักงาน 
ทรัพยากรน��าแห่่งชาติิ กับ กรมธนารักษ์ แลกเปลี�ยนข้อมูลผังน��าและแผนที�รูปแปลงที�ดินราชพัสดุ ส�าห่รับ 
ใช้ประเมินความเสียห่ายกรณีเกิดอุทกภัยและจัดโซนนิ�งที�ดินราชพัสดุ เสริมศึักยภาพ “ผังน��า” เพ่�อประโยชน์ 
ในการบริห่ารจัดการทรัพยากรน��าของประเทศึอย่างเป็นระบบ โดยมี นายส�าเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ 
สทนช. และ นายธ�ารงค์ ทองติัน ผู้อ�านวยการสูง รักษาการในติ�าแห่น่งนักวิเคราะห่์นโยบายและแผน 
ทรงคุณวุฒิิ กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อติกลงฯ พร้อมด้วย ผู้บริห่ารและเจ้าห่น้าที� 
ของทั�ง ๒ ห่น่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห่้องประชุมน��าปิง ชั�น ๔ อาคารจุฑามาศึ สทนช.  
ถนนวิภาวดีรังสิติ เขติห่ลักสี� กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๒๔ สิงห่าคม ๒๕๖๓
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 พลเอก ประวิติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนติรี ลงพ่�นที�ติิดติามการพัฒินาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด  
จังห่วัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงห่วิชัย ผู้ว่าราชการจังห่วัดนครสวรรค์ กล่าวติ้อนรับ นายสมเกียรติิ  
ประจ�าวงษ์ เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน��าแห่่งชาติิ (สทนช.) รายงานแผนห่ลักการพัฒินาและฟื้นฟู 
บึงบอระเพ็ด และห่น่วยงานที�เกี�ยวข้องรายงานความก้าวห่น้าการด�าเนินงาน ปัญห่าและอุปสรรคในการ 
พัฒินาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดในความรับผิดชอบ จากนั�นรองนายกรัฐมนติรีเดินทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ 
สัมมนาบึงบอระเพ็ด เพ่�อท�าพิธีมอบสัญญาเช่าที�ดินราชพัสดุให่้กับผู้แทนราษฎรที�อยู่อาศึัยและท�าการเกษติร 
ในเขติ “ให่้” ของบึงบอระเพ็ด ซึ�งเป็นห่นึ�งในโครงการเร่งด่วนติามแผนห่ลักฯ ของรัฐบาลภายใติ้โครงการ 
“ธนารักษ์ประชารัฐ”และลงพ่�นที�ดูสภาพพ่�นที�โดยรอบบึงบอระเพ็ด เม่�อวันที� ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
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 พลเอก ประวิติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนติรี ในฐานะหั่วห่น้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลง 
ในโอกาสร่วมประชุมคณะมนติรี คณะกรรมาธิการแม่น��าโขง ครั�งที� ๒๗ และการประชุมร่วมระห่ว่างคณะมนติรี  
คณะกรรมาธิการแม่น��าโขง กับกลุ่มหุ่้นส่วนการพัฒินา ครั�งที� ๒๕ ร่วมกับรัฐมนติรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ิ
และสิ�งแวดล้อมแห่่งสาธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลาว ประธานคณะมนติรี คณะกรรมาธิการแม่น��าโขง  
ประจ�าปี ๒๕๖๓ รองประธานคณะกรรมการแม่น��าโขงแห่่งราชอาณาจักรกัมพูชา ห่ัวห่น้าคณะผู้แทน
กัมพูชา รัฐมนติรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิและสิ�งแวดล้อมแห่่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ประเทศึหุ่้นส่วนการพัฒินา อาทิ สห่ภาพยุโรป ออสเติรเลีย นิวซีแลนด์ และสห่รัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะ
ผู้แทนฝึ่ายไทย ประกอบด้วย นายอนุชา นาคาศัึย รัฐมนติรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนติรี ร่วมประชุมในฐานะผู้แทน 
ไทยส�ารองในคณะมนติรี คณะกรรมธิการแม่น��าโขง ผู้แทนกรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรน��า เป็นติ้น  
ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เม่�อวันที� ๒๖ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓
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 นายสมเกียรติิ ประจ�าวงษ์ เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน��าแห่่งชาติิ (สทนช.) ในฐานะที�ปรึกษา
กิติติิมศึักดิ์ของสภาน��าแห่่งเอเชีย (Asia Water Council : AWC) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริห่าร
สภาน��าแห่่งเอเชีย ห่ร่อ Board of Council of AWC ครั�งที� ๑๒ ผ่านส่�ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
โดยสาธารณรัฐเกาห่ลีเป็นเจ้าภาพห่ลัก พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศึสมาชิกติ่าง ๆ เช่น ประเทศึมองโกเลีย
อุซเบกิสถาน จีน อินโดนิเซีย กัมพูชา เป็นติ้น เม่�อวันที� ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

 นายสมเกียรติิ ประจ�าวงษ์ เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน��าแห่่งชาติิ (สทนช.) ร่วมประชุมสัมมนา 

ออนไลน์ เร่�อง “การสนับสนุนความร่วมม่อแม่น��าโขงกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคติ” ซึ�งจัดขึ�น

โดยความร่วมม่อ ๕ องค์กรระห่ว่างประเทศึ ประกอบด้วย สห่ภาพยุโรป (European Union) ห่น่วยงาน 

ด้านน��าภายใติ้สห่ภาพยุโรป (Water Convention) กรรมาธิการเศึรษฐกิจแห่่งสห่ประชาชาติิในยุโรป  

(UNECE) คณะกรรมการเศึรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่่งสห่ประชาชาติิ ESCAP และส�านักงาน 

เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น��าโขง (MRCS) โดยมีเป้าห่มายเพ่�อผลักดันให่้เกิดการแลกเปลี�ยนข้อมูล 

ทั�งในระดับภูมิภาคและระห่ว่างประเทศึ เพ่�อการจัดการน��าโขงอย่างมีประสิทธิภาพทั�งสถานการณ์น��าแล้ง

และน��าท่วม เม่�อวันที� ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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    สํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ 
    ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง

การประชุมคณะกรรมการข่บเคลื�อนการปฏิิรูปประเทศึ ยุทธิศึาสติร์ชาติิ และการสร้างความสาม่คคี
ปรองดูอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.)

 คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีนายกรัฐมนติรีเป็นประธาน และมีผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการ  

ได้มีการประชุมครั�งที� ๑/๒๕๖๓ ไปเม่�อวันที� ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห่้องประชุมติึกภักดีบดินทร์ ท�าเนียบ

รัฐบาล ในการนี� นายกรัฐมนติรีมีนโยบายให่้รัฐมนติรีแติ่ละกระทรวงติ้องเร่งรัดผลักดันให่้การปฏิรูปประเทศึ 

ติามแผนฯ ในทุก ๆ ด้าน ขับเคล่�อนจนยุทธศึาสติร์ชาติิประสบความส�าเร็จ โดยมีกลไกกลุ่มขับเคล่�อน 

การปฏิรูปประเทศึ ยุทธศึาสติร์ชาติิ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) กระทรวง ท�าห่น้าที� 

เป็นเคร่�องม่อและกลไกในการขับเคล่�อน ช่วยบูรณาการงาน และแก้ปัญห่าที�ห่น่วยงานไม่สามารถท�าได้  

ให่้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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การดูำาเนินการปฏิิรูปกฎหมายในระยะเร่งดู่วน
 คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎห่มายในระยะเร่งด่วน ซึ�งมีศึาสติราจารย์กิติติิคุณ บวรศัึกด์ิ  
อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการฯ ถูกแต่ิงตัิ�งขึ�นโดย
มีวัติถุประสงค์ในการติิดติามความค่บห่น้าในการปรับปรุงข้อเสนอเกี�ยวกับกฎห่มายติามแผนการปฏิรูป
ประเทศึด้านต่ิาง ๆ และการด�าเนินงานของส�านักงาน ป.ย.ป. ได้แต่ิงตัิ�งคณะอนุกรรมการจ�านวน ๘ คณะ 
เพ่�อพิจารณาจัดท�าข้อเสนอการปฏิรูปกฎห่มายในประเด็นที�มีความส�าคัญเร่งด่วน ดังนี�
 ๑. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกลไกทางกฎห่มายเพ่�อบูรณาการการปฏิบัติิราชการ
 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎห่มายที�เป็นอุปสรรคต่ิอการประกอบอาชีพและ
การด�าเนินธุรกิจของประชาชน
 ๓.  คณะอนุกรรมการทบทวนกฎห่มายล้าสมัย
 ๔. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎห่มายเพ่�อฟื้นฟูเศึรษฐกิจห่ลังการแพร่ระบาดโรคติิดเช่�อไวรัส
โคโรนา 2019
 ๕. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎห่มายเพ่�อสนับสนุนสังคมเศึรษฐกิจดิจิทัล
 ๖. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎห่มายเพ่�อลดความเห่ล่�อมล��าและการแก้ไขปัญห่าสังคม
 ๗. คณะอนุกรรมการขับเคล่�อนการเสนอร่างกฎห่มายติามแผนการปฏิรูปประเทศึ
 ๘. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินการปฏิรูปกฎห่มายในระยะเร่งด่วน
 เป้าห่มายของการด�าเนินการในภาพรวมในการขับเคล่�อนการปฏิรูปกฎห่มายเร่งด่วน ได้แก่ การจัดท�า 
กฎห่มายติามแผนการปฏิรูปประเทศึ การลดปัญห่าอุปสรรคอันเกิดขึ�นจากกฎห่มาย การปรับตัิวให้่ทัน 
การเปลี�ยนแปลงในยุคดิจิทัล การลดความเห่ล่�อมล��าในสังคมไทย และประเด็นอ่�น ๆ ทั�งนี� เพ่�อสนับสนุน
การขับเคล่�อนการปฏิรูปให้่เกิดประโยชน์ติามเป้าห่มายยุทธศึาสติร์ชาติิได้อย่างเป็นรูปธรรม
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รางว่ลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จนหรือรางว่ลเลิศึร่ฐ

 ส�านักงาน ป.ย.ป. ได้ด�าเนินการพิจารณารางวัลการบริห่ารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท

ร่วมใจแก้จน ห่ร่อรางวัลเลิศึรัฐ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีวัติถุประสงค์เพ่�อส่งเสริมและสนับสนุนให่้ห่น่วยงาน 

ติ่าง ๆ ที�มีศึักยภาพมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญห่าความยากจนในพ่�นที�ได้อย่างยั�งย่น สามารถติอบสนอง 

ความติ้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสังเคราะห่์ติ้นแบบ (Prototype) ในการ 

แก้ไขปัญห่าความยากจน สามารถเป็นติ้นแบบประยุกติ์ใช้กับพ่�นที�อ่�นได้ รวมทั�งเป็นการยกย่องเชิดชูห่น่วยงาน 

ที�มุ่งมั�นในการแก้ไขปัญห่าความยากจนอย่างจริงจัง โดยใช้การบูรณาการความร่วมม่อจากทุกภาคส่วนในการ 

ท�างาน เพ่�อให่้ได้ผลลัพธ์ที�เป็นรูปธรรมอย่างยั�งย่น ทั�งนี� ในงานมอบรางวัลเลิศึรัฐ ประจ�าปี ๒๕๖๓ 

รองนายกรัฐมนติรี (นายวิษณุ เคร่องาม) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว
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การจ่ดูทำาระบบบริหารจ่ดูการปัญหาฝุ่นคว่นและ 
แอปพลิเคช่น AirCMI เพื�อนำาร่องโครงการป้องก่น 
และบรรเทาปัญหาฝุ่นคว่น ในพื้นที�ภาคเหนือ 
(จ่งหว่ดูเชียงใหม่)
 ส�านักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับจังห่วัดเชียงให่ม่ 
กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุินิยมวิทยา ส�านักงานพัฒินา 
เทคโนโลยีอวกาศึและภูมิสารสนเทศึ (องค์การมห่าชน) 
ส�านักงานการวิจัยแห่่งชาติิ มห่าวิทยาลัยเชียงให่ม่ 

กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดท�าระบบบริห่ารจัดการปัญห่าฝุ่ึนควันและแอปพลิเคชัน AirCMI  
เพ่�อน�าร่องโครงการป้องกันและบรรเทาปัญห่าฝุ่ึนควัน ในพ่�นที�ภาคเห่น่อ (จังห่วัดเชียงให่ม่) และเป็นต้ินแบบ 
การใช้ระบบสารสนเทศึในการบริห่ารจัดการปัญห่าฝุ่ึนควันอย่างมีประสิทธิภาพให้่ครอบคลุมพ่�นที� 
ทั�วประเทศึต่ิอไป โดยได้มีการเปิดตัิวในคราวการประชุมคณะรัฐมนติรี ณ บริเวณห่น้าตึิกบัญชาการ ๑  
ท�าเนียบรัฐบาล เม่�อวันที� ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
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การพ่ฒินาแอปพลิเคช่นบ่ติรผู้พิการดูิจิท่ล
 ส�านักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒินาคุณภาพชีวิติคนพิการ กระทรวงการพัฒินาสังคม 
และความมั�นคงของมนุษย์ ด�าเนินการการพัฒินาแอปพลิเคชันบัติรผู้พิการดิจิทัลแก่ผู้พิการ มีวัติถุประสงค์ 
เพ่�อติ้องการยกระดับคุณภาพชีวิติคนพิการ ลดความเห่ล่�อมล��าในสังคม ส�าห่รับแอปพลิเคชันดังกล่าว ผู้พิการ 
จะสามารถติรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิประโยชน์ติ่าง ๆ รวมถึงแห่ล่งงานที�เห่มาะสมได้โดยผ่าน 
แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ซึ�งสามารถใช้งานได้บนโทรศึัพท์สมาร์ทโฟน ทั�งระบบปฏิบัติิการ Android และ iOS

      กรมประชาสัมพันธ์
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กรมประชาสัมพันธ์

 พลโท สรรเสริญ แก้วก�าเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการด้านกฎห่มาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในห่ัวข้อ “เราได้อะไรใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ” ณ ห่้องประชุม 
ชั�น ๑ อาคารห่อประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมครั�งนี� ได้มีการน�าเทคโนโลยีการจัดการประชุม 
ทางไกลในรูปแบบ Video Conference เช่�อมโยงสัญญาณไปยังส�านักประชาสัมพันธ์ทั�ง ๘ เขติและส่�อสาร
ออนไลน์ไปยังส�านักงานประชาสัมพันธ์จังห่วัดทุกภูมิภาคทั�วประเทศึ เพ่�อให่้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
ทั�งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติิข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศึ. ๒๕๔๐ สามารถปฏิบัติิงานและใช้สิทธิ์ติามพระราชบัญญัติิฯ ได้อย่างถูกติ้อง และถ่อเป็น
ก้าวส�าคัญในการขับเคล่�อนกระบวนการท�างานของรัฐ ผ่านกิจกรรม โครงการติ่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยกระดับการให่้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการสู่ Open Government Data ติามนโยบายของรัฐบาล
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 การประชุมความร่วมม่อระห่ว่างส�านักงานผู้ติรวจการแผ่นดิน และกรมประชาสัมพันธ์ เพ่�อวางแผน 
การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ และผลการด�าเนินโครงการที�ส�าคัญของส�านักงานผู้ติรวจการแผ่นดิน 
ที�เป็นประโยชน์ต่ิอส่วนรวม รวมถึงโครงการพัฒินาเคร่อข่ายประชาสัมพันธ์ที�อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กรมประชาสัมพันธ์ เพ่�อติ่อยอดและสนับสนุนกิจกรรมของผู้ติรวจการแผ่นดิน โดยมีรองเลขาธิการส�านักงาน 
ผู้ติรวจการแผ่นดิน (นายวทัญญูู ทิพยมณฑา) และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางพิชญา เม่องเนาว์) 
เป็นประธานการประชุมร่วมกัน ณ ห้่องประชุม 211A ชั�น ๒ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  
เม่�อวันที� ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม 
“ส่�อสารงานรัฐ พัฒินางานข่าว สร้างความเข้าใจ 
ให้่ประชาชน” ซึ�งได้รับเกียรติิจาก นายวิษณุ เคร่องาม 
รองนายกรัฐมนติรี เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริห่าร 
และห่ัวห่น้าส่วนราชการ รวมถึงเจ้าห่น้าที�ที�เกี�ยวข้อง 
จากห่น่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประชุมในวันที�

	 กิิจกิรรมในคร้�งน้�ประกิอบด้้วย
 การบรรยายสรุปในห่ัวข้อ “แนวทางการขับเคล่�อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ๒๐๒๑”
โดย นายอนุชา นาคาศัึย รัฐมนติรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนติรี
 การกล่าวปาฐกถาในห่ัวข้อ “บทบาทห่น้าที�ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการด�าเนินงาน 
เพ่�อขับเคล่�อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” โดย นายวิษณุ เคร่องาม รองนายกรัฐมนติรี
 การบรรยายพิเศึษ “ออกส่�ออย่างไรให่้ได้ใจคนดู: เทคนิคการติอบค�าถามส่�อมวลชน การบริห่าร 
จัดการผ่าน Social Media และทักษะจ�าเป็นของโฆษกกระทรวง”
 กิจกรรม “โฆษก...บอกเล่า” และ “ประชาสัมพันธ์จังห่วัด...บอกต่ิอ”
 การชี�แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศึ. ๒๕๖๔ โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักโฆษก ส�านักงานพัฒินารัฐบาลดิจิทัล และกรมประชาสัมพันธ์

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้่องเมย์แฟร์ บอลรูม ชั�น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอเคลีย ์
ประตูิน��า
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 ระห่ว่างวันที� ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมประชาสัมพันธ์ โดยส�านักการประชาสัมพันธ์ 
ต่ิางประเทศึ จัดกิจกรรมการแข่งขันติอบปัญห่าอาเซียนระดับภูมิภาคครั�งที� ๙ (9) ASEAN Quiz, Regional 
Level) รูปแบบออนไลน์ โดยมีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค ณ ห้่องประชุม
ชั�น ๑ อาคารห่อประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เพ่�อสร้างความติระห่นักรู้เกี�ยวกับอาเซียน ส่งเสริมการสร้าง
เคร่อข่ายระห่ว่างเยาวชนของประเทศึสมาชิกอาเซียน รวมทั�งเป็นเวทีให้่แสดงศัึกยภาพและบทบาทของ
เยาวชนไทยในเวทีต่ิางประเทศึ

 กรมประชาสัมพันธ์จัดการสัมมนา “สร้าง 
เคร่อข่ายเฝ้ึาระวังข่าวปลอม ชีวิติวิถีให่ม่ (New 
Normal)” จ�านวน ๓ ครั�ง ค่อ วันที� ๑๑ - ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมห่านคร วันที� ๑๙ - ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังห่วัดระยอง และวันที� ๒๖ - ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังห่วัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติิ
จากรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางพิชญา
เม่องเนาว์) เป็นประธานในพิธี
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 นางสาวอรัญญา เกติุแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักพัฒินาการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าห่น้าที� 
ส�านักพัฒินาการประชาสัมพันธ์ ร่วมให้่การต้ิอนรับข้าราชการ เจ้าห่น้าที�  จากกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุขในโอกาสเข้าศึึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ติลอดจนให่้ข้อมูลด้านการ 
ประชาสัมพันธ์และการจัดท�าส่�อประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ให้่เท่าทันส่�อในยุคปัจจุบัน รวมทั�งเห่มาะสม 
กับทุกช่องทาง ทั�งด้าน On air  On line  On ground ณ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ ์
เม่�อวันที� ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

        สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

 พลโท สรรเสริญ แก้วก�าเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปลดล็อก 

กัญชา - กัญชงไทยไปสู่ศูึนย์กลางสุขภาพโลก” ซึ�งเป็นกิจกรรมภายใต้ิโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่ิางประเทศึ 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัติถุประสงค์เพ่�อติ้องการส่�อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายส�าคัญ 

ของรัฐบาลในการส่งเสริมให้่น�ากัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ติลอดจนการสนับสนุน 

ให้่กัญชา - กัญชง เป็นพ่ชเศึรษฐกิจชนิดให่ม่ ซึ�งสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศึไทยให้่เป็นศูึนย์กลาง 

ทางการแพทย์ในระดับนานาชาติิ โดยมีผู้เชี�ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิิ จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติิด องค์การเภสัชกรรม ส�านักงานคณะกรรมการอาห่ารและยา และสถาบันกัญชา 

ทางการแพทย์เข้าร่วมเสวนาในครั�งนี� ณ โรงแรมอมารี วอเติอร์เกท กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค

 นายอนุชา นาคาศึัย รัฐมนติรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนติรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั�งที� ๒/๒๕๖๔ โดยที�ประชุมได้พิจารณามีมติิให่้ด�าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ 
ด้านอสังห่าริมทรัพย์ (ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) และธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั�วไป (ธุรกิจเนอสซิ�งโฮม ซ่�อสินค้า 
ออนไลน์ การโอนกรรมสิทธ์ิรถยนติ์) ด้านอสังห่าริมทรัพย์ จ�านวน ๒ บริษัท และด้านสินค้าและบริการ 
จ�านวน ๕ บริษัท และมีการรายงานผลการแจ้งแนวทางติามมาติรการความปลอดภัยในการจัดส่งอาห่าร
และพัสดุ ณ ห่้องประชุม ๓๐๑ ติึกบัญชาการ ๑ ท�าเนียบรัฐบาล เม่�อวันที� ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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 นายธสรณ์อัฑฒิ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายพงษ์เดช วานิชกิติติิกูล  
เลขาธิการส�านักงานศึาลยุติิธรรม และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ร่วมลงนาม 
ในบันทึกข้อติกลงความร่วมม่อทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี�ยและระงับข้อพิพาททางเล่อก โดยมี 
วัติถุประสงค์เพ่�อร่วมกันบูรณาการกระบวนการระงับข้อพิพาทของแติ่ละห่น่วยงาน โดยใช้วิธีการไกล่เกลี�ย 
ห่ร่ออนุญาโติตุิลาการ ณ ห่้องประชุมส�านักงานศึาลยุติิธรรม ชั�น ๑๒ แขวงจอมพล เขติจตุิจักร กรุงเทพฯ 
เม่�อวันที� ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 นายอนุชา นาคาศัึย รัฐมนติรีประจ�า 
ส�านักนายกรัฐมนติรี ในฐานะประธานกรรมการ 
คุ ้มครองผู ้บริโภค เป็นประธานเปิดในพิธีเป ิด 
“การสัมมนา OCPB Direct บริการภาครัฐวิถีให่ม่ 
แห่่งการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์” ซึ�งภายในงาน 
มีการเสวนา เร่�อง “ธุรกิจขายติรงยุคให่ม่ เช่�อถ่อได้ 
ผู้บริโภค ด้วย OCPB Direct” ณ โรงแรม พูลแมน 
คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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 นายสุร ศัึกดิ์  เรียง เค ร่อ รองปลัดส� านัก
นายกรัฐมนติรี นายธสรณ์อัฑฒิ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการ 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะ และจิติอาสา
รวมประมาณ ๑๐๐ คน ได้ร่วมท�ากิจกรรมท�าความสะอาด
ศึาสนสถาน และปรับภูมิทัศึน์ กิจกรรมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับจิติอาสา ๙๐๔ และเป็นการบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ในการขับเคล่�อนจิติอาสาพัฒินา
คุณภาพชีวิติเพ่�อความสุขของประชาชน ณ วัดช่องลม
ติ�าบลบ้านให่ม่ อ�าเภอปากเกร็ด จังห่วัดนนทบุรี
เม่�อวันที� ๗ เมษายน ๒๕๖๔

 นายธสรณ์อัฑฒิ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติิการระดมสมองและร่วมเสวนาในห่ัวข้อ “OCPB Connect for Practicality” ห่ร่อ OCPB Connect  
กับการปฏิบัติิงาน และมีการประชุมระดมสมองเจ้าห่น้าที�จากเจ้าห่น้าที�ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ในห่ัวข้อ ร้องทุกข์อย่าง Smart ได้อย่างสบายใจและห่ัวข้อการร้องทุกข์ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ�น  
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังห่วัดนนทบุรี เม่�อวันที� ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 345



 นายสุวิทย์ วิจิติรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการฝึึกอบรม 

ให่้กับเจ้าห่น้าที�ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ�านวน ๓๕ คน ในโครงการ “พัฒินาระบบ 

ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายติรงและติลาดแบบติรง” โดยมีวัติถุประสงค์เพ่�ออ�านวยความสะดวก 

ให่้กับผู้ประกอบธุรกิจในการย่�นขอจดทะเบียน ขอแก้ไข รายงานผลและติิดติามสถานะส�าห่รับธุรกิจขายติรง 

และธุรกิจติลาดแบบติรง โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ติลอดเวลา ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

เม่�อวันที� ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

        กองอาํนวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร
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        กองอาํนวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร

 ศึปป.๑ กอ.รมน. ด�าเนินการโครงการ 
พัฒินาพ่�นที�ติ้นแบบการพัฒินาคุณภาพชีวิติติาม 
ห่ลักทฤษฎีให่ม่ประยุกติ์สู่ “โคก ห่นอง นา โมเดล”
โดยบูรณาการงานร่วมกับกรมการพัฒินาชุมชน 
ในพ่�นที�เป้าห่มายของโครงการในความรับผิดชอบ 
ของ ศึปป.๑ กอ.รมน.

 พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนติ์ ผอ.ศึปป.๒ กอ.รมน. ลงพ่�นที�ติรวจการปฏิบัติิติามมาติรการการแพร่ 
ระบาดโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรน่า 2019 จังห่วัดสมุทรสาคร และติรวจเยี�ยมศึูนย์ห่่วงใยคนสาคร แห่่งที� ๑ 
สนามกีฬา จังห่วัดสมุทรสาคร และติรวจเยี�ยมจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 ติลาดกลางกุ้ง จังห่วัดสมุทรสาคร
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 ศึปป. ๓ กอ.รมน. จัดโครงการพัฒินาเคร่อข่ายมวลชนเฝึ้าระวังการก่อการร้าย ในพ่�นที� กอ.รมน. 
ภาค ๑ โดยมีการบรรยายสถานการณ์และแนวโน้มการก่อการร้าย กลุ่มก่อการร้ายที�ปฏิบัติิการในภูมิภาคติ่าง ๆ
ของโลก สถานการณ์และแนวโน้มกลุ่มก่อการร้ายที�อาจมีผลกระทบติ่อประเทศึไทย รวมทั�งให่้ความรู ้
ประชาชนในพ่�นที�เพ่�อให่้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝึ้าระวัง ติิดติาม และติรวจสอบสถานการณ์ด้านการ 
ก่อการร้าย ป้องกันการก่อเห่ติุร้ายในพ่�นที� และแจ้งเบาะแส ข่าวสาร ไปยังห่น่วยงานที�เกี�ยวข้องได้ทันเวลา
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 ศึปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับห่น่วยงาน 

ที�เกี�ยวข้องในการผนึกก�าลังป้องกันปราบปราม และ 

พิทักษ์รักษาทรัพยากรกรธรรมชาติิ สามารถติรวจยึด 

และจับกุมผู ้กระท�าผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติิ เพ่�อ 

ป้องปรามไม่ให่้เกิดการท�าลายป่าไม้เพิ�มขึ�น

 ศึปป.๔ กอ.รมน. แก้ไขปัญห่าและบรรเทาความเด่อดร้อนด้านสิ�งแวดล้อมให่้กับประชาชน  
โดยใช้กลไกการบูรณาการกับห่น่วยงานที�เกี�ยวข้อง และส่งเสริมให่้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญห่า 
อย่างยั�งย่น
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 ผอ.ศึปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะรองผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคล่�อน 
การแก้ไขปัญห่าจังห่วัดชายแดนภาคใติ้ และคณะ ติรวจเยี�ยมห่น่วยเพ่�อติิดติามผลการขับเคล่�อนงาน 
การแก้ไขปัญห่า จชติ. ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนห่น้า และการเพิ�มมาติรการเชิงรุกในการควบคุมพ่�นที� 
ชายแดนไทย - มาเลเซีย

          ศูนย์อาํนวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
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          ศูนย์อาํนวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

พิธิีวางศึิลาฤกษ์อาคารกองบ่ญชาการ ศึูนย์อำานวยการร่กษาผลประโยชน์ของชาติิทางทะเล

 พลเร่อเอก ชาติิชาย ศึรีวรขาน ผู้บัญชาการทห่ารเร่อ ผู้แทน ผู้อ�านวยการศูึนย์อ�านวยการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติิทางทะเล เป็นประธานในพิธีวางศึิลาฤกษ์อาคาร กองบัญชาการศึูนย์อ�านวยการ 

รักษาผลประโยชน์ของชาติิทางทะเล ณ พ่�นที�อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเร่อ พ่�นที�วังนันทอุทยาน 

ถนนอิสรภาพเขติบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๒๙ ติุลาคม ๒๕๖๓ 
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ศึรชล. เดูินทางพบปะผู้ประกอบการท้องถิ�นในอำาเภอกาญจนดูิษฐ์ เพื�อเสริมสร้างความเข้าใจ 
และเน้นยำ้าความจำาเป็นเร่งดู่วนในการแก้ไขปัญหาการการบุกรุกพ้ืนที�สาธิารณะอ่าวบ้านดูอน 

 เม่�อวันที� ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเร่อติรี สุรศัึกด์ิ ประทานวรปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักส่บสวน 

สอบสวนและกฎห่มาย ศึรชล. มอบห่มายชุดเฉพาะกิจ กองสอบสวนกลาง สสก.ศึรชล. น�าโดย นาวาเอก นิติิรักข์ การดี  

ร่วมกับ นายเดชา ปรัชญารตัิน์ ผู้อ�านวยการกองกฎห่มาย กรมประมง พบกลุ่มผู้ประกอบการในติ�าบลกะแดะ  

และติ�าบลท่าทองอ�าเภอกาญจนดิษฐ์ ไขข้อสงสัยในแนวทางการแก้ไขปัญห่าการบุกรุกพ่�นที�สาธารณะ 

ทางทะเล รับฟังความคิดเห่็นของผู้ประกอบการ และเน้นย��าให่้เจ้าของขน�าที�อยู่นอกเขติพิ�นที�อนุญาติเพาะเลี�ยง 

ร่�อถอนขน�าเสา และคอกห่อยให่้ห่มดสิ�น เสร็จภายในสิ�นเด่อนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่�อเติรียมส่งมอบพ่�นที�

ให่้กับจังห่วัดสุราษฏร์ธานี และให่้คณะกรรมการประมงจังห่วัดบริการจัดการพ่�นที�ให่้เป็นประโยชน์สูงสุด

แก่ส่วนรวมติ่อไป ในการนี� มีผู้ประกอบการจ�านวนมากได้แจ้งก�าห่นดการในการร่�อถอนขน�าของติน โดย

ยินดีให่้ความร่วมม่อ และเห็่นสอดคล้องในแนวทางการแก้ไขปัญห่าการบุกรุกพ่�นที�สาธารณะอ่าวบ้านดอน
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กรณีการทำาประมงผิดูกฎหมาย (คราดูหอยแครง) บริเวณปากแม่นำ้าบางปะกง
 เม่�อวันที� ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ศึรชล.ภาค ๑ จัดเร่อ ติ.๒๖๘ พร้อมเจ้าห่น้าที� ศึรชล. จังห่วัดชลบุรี
และฉะเชิงเทราเข้าปฏิบัติิงานร่วมกับห่น่วยงาน ค่อ กรมประมงกรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝึั่ง
ลงพ่�นที�ติรวจสอบกรณีเร่อประมงจ�านวนมากลักลอบท�าการประมงผิดกฎห่มายประเภทคราดห่อยแครง 
ซึ�งในเห่ติุการณ์ดังกล่าว เร่อติรวจประมงห่มายเลข ๑๐๖ ถูกเร่อประมงที�ขัดข่นพุ่งชนจนได้รับความเสียห่าย

และมีเจ้าห่น้าที�ได้รับบาดเจ็บ ๓ นาย 
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        สํานักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

๑. พร้อมสรรพ จ่ดูงานไมซ์ ม่�นใจปลอดูภ่ย
 สสปน.  และกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข เยี�ยมชมความพร้อมของศูึนย์นิทรรศึการ
และการประชุมไบเทค เติรียมการสถานที�จัดงาน
ติามแบบประเมินปฏิบัติิติามมาติรการป้องกันโรค
เพ่�อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ส�าห่รับการจัดแสดงสินค้า

๒. ประชุมส่มมนาในประเทศึ ส่งเสริมเศึรษฐกิจไทย ปลอดูภ่ยจากโควิดู-19
 สสปน. ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงความมั�นใจของสถานประกอบการ ในการจัดประชุม นิทรรศึการ 
งานแสดงสินค้า ด้วยการยกระดับมาติรฐานสุขอนามัย ณ ศูึนย์แถลงข่าวโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019
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๓. กระติุ้นการท่องเที�ยวชุมชนและประชุมส่มมนาติามแนวคิดูวิถีใหม่ (New Normal)

 สสปน. จับม่อการท่องเที�ยวแห่่งประเทศึไทย และองค์การบริห่ารการพัฒินาพ่�นที�พิเศึษ 

เพ่�อการท่องเที�ยวอย่างยั�งย่น ผลักดันกระตุ้ินการท่องเที�ยวชุมชนและประชุมสัมมนาติามแนวคิดวิถีให่ม่ 

(New Normal) ทั�วประเทศึ

๔. โครงการแข่งข่นประกวดูการพ่ฒินานว่ติกรรมเพื�อเพิ�มประสิทธิิภาพการจ่ดูงานไมซ์
หรือ ‘Thailand’s MICE Startup’ ปีที� ๓

 สสปน. มุ่งส่งเสริมกลุ่มสติาร์ทอัพ (Startup) และบริษัทผู้ผลิตินวัติกรรมและเทคโนโลยี (Tech 

Entrepreneurs) ให้่ร่วมม่อกันพัฒินานวัติกรรมและเทคโนโลยีแก้ปัญห่าธุรกิจไมซ์จากสถานการณ์โควิด-19
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๕. จ่ดูงานท่�วไทย ภูมิใจช่วยชาติิ (Thailand MICE United)

 สสปน. จัดงานเพ่�อผลักดัน และส่งเสริมให้่เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศึการในประเทศึ 

เพ่�อกระติุ้นเศึรษฐกิจทั�วประเทศึอย่างคึกคัก เปิดเวทีสัมมนา และห่้องเจรจาธุรกิจ พร้อมแพ็กเกจสนับสนุน 

เพ่�อดึงนักเดินทางกลุ่มประชุมสัมมนาทั�งชาวไทยและต่ิางชาติิ โดยมีผู้ เข้าร่วมงานและผู้ชมงาน 

ผ่านส่�อออนไลน์กว่า ๖,๐๐๐ คน
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 งานส่งเสริมอุติสาห่กรรมไมซ์ไทยในรูปแบบเสม่อนจริงครั�งแรกของประเทศึไทย เพ่�อสร้างความพร้อม 
และรักษาความสามารถทางการแข่งขันของไทยในติลาดไมซ์โลก สร้างโอกาสให้่ผู้ประกอบการไทยเช่�อมโยง 
คู่ค้าติลาดโลก พร้อมเสวนาธุรกิจ และเวิร์กชอปส่�อสารประเทศึไทย โดยมีผู้เข้าชมงานทางช่องทางออนไลน์ 
ทั�งสิ�นกว่า ๗,๗๐๐ คน จาก ๓๓ ประเทศึทั�วโลก 

๖. สสปน. จ่ดูงาน “Thailand MICE Virtual Expo” 
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 ส�านักงานบริห่ารและพัฒินาองค์ความรู้ (OKMD) 

จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยในฐานะ 

ที�เป็นวัฒินธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติิ 

ด้วยการจัดงานเชิดชูเกียรติิคุณ “ปฐมาจารย์แบบเรียน 

ภาษาไทย” เพ่�อประกาศึยกย่อง “ครูติ้นแบบ” ผู้มีคุณูปการ 

ติ่อภาษาไทยและแบบเรียนภาษาไทย ซึ�งเป็นส่�อกลาง 

ในการส่�อสารและเรียนรู ้ของประชาชนคนไทย ที�ได้รับ

 OKMD จัดงานวันเด็กแห่่งชาติิ ๒๕๖๔ ในรูปแบบ New Normal ด้วยกิจกรรมออนไลน์ 

ภายใต้ิธีม “คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แห่ล่งความรู้...สนุก” ประกอบด้วยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์สอดแทรกสาระ 

เช่น เรียนรู้โครงการพระราชด�าริของ ร.๙ เล่านิทานแสนสนุก ตัิวเลขแปลงร่าง และผจญภัยโลกล้านปี

การพัฒินามาอย่างติ่อเน่�อง โดยคาดห่วังให่้คนไทยได้เห็่นคุณค่าความส�าคัญของภาษาไทย ซึ�งจะน�าไปสู่การรู้รักษ์

และพัฒินาภาษาไทยให่้เป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาที�คงอยู่คู่ชาติิไทยติลอดไป

สํานักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน)
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 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมม่อกับเทศึบาลนครล�าปางจัดตัิ�ง “อุทยานการเรียนรู ้

มิวเซียมล�าปาง” เพ่�อให่้เป็นพ่�นที�แห่่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านประวัติิศึาสติร์ ศึิลปวัฒินธรรม 

และประเพณี ติลอดจนปลูกฝึังทักษะการเรียนรู้ พัฒินาความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ การแสวงห่าความรู้ด้วย

ตินเอง และสร้างแรงบันดาลใจให่้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นให่ม่และประชาชนชาวล�าปางและในพ่�นที�ใกล้เคียง
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 คณะผู้บริห่าร TK Park ลงพ่�นที� TK Park 

ยะลาและปัติติานี เพ่�อแลกเปลี�ยนแนวคิดเกี�ยวกับ 

ทิศึทางการพัฒินาอุทยานการเรียนรู ้ในอนาคติ 

เพ่�อเพิ�มโอกาสให่้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้อย่าง 

เท่าเทียม

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่่งชาติิ (มิวเซียมสยาม) จัดแสดงนิทรรศึการห่มุนเวียนชุดให่ม ่
“ล่องรอยราชด�าเนิน : นิทรรศึการผสานวัย” พบมุมมองที�แติกติ่างผ่านการ “ล่อง” ไปติาม “รอย” 
ของความทรงจ�า บนถนนที�เต็ิมไปด้วยเร่�องราวที�ประทับอยู่ในใจคนไทยมาห่ลายยุคห่ลายสมัย
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 มิวเซียมสยามจัดงานเทศึกาลท่องเที�ยวพิพิธภัณฑ์ยามค��าค่น Night at the Museum ครั�งที� ๑๐ 

ติอน The Cat Society “รวมพลคนห่ลงแมว” พาทุกคนไปสนุกกับบรรดาแมวสายพันธุ์ติ่าง ๆ เข้าใจ 

ธรรมชาติิของแมว และเรียนรู้เร่�องของแมวมากยิ�งขึ�น พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ยามค��าค่น และสนุกสนานแบบได้ 

สาระผ่านกิจกรรมในรูปแบบ PLAY + LEARN
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        สถาบันคณุวุฒิวชิาชพี (องค์การมหาชน) 

“สคช. มีแล้วแบ่งปัน”
 นายนพดล ปิยะติระภูมิ ผู้อ�านวยการสถาบัน 
คุณวุฒิิวิชาชีพ (สคช.) น�าคณะผู้บริห่าร และเจ้าห่น้าที�  
สคช. ร่วมจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จัดท�าอาห่ารกล่อง 
พร้อมน��าด่�มม่ออาชีพ และข้าวสารจ�านวนมากกว่า  
๑,๐๐๐ ชุด แจกจ่ายให่้กับชาวชุมชนย่านพญาไท 
ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ ซึ�งทางส�านักงานเขติพญาไท  
กรุงเทพฯ ได้ด�าเนินการส�ารวจแล้วว่าเป็นผู ้ที�ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

สคช. CSR บำาเพ็ญติน เพื�อส่งคมแห่งการแบ่งปัน 
 คณะผู้บริห่าร และเจ้าห่น้าที� สคช. ร่วมท�าความสะอาดวัดติะพานและจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ  
๕ ฐาน ค่อ ท�ายางย่ดพูดได้ ดอกไม้จันทน์ ท�าสมุดบันทึก ติัดผม และท�าอาห่าร เพ่�อช่วยเห่ล่อชาวชุมชน
และเป็นช่องทางสร้างอาชีพให่้ชุมชนย่านราชเทวี 
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ผลไม้เกรดูพรีเมียม จะไม่หยุดูอยู่แค่ติลาดู อ.ติ.ก.
 สคช. ร่วมกับ อ.ติ.ก. จัดท�ามาติรฐานอาชีพการคัดเล่อกผลไม้ระดับพรีเมียม ถ่ายทอดสู่เกษติรกร 
ผู้ค้า ผู้จัดจ�าห่น่าย ให่้ผลิติสินค้าเกษติรคุณภาพ คัดแยก และจัดจ�าห่น่ายในราคาพรีเมียมทั�วไทย
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สคช. ติ้านโกง!! ชมพิพิธิภ่ณฑ์ติ้านโกง ไม่คอร่ปช่น 

 คณะผู้บริห่าร และเจ้าห่น้าที� สคช. ร่วมชมพิพิธภัณฑ์และห่อจดห่มายเห่ติุการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริติแห่่งชาติิ ส�านักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ติ้านโกง) ห่ลังประกาศึติัวร่วมเป็นองค์กรติ้านโกง ไม่ทุจริติ 

ไม่คอรัปชัน 

ดู่น HR ติามหาคนมืออาชีพ ผ่านแอปฯ “ปักหมุดู
มืออาชีพ”
 สคช.  ร ่ วมกับ Human Resources 
Development Service of Korea กระทรวงแรงงาน 
สาธารณรัฐเกาห่ลี จัดสัมมนาให่้กับนักทรัพยากรบุคคล 
เพ่�อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมาติรฐานอาชีพ 
ให่้แพร่ห่ลาย และผลักดันให่้เกิดการค้นห่าใช้บริการ
HR ผ่านแอปพลิเคชัน “ปักห่มุดม่ออาชีพ”
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“สคช. ลุยประเมิน-มอบป้ายมืออาชีพ street food ท่�วไทย”
 นายนพดล ปิยะติระภูมิ ผู้อ�านวยการ สคช. เดินสาย ๔ ภาค มอบป้ายม่ออาชีพ ให้่กับผู้ประกอบ
อาห่ารริมบาทวิถี ในงาน Thailand Street Food Festival ๒๐๒๐ ณ ลานห่น้าห้่างเซ็นทรัล เฟสติิวัล เชียงให่ม่  
ซึ�งกิจกรรมนี�ได้รับค�าชมเชยจากผู้ผ่านการประเมินที� สคช. มาช่วยยกระดับให้่คนในอาชีพ เช่�อว่าจะช่วย
สร้างความมั�นใจ และเรียกยอดขายจากผู้บริโภคได้แน่นอน
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  สถาบันบรหิารจดัการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)

 ระห่ว่างวันที� ๑๙ - ๒๒ พฤศึจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การมห่าชน)
จัดกิจกรรมการอบรม “ศึาสติร์พระราชา” ณ ศูึนย์เรียนรู้เคร่อข่ายพิพิธภัณฑ์เกษติรเฉลิมพระเกียรติิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห่ัวภาคเห่น่อ บ้านเลขที� ๔ ห่มู่ ๕ บ้านห่้วยทรายขาว ติ�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน
จังห่วัดเชียงราย โดยมีสมาชิกจากวิสาห่กิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน ๕๐ คน

 สถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การมห่าชน) จัดกิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็่น 
ต่ิอร่าง พระราชบัญญัติิสถาบันบริห่ารจัดการที�ดินและกระจายการถ่อครองที�ดินอย่างเป็นธรรมและยั�งย่น 
พ.ศึ. …. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เม่�อวันพุธที� ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
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 สถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การมห่าชน) จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความร่วมม่อ

เพ่�อส่งเสริมและพัฒินาคุณภาพชีวิติแรงงานที�ประสบปัญห่าว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 

ระห่ว่างส�านักงานประกันสังคม และสถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การมห่าชน) ณ ห่้องประชุม

จอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน เม่�อวันที� ๑๐ พฤศึจิกายน ๒๕๖๓
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 สถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การมห่าชน) จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความร่วมม่อ  
เพ่�อร่วมม่อในการบูรณาการข้อมูลด้านที�ดินของทั�งสองห่น่วยงานเพ่�อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระห่ว่าง 
กรมธนารักษ์ และสถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การมห่าชน) ณ ห่้องประชุม ๘๐๑ อาคารกรมธนารักษ์  
กรมธนารักษ์ เม่�อวันที� ๑๘ สิงห่าคม ๒๕๖๓
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 สถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การ
มห่าชน) จัดกิจกรรม “มอบสิทธิในที�ดิน : ของขวัญ
ปีให่ม่จากใจ บจธ.” และค่นโฉนดให่้กับเกษติรกร
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒินาเกษติรกร : ของขวัญ
ปีให่ม่จากใจ กฟก. ณ วิสาห่กิจชุมชนศึาสติร์พระราชา
วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ติ�าบลดอยฮาง อ�าเภอเม่อง
จังห่วัดเชียงราย เม่�อวันที�  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้มีเกษติรกรเข้าร่วมงานจ�านวน ๑,๐๐๐ คน 

 สถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน (องค์การมห่าชน) จัดกิจกรรมลงพ่�นที�ช่วยเห่ล่อเกษติรกร 
ที�ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒินาระเบียงเศึรษฐกิจพิเศึษภาคติะวันออก จังห่วัดฉะเชิงเทรา
เม่�อวันที� ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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  สํานักงานพัฒนารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั่วมห่าวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานผ้าพระกฐินโปรดให่้น�ามาถวายพระสงฆ์จ�าพรรษาถ้วนไติรมาส ณ วัดราชสิงขร พระอารามห่ลวง  
กรุงเทพฯ ในการนี� ส�านักงานพัฒินารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมห่าชน) สพร. ห่ร่อ DGA โดย นายอารีพงศึ์ ภู่ชอุ่ม  
ประธานกรรมการ DGA เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุพจน์ เธียรวุฒิิ ผู้อ�านวยการ DGA และเจ้าห่น้าที�  
DGA ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เม่�อวันที� ๑๖ ติุลาคม ๒๕๖๓

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนติรี ให่้เกียรติิเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government 
Awards 2020 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจ�าปี ๒๕๖๓) จัดขึ�นโดย DGA ณ สโมสรทห่ารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ 
เม่�อวันที� ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
 โดยมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม จ�านวน ๑๐ รางวัล และระดับจังห่วัด จ�านวน
๕ รางวัล พร้อมรางวัลห่น่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
จ�านวน ๓ รางวัล รางวัลห่น่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศึูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)
จ�านวน ๕ รางวัล และรางวัลผู้น�าองค์กรดิจิทัลดีเด่น ๒๐๒๐ จ�านวน ๑ รางวัล
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนติรีและรัฐมนติรีว่าการกระทรวงกลาโห่ม เยี�ยมชม 
นิทรรศึการสาธิติการใช้แอปพลิเคชัน Thailand Plus : มีมากกว่าที�คุณคิด โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่�อเศึรษฐกิจ 
และสังคม ร่วมกับส�านักนายกรัฐมนติรี โดยส�านักงานพัฒินารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมห่าชน) พร้อมห่น่วยงาน 
ภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ณ ท�าเนียบรัฐบาล เม่�อวันที� ๑๒ ติุลาคม ๒๕๖๓
 เพ่�อเป็นการดึงเทคโนโลยีห่นุนการท่องเที�ยวช่วยผลักดันเศึรษฐกิจภายในประเทศึไทยให่้เดินห่น้า 
ติ่อไปได้ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดเช่�อไวรัส COVID-19 และเพ่�อเติรียมความพร้อมเปิดประเทศึติ้อนรับ 
นักท่องเที�ยวปลอด COVID-19 สร้างความมั�นใจให่้ประชาชน ด้วยการร่วมกันพัฒินาแอปพลิเคชัน  
“ThailandPlus” ที�สามารถระบุความเสี�ยง ติิดติาม แจ้งเติ่อน นักท่องเที�ยว และห่น่วยงานภาครัฐ เพ่�อช่วย 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในขณะที�พักอยู่ในประเทศึไทย 
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 DGA ด�าเนินการส�ารวจสถานภาพงานบริการในปัจจุบันของห่น่วยงานภาครัฐ และส�ารวจความ
ติ้องการของประชาชน เพ่�อจัดท�าล�าดับความส�าคัญของบริการที�เกี�ยวข้องกับการให่้บริการประชาชน และ
ออกแบบขีดความสามารถของระบบ โดย สพร. ได้จัดท�าร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพ่�อประชาชน ระยะ 
๓ ปี (Citizen Portal Roadmap) เป็นที�เรียบร้อย และได้จัดงาน “รับฟังความคิดเห็่นร่างแผนแม่บท
พอร์ทัลกลาง เพ่�อประชาชน ระยะ ๓ ปี (Citizen Portal Roadmap)” ร่วมกับห่น่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
เพ่�อเป็นการรับฟังความคิดเห่็น ข้อเสนอแนะจากห่น่วยงานภาครัฐที�ให่้บริการประชาชนโดยติรงและ 
ให่้แผนการปฏิบัติิงานด�าเนินได้ส�าเร็จติามวัติถุประสงค์ของโครงการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
เม่�อวันที� ๒๙ กันยายน พ.ศึ. ๒๕๖๓
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 DGA พร้อมด้วย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒินาระบบราชการ สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบัน 
การเงินของรัฐ บริษัท เนชั�นแนลดิจิทัลไอดี จ�ากัด กรมสรรพากร กรมพัฒินาธุรกิจการค้า กรมที�ดิน ส�านักงาน 
ห่ลักประกันสุขภาพแห่่งชาติิ และกองทุนเงินให่้กู้ย่มเพ่�อการศึึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อติกลงความร่วมม่อ  
“โครงการพัฒินาระบบการพิสูจน์และย่นยันติัวตินทางดิจิทัลภาครัฐ” ห่ร่อ “Digital ID ภาครัฐ” ติั�งเป้า 
ยกระดับการให่้บริการดิจิทัลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั�นคงปลอดภัย เพ่�อสร้างความมั�นใจในการ 
ท�าธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐได้สะดวกยิ�งขึ�น พร้อมขับเคล่�อนประเทศึไทยให่้สามารถก้าวเข้าสู่โลกยุคให่ม่
ในยุคดิจิทัลอย่างเติ็มรูปแบบ
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 DGA เข้าร่วมพิธีลงนามกฎบัติร 
ภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศึไทย (Thai AI 
Consortium) และ ร่วมเปิดโครงการ Super 
AI Engineer พร้อมลงนามบันทึกข้อติกลง 
ความร่วมม่อการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล 
การรับรองและพัฒินาทักษะด้านปัญญา 
ประดิษฐ ์ของประเทศึ (AI  Academy 
Alliance) พร้อมร่วมเสวนา เร่�องการผลักดัน 

ปัญญา ประดิษฐ์ด้วย AI as a Service Platform ณ โรงละครแห่่งมห่าวิทยาลัยธรรมศึาสติร์ ศึูนย์รังสิติ 
ปทุมธานี เม่�อวันที� ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 โดยภายในงานเป็นการรวมติัวแสดงศึักยภาพของประเทศึไทยที�พร้อมจะขับเคล่�อนไปสู่สังคม 
ปัญญาประดิษฐ์ ที�เกิดจากองค์กรทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึึกษา กว่า ๖๐ องค์กร และนับเป็น 
จุดเริ�มติ้นของการสร้างระบบนิเวศึ (ecosystem) ทางปัญญาประดิษฐ์ของประเทศึไทย
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 นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัติรูไกล ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมเศึรษฐกิจสร้างสรรค์ แถลงข่าวการด�าเนิน 

โครงการ “CEA Vaccine ร่วมสร้างสรรค์ภูมิคุ้มกันเศึรษฐกิจไทย” เพ่�อช่วยเยียวยาผลกระทบโควิด-19 

ให้่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุติสาห่กรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้บริห่ารของบริษัท Pro Plugin และ 

Live4 Viva ณ ศูึนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๒๐ สิงห่าคม ๒๕๖๓

สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน)
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 ส�านักงานส่งเสริมเศึรษฐกิจสร้างสรรค ์

(องค์การมห่าชน) ห่ร่อ สศึส. จัดกิจกรรม “Colour 

of Charoenkrung” โดยเป็นการจ้างงาน ๓๐ ศึิลปิน 

ให่้รังสรรค์ ๓๐ ผลงานสติรีทอาร์ติ เพ่�อฟื้นฟูให่้ย่าน 

เจริญกรุงกลับมามีชีวิติชีวาอีกครั�ง และกลายเป็น 

จุดห่มายที�ดึงดูดให่้ทุกคนเข้ามาร่วมเที�ยวชม

 สศึส. จัดงานแสดงผลงานและนวัติกรรมด้านโควิด “COVID-19 Innovation Showcase” ซึ�งเป็น 

การสะท้อนภาพของโควิด-19 ในเชิงสร้างสรรค์ ติั�งแติ่การบอกเล่าเห่ติุการณ์ส�าคัญผ่านรูปแบบ Timeline 

ติลอดจนนวัติกรรมการสร้างสรรค์อุปกรณ์สู้ภัยโรคร้าย และน�าเสนอการก�าห่นดกลยุทธ์รูปแบบให่ม่ของ

ภาคธุรกิจให่้สอดคล้องกับพฤติิกรรมของผู้บริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป  โดยจัดแสดงในเด่อนกันยายน ๒๕๖๓ 

ณ ศึูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ 
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 ระห่ว่างวันที� ๕ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สศึส. จัดเทศึกาลงานออกแบบเชียงให่ม่ ๒๕๖๓   (Chiang Mai  
Design Week 2020) ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัติริย์ ย่านช้างม่อย ย่านสันก�าแพง และกระจายติัวทั�วเม่อง
เชียงให่ม่ ภายใติ้คอนเซปติ์ “Stay Safe Stay Alive อยู่ดีมีสุข” โดยกิจกรรมได้ขยายสถานที�ไปยังรอบนอก
บริเวณอ�าเภอสันก�าแพง และขยายติลาดนัดสร้างสรรค์ POP Market เป็น ๙ วันเติ็ม พร้อมเพิ�มร้านค้า 
มากกว่า ๑๕๐ แห่่ง

 สศึส. น�ากลุ่มผู้ประกอบการในอุติสาห่กรรม 

สร้างสรรค์ เข้าร่วมออกร้านขายสินค้าในงาน “ติลาด 

รวมใจ ไทยช่วยไทย” ซึ�งเป็นการเข้าร่วมทั�งงานออกร้าน 

และบนแพลติฟอร์มร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มเซ็นทรัล 

ณ ห่้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เม่�อวันที� ๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๓
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 นางอรรชกา สีบุญเร่อง ประธานกรรมการส�านักงานส่งเสริมเศึรษฐกิจสร้างสรรค์ นายจารุวัฒิน์ 
เกลี�ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังห่วัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริห่ารของ สศึส. และผู้แทนห่น่วยงานต่ิาง ๆ  
ในจังห่วัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตัิ�งส�านักงานส่งเสริมเศึรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ภายใต้ิช่�องาน 
“Songkhla (Oldtown) Creative District : สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้่แลดี” ณ บริเวณพ่�นที�อาคารสถานี
ดับเพลิงเก่า ถนนสายบุรี ติ�าบลบ่อยาง อ�าเภอเม่องฯ จังห่วัดสงขลา เม่�อวันที� ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั�งนี�  
ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศึการติ่าง ๆ ซึ�งมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ�านวนมาก และช่วยสนับสนุน 
ให้่ร้านค้าในย่านมียอดขายเพิ�มขึ�นร้อยละ ๒๐ - ๓๐

      สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ
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     สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

 รองนายกรัฐมนติรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่่งชาติิ 
ครั�งที� ๑/๒๕๖๔ ณ ห่้องประชุม ๒ ชั�น ๒ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
อ�าเภอเม่องฯ จังห่วัดนนทบุรี เม่�อวันที� ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  ซึ�งเป็นการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid) 
ครั�งแรก
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 ระห่ว่างวันที� ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่่งชาติิ จัดการประชุม 
สมัชชาสุขภาพแห่่งชาติิ ครั�งที� ๑๓ พ.ศึ. ๒๕๖๓ ณ ห่อประชุมทีโอที ถนนแจ้งวัฒินะ กรุงเทพฯ ซึ�งเป็นการ
จัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)
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 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่่งชาติิ ส่�อสารถึงเคร่อข่ายสมัชชาสุขภาพจังห่วัดเพ่�อน�าไปสู่
การสร้างมาติรการจังห่วัด/ชุมชนห่่างไกลโควิด-19  และบทบาทภาคประชาสังคมกับโควิด-19 ระลอกให่ม่

 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่่งชาติิ ร่วมกับองค์กร ภาคียุทธศึาสติร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติิการ 
“พัฒินาพระนิสิติจิติอาสาเพ่�อสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาวะแก่แรงงานต่ิางชาติิที�ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ระลอกให่ม่” ณ ห่้องประชุมชั�นล่าง อาคารห่้องประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มห่าวิทยาลัยมห่าจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย ติ�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังห่วัดพระนครศึรีอยุธยา เม่�อวันที� ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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        ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๑ ปี “ภัทรมห่าราชานุสรณ์” สานห่ัวใจสร้าง
การแพทย์ไทยก้าวไกล สานติ่อพระปณิธาน ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศึรีสวางควัฒิน วรขัติติิยราชนาร ี
องค์ประธานผู้ก่อติั�ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ชูความเชี�ยวชาญศึูนย์การรักษาเฉพาะทางแบบครบวงจร ๕ ด้าน 
ได้แก่ มะเร็ง ห่ัวใจและห่ลอดเล่อด กระดูกและข้อ อายุรกรรมเฉพาะทาง และด้าน Imaging ที�มีการให่้
บริการอยู่ ๒ ส่วนห่ลัก ค่อ ศึูนย์ไซโคลติรอนและเพทสแกนแห่่งชาติิ และศึูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา
เพ่�อปวงชน 
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 ศึาสติราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศึรีสวางควัฒิน วรขัติติิยราชนารี ทรงห่่วงใยสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของราษฎร ในทุกพ่�นที� 
จึงโปรดให่้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดห่น่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ติรวจสุขภาพ และ 
รักษาพยาบาลเบ่�องติ้น พร้อมทั�งอัญเชิญกระเป๋ายาสามัญประจ�าบ้านพระราชทาน มามอบแก่ราษฎร
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 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่่งชาติิ มอบเกียรติิบัติรแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่�อแสดงว่า
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น “องค์กรคุณธรรม” ติามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังห่วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๒ ภายใติ้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่่งชาติิ ฉบับที� ๑ (พ.ศึ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
เม่�อวันที� ๖ มกราคม พ.ศึ. ๒๕๖๔
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 คณะสัติวแพทยศึาสติร์และสัติววิทยาประยุกติ์ วิทยาลัยวิทยาศึาสติร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติิงานออกห่น่วยสัติวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับห่น่วยแพทย์เคล่�อนที�มูลนิธิ 
แพทย์อาสาสมเด็จพระศึรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยนักศึึกษาจากคณะสัติวแพทยศึาสติร์และ 
สัติววิทยาประยุกติ์ ได้มีส่วนร่วมช่วยงานในห่น่วยสัติวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ผ่านการสังเกติการณ์การปฏิบัติิงาน 
ของสัติวแพทย์ผู้ปฏิบัติิงานภายในห่น่วย พร้อมได้เรียนรู้ฝึึกฝึนการจดบันทึกการรักษาสัติว์ป่วย (Medical 
Record) ฝึึกฝึนการซักประวัติิสัติว์ป่วยกับประชาชนผู้มาเข้ารับบริการด้วยตินเอง
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 เน่�องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติิ ศึาสติราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศึรีสวางควัฒิน วรขัติติิยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันจัดกิจกรรม 
และท�าบุญสวดมนติ์ เจริญพระพุทธมนติ์ อาราธนาศึีล น้อมใจเป็นห่นึ�งเดียวกัน เพ่�อถวายเป็นพระกุศึล 
จากนั�น สมเด็จพระมห่ารัชมงคลมุนี ประพรมน��าพระพุทธมนติ์ ณ ห่้องประทับ ชั�น ๑๐ พร้อมทั�งลงเจิม 
ป้ายร้านผลิติภัณฑ์ที�ระลึกในพระด�าริ ๙๐๖ และป้ายมูลนิธิภัทรมห่าราชานุสรณ์ฯ (ชั�น ๑) เพ่�อความเป็น 
ศึิริมงคลโดยทั�วกัน
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 โครงการบ�าเพ็ญพระกุศึลฯ ปี ๒๕๖๓ “โครงการติรวจภูมิคุ้มกันต่ิอโรคโควิด-19 ในชุมชนชาวไทย” 
(ระยะที� ๒) น�าโดยเจ้าห่น้าที�ฝึ่ายวิจัยนวัติกรรมและวิเทศึสัมพันธ์ และเจ้าห่น้าที�คณะแพทยศึาสติร์และ 
การสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศึาสติร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยพยาบาลจิติอาสาโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ออกห่น่วยให่้บริการติรวจภูมิคุ้มกันติ่อโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ณ อาคารส�านักงานราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ ชั�น ๑ มุม B (CAT 2)
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     บรษัิท อสมท จาํกัด (มหาชน)

พิธิีถวายส่ติย์ปฏิิญาณเป็นพน่กงานที�ดูีและพล่งของแผ่นดูิน
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มห่าชน) จัดพิธีถวายสัติย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที�ดีและพลังของแผ่นดิน 
เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห่ัว ๒๘ กรกฎาคม พร้อมร่วมกันลงนาม
ถวายพระพร เพ่�อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมห่ากรุณาธิคุณ
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ปักจิติ ปักใจ
 บ ริษัท อสมท จ� า กัด (มห่าชน) ผลิติส่� อ 
ประชาสัมพันธ์ ชุด “Your Eyes,My Heart” ให่้กับ 
โครงการ “ปักจิติ ปักใจ” เพ่�อสนับสนุนการประชาสัมพันธ ์
สินค้าของ “โครงการปักจิติ ปักใจ” โดยสมาคมคนติาบอด 
แห่่งประเทศึไทย ซึ�งเป็นโครงการปักผ้าซาชิโกะสไติล ์
ญี�ปุ ่นโบราณ โดยผู ้พิการทางสายติาให่้เป ็นที� รู ้จัก 
อย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให่้กับผู้พิการทางสายติา

ศึูนย์ช่วร์ก่อนแชร์ รุกติรวจสอบ Fake News 
 ศึูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ อสมท จับม่อภาคีเคร่อข่าย ติรวจสอบ Fake News ผนึกก�าลังติ่อติ้านข่าวปลอม 
พัฒินาติ้นแบบระบบศึูนย์กลางในการติรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและรณรงค์ให่้ความรู้แก่
ประชาชน

    ๘๙ ปี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 389



พิธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ บริษัท อสมท จ�ากัด (มห่าชน)  
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

นว่ติกรรมเพื�อส่งคม 
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มห่าชน) จัดงานประกาศึผลและมอบรางวัล “U ME IDEA AWARDS 2020”  
การประกวดนวัติกรรมส่�อ ในแนวคิด “นวัติกรรม เพ่�อสังคม” 
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อสมท ร่กษ์นำ้า สืบสานพระราชดูำาริ
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มห่าชน) ด�าเนินโครงการ “อสมท รักษ์น��า ส่บสานพระราชด�าริ” โดยเชิญ 
อาจารย์และนักศึึกษาจากวิทยาลัยนวัติกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศึวกรรมศึาสติร์  มห่าวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิติย์ 
ที�ได้รับรางวัลชนะเลิศึ “การแข่งขันหุ่่นยนติ์  MCOT-ABU Robot Contest Thailand Championship 
2019” มาร่วมปรับปรุงเร่อเก็บขยะและผักติบชวาของชุมชนติลาดน��าคลองลัดมะยมให่้มีประสิทธิภาพ 
เพ่�อใช้ประโยชน์ด้านการบริห่ารจัดการน��าอย่างยั�งย่น
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ภาคผนวก
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      การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี                  คําขอบคณุ

สถาบันคุณวุฒิิวิชาชีพ
(องค์การมห่าชน)

สถาบันบริห่าร
จัดการธนาคารที�ดิน
(องค์การมห่าชน)

สถาบันพัฒินา
รัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมห่าชน)

ส�านักงานส่งเสริม
เศึรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมห่าชน)

ศูึนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติิทางทะเล

ส่วนราชการ

รัฐวิสาห่กิจ

ห่น่วยงานในก�ากับ

องค์การมห่าชน

ส่วนราชการ
ที�ขึ�นติรงต่ิอส�านักงาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนติรี

สำำ�น้กิน�ยกิร้ฐมนตร้

น�ยกิร้ฐมนตร้

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนติรี

กรมประชาสัมพันธ์

ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

บริษัท อสมท จ�ากัด
(มห่าชน)

ส�านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนติรี

กองอ�านวยการรักษาความมั�นคงในราชอาณาจักร

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที�ดินแห่่งชาติิ

ส�านักงานขับเคล่�อนการปฏิรูปประเทศึ 
ยุทธศึาสติร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ส�านักงาน
ทรัพยากรน��าแห่่งชาติิ

ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงาน
สภาความมั�นคงแห่่งชาติิ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส�านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่่งชาติิ

ส�านักงานบริห่าร 
และพัฒินาองค์ความรู้ 

(องค์การมห่าชน) 

ส�านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศึการ

(องค์การมห่าชน)

ส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนติรี

ส�านักข่าวกรองแห่่งชาติิ

ส�านักงบประมาณ

ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเร่อน

ส�านักงาน
สภาพัฒินาการเศึรษฐกิจ

และสังคมแห่่งชาติิ

ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒินาระบบราชการ
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คําขอบคณุ

 เน่�องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักนายกรัฐมนติรี ครบรอบ 
ปีที� ๘๙ ในวันที� ๒๘ มิถุนายน๒๕๖๔ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนติรี 
ร่วมม่อกับส่วนราชการและรัฐวิสาห่กิจในสังกัดส�านักนายกรัฐมนติรี
จัดท�าห่นังส่อ “ส�านักนายกรัฐมนติรี ปีที� ๘๙” ขึ�น เพ่�อเป็นที�ระลึกและ 
เผยแพร่ผลการด�าเนินงานที�ส�าคัญในรอบปีที�ผ่านมา ทั�งในรูปแบบรูปเล่ม 
ห่นังส่อ และห่นังส่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ท่ามกลางสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 ห่ร่อโควิด-19 ที�มี 

ความรุนแรงมากในช่วงที�มีการจัดท�าห่นังส่อเล่มนี� แติ่ห่นังส่อส�านักนายกรัฐมนติรี ปีที� ๘๙ นี� ด�าเนินการ
จนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นบทพิสูจน์ส�าคัญว่า ข้าราชการพร้อมปรับตัิว สามารถท�างานบนข้อจ�ากัด
ที�เกิดขึ�นได้ในทุกสถานการณ์ 

 ส�านักนายกรัฐมนติรีเป็นห่น่วยงานส�าคัญที�บูรณาการและขับเคล่�อนงานติามนโยบายของรัฐบาล
และข้อสั�งการของนายกรัฐมนติรีให้่ส�าเร็จลุล่วงติามเป้าห่มายที�วางไว้ ในช่วงระยะเวลาต่ิอจากนี�ไป  
ส�านักนายกรัฐมนติรีได้เติรียมการปรับตัิวไปสู่การท�างานชีวิติวิถีให่ม่ โดยประยุกต์ิน�าเทคโนโลยีที�ทันสมัย 
มาสนับสนุนการท�างาน รวมทั�ง ยึดห่ลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และติรวจสอบได้ มาเป็นแนวทางปฏิบัติิ  
เพ่�อน�าประเทศึไปสู่ความมั�นคง มั�งคั�ง อย่างยั�งย่นต่ิอไป 

 ห่นังส่อส�านักนายกรัฐมนติรีฉบับนี� จะออกมาสมบูรณ์ไม่ได้ ห่ากไม่ได้รับความร่วมม่ออย่างดียิ�ง
จากทุกห่น่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนติรี และคณะผู้จัดท�า ในการรวบรวมข้อมูล ร้อยเรียงบทความ
ประมวลผล จัดห่น้าห่นังส่อ ท�าให่้ห่นังส่อส�านักนายกรัฐมนติรี ฉบับโควิด-19 เล่มนี� เป็นห่นังส่อเล่มพิเศึษ  
มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่ิอส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึึกษาและประชาชน จึงขอขอบคุณ 
ทุกห่น่วยงานที�ได้สนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวมา ณ ที�นี�

 ในโอกาสนี� ผมขออาราธนาคุณพระศึรีรัตินติรัยและสิ�งศัึกด์ิสิทธ์ิทั�งห่ลายในสากลโลก อีกทั�ง 
พระบารมีปกเกล้าปกกระห่ม่อมแห่่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั่ว และสมเด็จพระนางเจ้าพัชรสุธา
พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้่ผู้บริห่าร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด 
ส�านักนายกรัฐมนติรีทุกท่าน พร้อมทั�งครอบครัว ประสบแต่ิความสุข ความเจริญ ด้วยจตุิรพิธพรชัย 
ส�าเร็จผลในสิ�งอันพึงปรารถนาทุกประการ และมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด-19 ร่วมกันสร้างสรรค์ 
และท�าประโยชน์เพ่�อประเทศึชาติิอย่างยั�งย่นส่บไป

(นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ)
ปลัดส�านักนายกรัฐมนติรี
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       คณะทํางานจดัทําหนังสือสํานักนายกรฐัมนตร ีปีท่ี ๘๙

ท่ีปรกึษา
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ปลัดส�านักนายกรัฐมนติรี 

 นายสุรศึักดิ์ เรียงเคร่อ  รองปลัดส�านักนายกรัฐมนติรี 
 นางสาวอรนุช ศึรีนนท์  รองปลัดส�านักนายกรัฐมนติรี 
 นางรุ่งรัตินา บุญ-ห่ลง  ผู้ติรวจราชการส�านักนายกรัฐมนติรี

สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ี(สลน.)
 นายสุคนธ์ อ้นทอง   ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการและกิจการพิเศึษ

สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี(สลค.)
นางนันทิรัติน์  แก้วภราดัย    ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ 

 นายดุลยโสภาค  ใจวงษ์    ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ 
 นางสาวเบญจรัติน์  แท่นทอง   นักวิเคราะห่์นโยบายและแผนปฏิบัติิการ

สํานักข่าวกรองแหง่ชาติ (สขช.)
นางจิราพร พบห่ิรัญ   นักการข่าว ช�านาญการพิเศึษ 

 นางพิมลพรรณ ปัติติะพงศึ์  นักการข่าว ช�านาญการ

สํานักงบประมาณ (สงป.)
นายชัชร์พงษ์ นคราวัฒิน์  ผู้เชี�ยวชาญด้านยุทธศึาสติร์การงบประมาณ 

 นางสุทธิลักษณ์ เยี�ยมแสนสุข  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ 
 นางสาวนนลณีย์ ติันติิวุฒิิศึักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ (สมช.)
 นายวรณัฐ คงเม่อง   ผู้อ�านวยการกองนโยบายและยุทธศึาสติร์ความมั�นคง/ 
     รักษาการในติ�าแห่น่งที�ปรึกษาด้านนโยบาย 
     และยุทธศึาสติร์ความมั�นคง 
 นายพีรรุจ อภินันทร์  นักวิเคราะห่์นโยบายและแผน ปฏิบัติิการ 
 นางสาวปภัชญา อุทัยนา  นักวิเคราะห่์นโยบายและแผน ปฏิบัติิการ 
 นายคณิศึร บางยี�ขัน  นักวิเคราะห่์นโยบายและแผน ปฏิบัติิการ 
 นางสาวอ�าไพรัติน์ พรมจีน  นักวิชาการโสติ 
 นางสาวพฤฒิิมาส ขาวผ่อง  นักจัดการงานทั�วไป 
 นายณัฐพล ประดับมุข  เจ้าห่น้าที�วิเคราะห่์นโยบายและแผน 
 นายภูริ อรุณมานะกุล  เจ้าห่น้าที�วิเคราะห่์นโยบายและแผน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
นางชุติิมา ให่ญ่น้อย   ผู้อ�านวยการส่วนช่วยอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ 

 นายอชิระวิชญ์ พฤทธิ์พีรภาส  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (สํานักงาน ก.พ.)
นายกิติิพงษ์ มห่ารัตินวงศึ์   ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. 

 นายชินพันธุ์ ฤกษ์จ�านง   ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ 
 นางสาวสุมนมิ�ง ค�าแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติิการ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.)
นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์   นักวิเคราะห่์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศึษ 

 นายคมสัน  วรวิวัฒิน์   นักวิเคราะห่์นโยบายและแผนช�านาญการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน กพร.)
นางสาวจิติติา กิติติิเสถียรนนท์  ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ 

 นางนิธินุช จรุงเกียรติิ   นักพัฒินาระบบราชการช�านาญการ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
นายวรกาญจน์ โกศึลพิศึิษฐ์กุล  ผู้อ�านวยการศึูนย์บริการลงทุน 
นางสาวนิมาเรียม เบ็ญวิศึิษฎ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช�านาญการ 
นางสาววิภาดา จงปัตินา   พนักงานส่งเสริมการลงทุน

สํานักงานทรพัยากรน�าแหง่ชาติ (สนทช.)
นางสาวนุชจนาถ ชูบัว   ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  

 นางสาวภัทรานี บ�าเพ็ญกิจ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติิการ 
 นางสาววันเพ็ญ มงคลค�า  นายช่างภาพ 

สํานักงานขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้งความสามคัคีปรองดอง 
(สํานักงาน ป.ย.ป.)

นายธีระศึักดิ์  อิญญาวงค์   นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศึษ 
 นายยอดฉัติร  ติสาริกา    นักกฎห่มายกฤษฎีกาช�านาญการพิเศึษ 
 นางเอ่�อมพร ช่วยเกิด   นักวิเคราะห่์นโยบายและแผนช�านาญการ 
 นางสาวอาทิติยา ปวงค�า   นักวิเคราะห่์นโยบายและแผนปฏิบัติิการ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ (สคทช.)
นายณัฐวุฒิิ  เปล่�องทุกข์  ผู้อ�านวยการกอง ปฏิบัติิห่น้าที�เลขานุการกรม 

 นางสุขฤทัย  ภคกษมา  นักวิชาการสิ�งแวดล้อมช�านาญการ 
 นางสาวเปรมฤดี เสริมพณิชกิจ นักวิชาการสิ�งแวดล้อมช�านาญการ 
 นางสาวชริกานติ์  รุ่งแสง  นักวิชาการสิ�งแวดล้อมช�านาญการ 
 นางสาววนิดา เผ่าพันธ์  นักวิชาการสิ�งแวดล้อมปฏิบัติิการ
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กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
นางสาวอรัญญา  เกติุแก้ว   ผู้อ�านวยการส�านักพัฒินาการประชาสัมพันธ์ 

 นายชัยยันติ์  แย้มศึรี  ผู้อ�านวยการส่วนส่�อประชาสัมพันธ์ 
 นางดลภัทร  การธราชว์  นายช่างภาพช�านาญงาน 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.)
นายจิติิภัทร บุญสม   ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

 นางสาวเบญญาภา  เมธาวราพร   นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศึษ

กองอาํนวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.)
พลโท ปัณณทัติ กาญจนะวสิติ  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการมวลชนและสารนิเทศึ 

     กอ.รมน. 
 พันเอก สุพัฒิน์ สัมมา   ผู้อ�านวยการส่วนสารนิเทศึ ส�านักกิจการมวลชน 
     และสารนิเทศึ กอ.รมน. 
 พันเอกห่ญิง อิสราวรร ห่าวารี  รองผู้อ�านวยการ ส่วนสารนิเทศึ ส�านักกิจการมวลชน 
     และสารนิเทศึ กอ.รมน.

ศูนย์อาํนวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
น.อ.วชิร สีติะจันทร์ ร.น.   ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศึ ส�านักนโยบายและแผน ศึรชล.  

 จ.อ.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ   ช่างภาพกองสารนิเทศึ ส�านักนโยบายและแผน ศึรชล.

สํานักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)
 นางสาวปาริฉัติร เศึวติเศึรนี   ผู้อ�านวยการ ฝึ่ายภาพลักษณ์และส่�อสารองค์กร 
 นางสาวอนันติา ห่ลีเกษม  ผู้จัดการอาวุโส ฝึ่ายภาพลักษณ์และส่�อสารองค์กร

สํานักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) (สบร.)
 นางสาวพัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี  นักจัดการความรู้อาวุโส 
 นายปรันติป์ บุญแก้ว   นักจัดการความรู้อาวุโส

สถาบันคณุวุฒิวชิาชพี (องค์การมหาชน) (สคช.)
นางสาววรชนาธิป จันทนู   รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิิวิชาชีพ 

 นางสาวนวรัติน์ วงษ์อรุณ   ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และการติลาด 
 นายชัยวัฒิน์ ติุงคะบุรี   นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

สถาบันบรหิารจดัการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) (บจช.)
นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด    ผู้อ�านวยการสถาบันบริห่ารจัดการธนาคารที�ดิน 

 นางสาวซามีรอ  กามะ    ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน 
 นางสาวณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์  เจ้าห่น้าที�วิเคราะห่์นโยบายและแผน
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สํานักงานพัฒนารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน) (สพร.)
นายชรินทร์ ธีรฐิติยางกูร   ผู้อ�านวยการฝึ่ายขับเคล่�อนรัฐบาลดิจิทัล 

 นายพลเทพ รัตินดิเรก   ผู้จัดการส่วนส่งเสริมและส่�อสารการติลาด 
 นางสาวพัดชา นิลาพันธุ์   เจ้าห่น้าที�การติลาด

สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.)
นางสาวนันทิยา วรเพชรายุทธ   นักส่�อสารองค์กรอาวุโส 

 นายมนติรี โสภา     เจ้าห่น้าที�ช่วยปฏิบัติิงานติัดติ่อและผลิติส่�อมัลติิมีเดีย

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ (สช.)
นายจารึก  ไชยรักษ์   ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายยุทธศึาสติร์และประเมินผล 

 นางสาววิไลวรรณ  สิริสุทธิ์   นักวิชาการช�านาญการ

ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์
 นายชลัช สุภาพกุล   หั่วห่น้าฝึ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บรษัิท อสมท จาํกัด (มหาชน)
นายทวิพล สุดารา   ผู้อ�านวยการฝึ่ายส่�อสารภาพลักษณ์องค์กร 

 นางสาวปานจิติร แสงอากาศึ  ผู้จัดการส่วนส่�อสารองค์กร

สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี(สปน.)
นายยอดวุฒิิ กลิ�นทอง  ผู้อ�านวยการกองกลาง 

 นางดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศึษ 
 นางสาวอณิกร ดอนแก้ว  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติิการ 
 นางสาวภาพิมล ชมภูมิ�ง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติิการ 
 นายจิรกร ปิฎกรัติน์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติิการ 
 นางสาวพรพินันท์ จันทอุดม  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติิการ
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