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บทท่ี 7 องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
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ความส าคัญขององค์กรอิสระและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

ที่มาขององค์กรอิสระและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญแต่ละหน่วยงาน

03 อ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ



ความหมายขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยองค์กรของรัฐเหล่านี้จะมี
หลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการ
แทรกแซงขององค์กรของรัฐอื่นหรอืสถาบันทางการเมืองอ่ืน ๆ

“ “



ความส าคัญขององค์กรอสิระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

o 1. จ าเป็นท่ีต้องมีองค์กรท่ีคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อเยียวยาปัญหาของ
ประชาชนจากการใช้อ านาจรัฐหรือการกระท าของบุคคลและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากการใช้วิธีการในทางศาลอาจมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ระยะเวลาในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมไปถงึค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องและการด าเนินคดี
ในศาล

o 2. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกตรวจสอบเกี่ยวกับความสุจริตในการใช้อ านาจรัฐและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐ

o 3. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบท่ีจะลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิด
โอกาสให้คนดีมีคุณภาพคุณธรรมเข้าสู่ระบบการเมือง

o 4. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกในการเสริมสร้างระบบการเมืองและพรรคการเมืองท่ีมี
เสถยีรภาพและประสิทธิภาพ

o 5. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกท่ีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง สามารถด ารงความยุติธรรม
ในการปฏิบัติหน้าท่ี



องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มี 7 องค์กร 

คณะกรรมการการเลอืกตั้ง

องค์กรอัยการ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ



องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มี 7 องค์กร 



คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission of Thailand) หรือย่อว่า กกต. 
(ECT) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักเป็นผู้
ควบคุ มและด า เ นิ นการจั ดหรื อจั ด ให้ มี ก า ร เ ลื อกตั้ ง ห รื อกา รสรรหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสยีงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม 

“

“



คณะกรรมการการเลือกตั้ง

o นับตั้ งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไป 28 คร้ัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2576 – 2562

o การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ .  2540 โดยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฉบับ ล้วนบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติมีอ านาจในการออกกฎกระทรวงและระเบียบให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

o ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาโดยตลอด

o จนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาน้ัน ประสงค์ที่จะให้
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลกระบวนการเลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใส สุจริต 
ยุติธรรม จึงมีค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2535 ลงวันที่ 8 มกราคม 2535 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และสองส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมอบหมายให้ นายเกษม สุวรรณกุล เป็น
ประธาน และนายโคทม อารยีา เป็นกรรมการและเลขานุการ



คณะกรรมการการเลือกตั้ง

o คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกต้ัง มีอ านาจหน้าท่ีติดตามและสอดส่อง
ดูแลกระบวนการของการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ให้เป็นไป
โดยสุจริต ยุติธรรม และถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

o "คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" หรือท่ีรู้จัก
กันในชื่อ “องค์กรกลาง” ถือเป็นองค์กรอิสระท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงาน
อิสระไม่มีผลประโยชน์ใดๆ กับการเลือกต้ัง ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง
ความส าคัญของการเลือกตั้ง และตรวจสอบการเลอืกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม



คณะกรรมการการเลือกตั้ง

o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นผลพวงมาจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 อันน าไปสู่กระแสเรียกร้องต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมือง
อย่างจริงจัง จนในท่ีสุดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2539

o ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งมาตรา 211 
ด้วยการเพิ่มหมวด 12 ว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ บัญญัติให้มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เป็นส าคัญ และให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 240 วัน นับแต่วันท่ีมีสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนญูครบตามจ านวน (99 คน) สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จ านวน 99 คน มา
จากการเลือกต้ังของประชาชนแต่ละจังหวัด 76 คน และรัฐสภาคัดเลือกจากนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และการปกครองอีก 23 คน โดยการยก
ร่างรัฐธรรมนูญให้ค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 

o เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว แล้วน าเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งท่ี 7/2540
(สมัยสามัญครั้งที่สอง)



วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออก
เสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบัน
พรรคการเมอืงให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง

“ “



พันธกิจ

บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ด าเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและ
การด าเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่
เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

“ “



ค่านิยมร่วมขององค์กร

องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักสุจริต โปร่งใส 
และเที่ยงธรรม รู้รักสามัคคแีละภักดีต่อองค์กร

“ “



เป้าประสงค์หลัก

o ทุกภาคส่วนของสังคมมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ัง และการออก
เสียงประชามติ องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ

o บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และการออกเสียงประชามติมีความเป็นกลาง 
และเป็นมืออาชีพ ผลการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ เป็นท่ียอมรับในความสุจริต
และเที่ยงธรรม จากทุกภาคส่วนของสังคม

o ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

o พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเป็น
สถาบันได้รับการยอมรับจากประชาชน

o องค์กรมีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีกฎหมายและระเบียบท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ



ยุทธศาสตร์ กกต.

เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทาง
การเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน

พัฒนาระบบ และกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
วินิจฉัย การดาเนินคดีในศาลให้มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับ

2

3

4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5

1 พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออก
เสียงประชามต ิให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น



การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
(ฉบับที่ 2) สู่การปฏบิัติ

o ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – 2560 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งมอบผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตรงตาม
เจตนารมณ์แห่งวิสัยทัศน์ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งหวัง โดยได้วาง
กรอบแนวทางการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เป็นระดับ ๆ 
• เริ่มต้นจากระดับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• ระดับด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ 
• ระดับบุคคล 



การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
(ฉบับที่ 2) สู่การปฏบิัติ

o กล่าวคือ ระดับส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ท าการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (Strategy Map) เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเห็น
ภาพรวมของยุทธศาสตร์และมีความเข้าใจในการด าเนินงานร่วมกัน 

o ถ่ายทอดลงมาสู่ระดับด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ และส านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าจังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยจัดท าแผนปฏิบัติงาน 5 ปี 

o หลังจากนั้นจะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมท้ังข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน 

o ถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล โดยบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคล



การติดตามประเมินผล

o พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ในทุกระดับให้มีมาตรฐานและวิธีวัดผลงานท่ีชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ สามารถตรวจสอบและ
เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานได้ ตลอดจนสามารถวัดผลได้ทุกระดับ 

o สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าตัวดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ในระดับภาพรวมของแผนระดับยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงของ
แผนงาน โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนสนับสนุน 

o การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
กลางระดับนโยบาย ตลอดจนหน่วยงานในส่วนกลางและในส่วนจังหวัดอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อ
การเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและองค์ความรู้ด้านการพัฒนางาน
ประเมินผล

o การจัดท าดัชนีชี้วัดการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 5 ปี แก่บุคลากร 
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลสู่
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

o น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในภารกิจด้านการติดตามประเมินผลขององค์กรด้วย



อ านาจ
หน้าท่ีของ 
กกต. ในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่ม

จํานวนจาก 5 คน เป็น 7 คน ซึ่งมาจากการสรรหาของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวน 2 คนไว้ แต่
ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่เหลอือกี 5 คน ให้มาจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบ
ไปด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และองค์กรอิสระอื่น โดยแต่งตั้งจากผู้ที่ ไม่เคยดํารงตําแหน่งในศาล
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระมาก่อน



อ านาจ
หน้าท่ีของ 
กกต.



อ านาจ
หน้าท่ีของ 
กกต.



อ านาจหน้าที่ของ กกต.

o นอกจากอ านาจในการวินิจฉัยข้างต้นแล้ว คณะกรรมการการเลือกต้ังยังมีบทบาทหน้าท่ีอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ เช่น 

o การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น เพื่อใช้บังคับแก้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอสิระ 

o มีอ านาจให้ความเห็นชอบร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เพื่อควบคุมการออกนโยบายประชานิยมของรัฐบาล ท้ังนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีมุ่งปฏิรูปการ
เมืองไทย โดยมีสาระส าคัญท่ีจะปราบปรามการทุจริต และปฏิรูปกระบวนการเข้าสู่อ านาจรัฐ 
โดยเฉพาะปฏิรูประบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็น
องค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกต้ังทุกระดับ การเลือกและการออกเสียงประชามติท่ี
สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป



บทสรุป

o คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย 
เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีเสมือนเป็นด่านแรกในการคัดกรองบุคคลเพื่อเข้ามาบรหิารประเทศ 

o บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 น้ัน ก็มี
การเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อยู่หลายประการ ทั้งทางด้าน
โครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการเพิ่มจ านวนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สูงข้ึน เป็นต้น

o ทางด้านอ านาจหน้าที่ของ กกต. โดยการเพิ่มอ านาจให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น สามารถระงับ
การเลือกตั้ง (ใบส้ม) และการสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ใบด า) ได้ เป็นต้น 

o มีอ านาจในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพิ่มขึ้น เน่ืองจากที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อาจพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้ เพราะไม่สามารถขจัดปัญหาการทุจริต ทั้งทุจริตการเลือกตั้งและทุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้หมดไปจากสังคมไทยได้

o ดังน้ันเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 น้ี ก็คือการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการในการเข้าสู่อ านาจรัฐ และการเพิ่มการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างจริงจัง



องค์กรอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด
อัยการ เป็นต าแหน่งท่ีมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรอียุธยา เรยีกว่า “ยกกระบัตร” หรือ “ยกระบัตร” และใน พ.ศ. 2436 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมอัยการขึ้นและเมื่อวันที่ 11 
มีนาคม พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “ยกระบัตร” เป็น “อัยการ” กระทั่ง พ.ศ. 2465 มีพระบรมราช
โองการให้กรมอัยการ ย้ายสังกัดจากกระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน พ .ศ. 2534 คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ประกาศให้แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อไปเป็นส่วนราชการ
อิสระอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “ส านักงานอัยการสูงสุด” 
และเมื่อมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มาตรา 255) ได้บัญญัติให้องค์กร
อัยการ เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ



วิสัยทัศน์

“องค์กรน าในการใช้กฎหมายเพ่ือรักษาความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”



พันธกิจ 
o 1) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

o 2) พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครอืข่ายองค์กรหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

o 3) เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญรวมทั้งการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดจิทิัลเป็นพื้นฐาน

o 4) พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณภาพชวีิตที่ดี



วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม “LOYALTY”

➢ L = Leadership ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี/ (มีภาวะผู้น าและ เป็นแบบอย่างทัน การ
เปลี่ยนแปลง)

➢ O = Our organization for our country เป็นองค์กรเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมและ

➢ ประเทศชาติ
➢ Y = Yield to integrity มีคุณธรรม
➢ A = Always academic development ใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
➢ L = Let’s turn pro มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
➢ T = Together ความร่วมมือร่วมใจ
➢ Y = Yes, we must! พวกเรา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ต้องท าให้ได้!



ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ 
และภาพลักษณ์ในการปฏิบัตภิารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ
-1.1 พัฒนามาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอ านวยความยุติธรรม การ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้
-1.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมในรูปแบบช่องทางท่ี
หลากหลาย เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ
-1.3 ประชาชน เชื่อมั่น ศรัทธาส านักงานอัยการสูงสุดในความรวดเร็ว 
ถูกต้อง เท่ียงธรรม โปร่งใส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและ
การจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัย
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ
-3.1 การบริหารจัดการระบบงาน และกระบวนงานท่ีส าคัญท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจทัิลที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้(ภายในองค์กร)
-3.2 กลไกและระบบการอ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการเป็นไปด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใสเป็นธรรม ท่ัวถึง รวดเร็ว ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (ภายนอก
องค์กร)
-3.3 ระบบการจัดการความรู้/นวัตกรรม รวมถงึ การตดิตามประเมินผลคุณภาพ
การด าเนินงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ
สูง มีคุณธรรม จรยิธรรมและมคีุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ
-4.1 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบได้
-4.2 บุคลากรเป็นมอือาชีพและมคีุณภาพชีวิตท่ีดี
-4.3 ระบบฐานข้อมูล/ข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสามารถ
เข้าถงึได้โดยสะดวกเชื่อมโยงท่ัวถงึ เข้าใจได้ง่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2: การบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมและตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์คือ
-2.1 มาตรฐานการปฏิบัตงิานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
-2.2 มาตรฐานการปฏิบัติภารกิจใหม่ในกระบวนการยุติธรรมท่ีตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาล



องค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

➢ 1. ก าหนดให้องค์กรอัยการมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
(มาตรา 248 วรรคหนึ่ง)

➢ 2. ก าหนดให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดย
รวดเร็ว เท่ียงธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง (มาตรา 
248 วรรคสอง)

➢ 3. การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความ
เป็นอิสระโดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ 

➢ 4.กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการนั้น ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงาน
อัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีไม่
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 248 วรรคสอง 



องค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

➢ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 ได้ก าหนดให้องค์กร
อัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะสร้างหลักประกันความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ และอิทธิพลอื่นใด โดยบัญญัติให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่ง
คดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และให้องค์กรอัยการมีหน่วยงานธุรการท่ี
เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยมีอัยการ
สูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา 

➢ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 13 (องค์กรอัยการ) มาตรา 
248 บัญญัติว่า “องค์กรอัยการมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดย
รวดเร็ว เท่ียงธรรม ปราศจากอคติท้ังปวงและไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ฯลฯ” 



ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (เดิมชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา) คือ บุคคลที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจรติเป็นที่ประจักษ์

“

“



ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวน 3 คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่า ”กรม”ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5ปี จ านวน
2คน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี จ านวน
1คน ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว



ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน

➢ ในอดีตรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยท่ีเก่าแก่และยืนยาวท่ีสุด ก็คือ ระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสมัยพ่อขุนรามค าแหง “ท่ีปากประตูเมืองจะมี
กระดิ่งแขวนไว้ให้ประชาชนที่ทุกข์ร้อนข้องใจมาสั่นกระดิ่ง และเมื่อพ่อขุนรามค าแหงผู้เป็น
เจ้าเมืองได้ยินก็จะเรียกมาถาม และพิจารณาตัดสินหาความชอบธรรมให้” ต่อมา เมื่อมี
การพัฒนาการเมืองการปกครอง ความใกล้ชิดระหว่างผู้มอี านาจบริหารระดับสูงกับราษฎร
มีความเหินห่างมากขึ้น อีกท้ังความสลับซับซ้อนในวิธีปฏิบัติทางการปกครองเพิ่มขึ้น จึง
เกิดแนวความคิดท่ีจะควบคุมฝ่ายบริหารโดยผ่านกลไกพิจารณาตรวจสอบหรือการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนท่ี ได้รับการเลือกต้ังมาจาก
ประชาชน 

➢ ในปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มี “ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน
ของรัฐสภา” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2517 แต่ในขั้นสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีการปรับปรุงร่าง รัฐธรรมนูญโดยตัด ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินออกไป 



ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน

➢ ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 คณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการ
กิจการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ได้จัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสัมมนาเกือบ 
80 คน นับเป็นครั้งแรกท่ีได้มีการระดมความคิดเห็นอย่างเป็นทาง การ เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา 

➢ นับแต่นั้นเป็นต้นมาได้มีการจัดสัมมนา มีการอภิปรายและเผยแพร่แนวความคิดทาง
สื่อสารมวลชน ต่างๆ มากขึ้น แต่แนวคิดดังกล่าวยังคงรับรู้อยู่ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภา 
นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นในปี พ .ศ. 2538 จึงเกิด
แรงผลักดันอย่างจริงจังในการที่จะบัญญัติสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภาไว้ ในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย โดยแก้ไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญพุทธศักราช 2534 ฉบับท่ี 5 ปีพุทธศักราช 
2538 โดยบัญญัติในมาตรา 162 ทว ิ



ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน

➢ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
ซึ่งยังคงระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติให้เป็นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐต่อไป พร้อมท้ัง
มอบอ านาจหน้าที่เพิ่มเติมให้อีกหลายประการ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” 

➢ ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ขึ้น  

➢ เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 11/2557 
เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ยังคงให้องค์กรอิสระและองค์กร
อื่นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ยังคงปฎิบัติหน้าท่ีต่อไป 



ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าท่ี

➢ (1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ัง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่
จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

➢ (2) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอัน
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าท่ีและอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น  

➢ (3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ



วิสัยทัศน์
เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน“ “

การดําเนินงานในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่
ประชาชน โดยการพัฒนานวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว การ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง การพัฒนางานด้านวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ใช้เวลาทํางานน้อยลง แตเ่สร็จสมบูรณ์และเกิดผลผลติเพิ่มสูงขึ้น



พันธกิจ 

o 1. การแสวงหาข้อเท็จจรงิเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม 
o 2. การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่ก่อให้เกิด

ความเดอืดร้อนหรอืไม่เป็นธรรม 
o 3. รายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ



อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดหน้าท่ีและอ านาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ดังนี้
➢ (1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาท่ีก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่
จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

➢ (2) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอัน
เนื่องมาจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าท่ีและอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น

➢ (3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ



นโยบายและยุทธศาสตร์





สรุปอ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน

o 1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือ
ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ีก็ตาม และการ
ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล

o 2. ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
o 3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึง

ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็น
o 4. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎร 

และวุฒสิภาทุกปี 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Commission of Thailand) 
เป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกิด
จากแรงผลักดันและการเรียกร้องต้องการของประชาชน ที่มุ่งหวังให้มีกลไกอิสระที่ท าหน้าที่
ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีผลในทางปฏิบัตจิรงิ

“ “



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 6 ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์ ท้ังนี้ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วยและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียวโดยมีส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยมีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญท าหน้าที่ปฏิบัติราชการภายใต้อ านาจหน้าที่ 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

o ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และหากในการสรรหาดังกล่าวไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่งใด ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีต้องมีในคณะกรรมการสรรหาด้วย ให้คณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่  ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ชุดท่ี 3 จึงได้ด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ซึ่งต่อมา พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปฏิบัติหน้าท่ีวุฒิสภา โดยทรง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ง ต้ังเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 7 ปี และด ารงต าแหน่งเพียงวาระเดียว



โครงสร้างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 67 มาตรา แบ่งออกเป็น 4
หมวด ได้แก่
o หมวด 1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o หมวด 2 การด าเนนิการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
o หมวด 3 ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ
o หมวด 4 บทก าหนดโทษ และ บทเฉพาะกาล



วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้าง
สังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

“ “



พันธกิจ
o 1. ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏบิัติตาม
o 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วน

อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
o 3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่

มีมาตรฐาน
o 4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ



ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565

ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ ได้ รับการรับรองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิบัติตาม

เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและ
พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้าง
พลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง

เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการท างานและการบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใส

01

02

03

04

05



แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แนวทางการท างานที่เป็นมาตรฐานส าหรับการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับ
จากทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากหลักการ
ปารีส (Paris Principles) และผลการทบทวนเอกสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติและจัดท าโดยองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 



อ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักการปารีส



หลักการปารีส (Paris Principles) 

o 1. บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function) โดยจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี
โดยตรงอย่างน้อยในการสนับสนุนการก าหนดและการด าเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา 
การเผยแพร่และรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดสัมมนาและฝึกอบรมท่ีแตกต่างตาม
กลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ การเผยแพร่รายงานเฉพาะและ
รายงานประจ าปี และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือการด าเนินการผ่านกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน นอกจากนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับหลักสทิธิมนุษยชน

o 2. บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และการท างานกึ่งตุลาการ 
(Quasi-Judicial Function) ต้ังแต่การจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคล หรือหยิบยกกรณี
สิทธิมนุษยชนขึ้นพิจารณาเองอย่างเป็นระบบมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน รวมไปถึงขั้นตอนการ
ตรวจสอบ การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมและการยุตขิ้อพิพาทท่ีด าเนินการโดยบุคลากรท่ี
ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว อันจะน าไปสู่การวินิจฉัยการละเมิดสิทธิมนุษยชน และด าเนินการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพหากมีการละเมิดสิทธิ และมีการติดตามและเผยแพร่ผลการวินิจฉัย
อย่างเป็นระบบหลังจากนั้น



หน้าที่และบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการท างานกึ่งตุลาการ 



หลักการปารีส (Paris Principles) 

o 3. บทบาทในการให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) ไม่ว่าจะโดยได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือโดยการใช้อ านาจของตนเองในการรับฟังข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นใน 
o 1) การร่าง ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการสิทธิ

มนุษยชน และพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้ 
o 2) การให้ค าปรึกษาในสถานการณ์ใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเห็นควร

หยิบยกขึ้นพิจารณารวมถึงการขอให้รัฐบาลให้ความสนใจต่อเหตุการณ์การละเมิด
สทิธิมนุษยชน  

o 3) การสนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน รวมถงึติดตามและให้ค าแนะน าในกระบวนการน าไปใช้ท่ีเหมาะสม



หลักการปารีส (Paris Principles) 

o 4. บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function) โดยหมายถึง
การด าเนินการ 4 หน้าท่ีหลักคอื 
o 1) การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เช่น การติดตามและการค้นหา

ความจริงท่ีมีเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะ เป็นต้น เพื่อบันทึกและรายงานข้อเท็จจริง 
รวมถึงน าเสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือรัฐบาลเพื่อให้เกิดการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 

o 2) การเฝ้าระวังปัญหาสทิธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง 
o 3) การเฝ้าระวังสถานท่ีกักกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทรมาน และเพื่อให้มั่นใจว่า

มาตรฐานระหว่างประเทศเป็นท่ียอมรับ 
o 4) การเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินการของหน่วยงานในประเทศ ตามท่ีได้ตกลง

เป้าหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลท้ังนี้ ผลของการเฝ้าระวังสถานการณ์ท้ัง 4
ด้านดังกล่าวจะต้องถูกน าไปวิจัยหรือวิเคราะห์เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีรายงาน
สถานการณ์เฉพาะ หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



หน้าที่และบทบาทในการส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 



หลักการปารีส (Paris Principles) 

o 5. บทบาทในการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ (Relationship with Stakeholders and Other Bodies) โดยต้อง
ท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐสภา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่น ๆ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล ฯลฯ และกลุ่มองค์การเอกชน (NGOs) 
และภาคประชาสังคม เนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงได้มากที่สุด 
ทั้งนี้ การด าเนินการต้องคงความเป็นกลางและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควร
มุ่งเน้นที่จะน าเสนอจุดยืนที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด



หน้าที่และบทบาทในการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ



ความเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรม



ความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
การยกร่างกฎหมายจะต้องก าหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสามารถท างานได้เป็นอิสระภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเป็นอิสระจากรัฐบาล ซึ่ง
จะท าได้โดยให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตริายงานโดยตรงต่อ
รัฐสภา

3. ความเป็นอิสระที่จะก าหนดกระบวนการการแต่งตั้งและ
การถอดถอนจากต าแหน่ง
การยินยอมท่ีจะให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีอิสระในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย เฉพาะท่ีก าหนดไว้ หรือแม้แต่ความอิสระทางการเงินนั้น อาจไม่
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถสร้างและรักษาการปฏิบัติอย่างเป็น
อิสระได้ ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นท่ีน ามาใช้กับสมาชิกของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงควรมีการบัญญัติในกฎหมาย ซึ่งรวมถึงประเด็นดังนี้วิธีการแต่งตั้ง
สมาชิก กฎเกณฑ์ในการแต่งตั้งสมาชิก ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สมาชิก กรณท่ีีสมาชิกสามารถได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง การถอดถอนสมาชิกจาก
ต าแหน่ง

4. ความเป็นอิสระในองค์ประกอบ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีอิสระในการเลือกสมาชิกท่ีมีความ
หลากหลาย ท้ังทางการเมืองและภาคสังคม ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการปารีส 
และมีกระบวนการท่ีจะสร้างความมั่นใจให้กับพลังทางสังคมท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 
ท้ังในองค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐ องค์การเอกชน (NGOs) สหภาพแรงงาน และองค์กร
วิชาชีพ รวมท้ังกลุ่มแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ท้ังนี้ ลักษณะและการเข้าถึง
ของตัวแทนทุกฝ่ายอาจให้รัฐสภาและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามามีส่วนร่วม เฉพาะใน
การให้ค าปรึกษาได้

2. ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ
การเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ
และการปฏิบัติงานเป็นจุดแข็งส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เนื่องจากจะต้องเป็นองค์กรที่ไม่มีการควบคุมด้าน
การเงินผ่านกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลอื่น ๆ หาก
เป็นไปได้ ที่มาและลักษณะของการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการก าหนดไว้ในกฎหมาย
จัดตั้งของสถาบันฯ



อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
o (1) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศ
ไทยเป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือ
ละเลยการกระท าดังกล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ
ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินต่อไป

o (2) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

o (3) ส่งเสริมการศกึษาการวจิัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
o (4) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ

องค์การอื่นในด้านสทิธิมนุษยชน
o (5) จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ

เสนอต่อรัฐสภา
o (6) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ



อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
o (1) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย
เป็นภาคีและเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือ
ละเลยการกระท าดังกล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ
ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการต่อไป

o (2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียน
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ   ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ

o (3) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียน
ว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาท่ี
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง



อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

o (4) การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและ เป็น
กรณีท่ีเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ

o (5) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

o (6) ส่งเสริมการศกึษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
o (7) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ

องค์การอื่นในด้านสทิธิมนุษยชน
o (8) จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ

เสนอต่อรัฐสภา
o (9) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ



อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
o (1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดย

ไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

o (2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

o (3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าส่ังใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสทิธิมนุษยชน

o (4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

o (5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถงึความส าคัญของสทิธิมนุษยชน
o (6) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ



สรุปอ านาจหน้าท่ี

o 1. ส่งเสริมการเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

o 2. ตรวจสอบและรายงานการกระท า หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อ
บุคคล หรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่าไม่มี
การด าเนินการตามที่เสนอสามารถรายงานต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการต่อไปได้

o 3. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ีเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิมนุษยชนภายในประเทศ

o 4. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การ
เอกชน และองค์การอื่นใดด้านสิทธิมนุษยชน

o 5.  จัดท ารายงานประจ าปี เพื่ อประ เมินสถานการณ์ด้ านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตร ีและเปิดเผยต่อสาธารณชน



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เรียกชื่อย่อว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอิสระ มีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และหากปรากฏว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่อง
คุณสมบัตแิละสมาชิกภาพต่อไป



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒสิภา 



วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ”



พันธกิจ ป.ป.ช.

o 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมเกี่ยวกับการซื่อตรง มีวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต กระตุ้นให้สังคมเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตอย่าง
กว้างขวาง 

o 2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานขององค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมี
มาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไป

o 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคีเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
เข้มแข็ง รวมถึงบูรณาการร่วมมือกับภาคีพันธมิตรเพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

o 4. พัฒนาให้เป็นองค์กรหลักการบริหารจัดการท่ีดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และตรวจสอบทรัพย์สนิ มีบุคลากรที่มีความสามารถระดับ
มืออาชีพ เข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรมในพื้นท่ี มีระบบการท างานและฐานข้อมูลท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว เท่าทัน มีประสทิธิภพ

o 5. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารการสื่อสาร โดยใช้สื่อท่ีทันสมัยและเหมาะสมเป็น
เครื่องมือ



ความเป็นมา

o การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจาก
เดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น 
• ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่

อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
o การทุจริตเป็นปัญหาสากลท่ีทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ รวมท้ังประเทศไทย ประเทศไทย

จึงได้ให้สัตยาบัน เข้าเป็นรัฐภาคีเป็นล าดับท่ี 149 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการติดตามทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตกลับคืน รวมท้ังการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ทางกฎหมายเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างสมบูรณ์



ความเป็นมา

ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังบูรณาการ
ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริต
o ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการ

ทุจริต
o ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมี

ผลในระดับหนึ่ง และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีเป็น
รูปธรรม ท่ีสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีทวีความซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

o ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งท่ัวท้ังสังคมไทย 
เพื่อให้เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทยีบเท่าระดับสากล



องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้ก าหนดนิยามและ
รูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท ได้แก่
ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังบูรณาการ
ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริต
o ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการ

ทุจริต
o ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมี

ผลในระดับหนึ่ง และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีเป็น
รูปธรรม ท่ีสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีทวีความซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

o ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งท่ัวท้ังสังคมไทย 
เพื่อให้เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทยีบเท่าระดับสากล



องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) 

ได้ก าหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท ได้แก่

การทุจรติขนาดใหญ่ (Grand Corruption) 

การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) 

การติดสินบน (Bribery) 

การอุปถัมภ์ (Patronage) 

การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

01

02

03

05

06

07
04

การยักยอก (Embezzlement) 

เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพื่อบิดเบือนนโยบายหรือการ
ใช้อํานาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้นําหรือผู้บริหารประเทศได้รับ
ผลประโยชน์จากการใชท้รัพยากรของชาติ

การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐนําเงินหรือสิ่งของที่ได้รับ
มอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ
กิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับกลางและระดับล่างต่อ
ประชาชนทั่วไป โดยการใชอ้ํานาจหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายในทางมิชอบ

เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงิน 
สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือกบุคคลจาก
สายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพื่อเข้ามาทํางาน
หรือเพื่อได้ รับผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงคุณสมบัติและความ
เหมาะสม

เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้
อํานาจที่มี ในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่เพื่อน 
ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่คํานึงถึงคุณสมบัติและความ
เหมาะสม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากที่
บุคคลต้องมีหน้าที่หรือสถานะมากกว่า 1 สถานะ



การทุจริตในประเทศไทย

การทุจรติในระดับชาติ

เป็นรูปแบบการทุจริตท่ีนักการเมืองใช้อํานาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติท่ีได้มาจากความไว้วางใจของประชาชน เป็นเคร่ืองมือใน
การออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย โดย
อาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องเพื่อให้การกระทําการทุจริตกลายเป็นสิ่งท่ีชอบ
ธรรม เน่ืองจากมกีฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับการทุจริตเชิงนโยบายยัง
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การซื้อขายตําแหน่งในระดับสูงทางราชการ ได้แก่           
ตําแหนง่อธิบด ีตําแหน่งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ ในตําแหน่งท่ีมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบ
โครงการตา่ง ๆ ได้ นําไปสู่การตรวจสอบท่ีหละหลวมในโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อ
จัดจ้างในรัฐ และการใช้วิธีพิเศษในการดําเนินการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ มาตรการ
ป้องกันการทุจริตต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการ ขั้นตอนมีการแบ่งผลประโยชน์กันใน
หมู่พวกพ้อง เช่น การทําแบบก่อสร้างท่ีไม่มีความชัดเจน การใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
รวมท้ังเสนอโครงการเร่งดว่นเพื่อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เป็นต้น

การทุจรติในระดับท้องถิ่น

การกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําแนกเป็น 
7 ประเภท ดังนี ้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาการทุจรติที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจรติอันเกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจรติที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นการทุจริต
ในหลายรูปแบบ



สาเหตุและปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การทุจริต

o เรื่องของโอกาสในการท าทุจรติที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
o การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ 
o การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการด าเนินงานของภาครัฐ 
o ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดจริยธรรมคุณธรรม เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

มากกว่าท่ีจะยึดประโยชน์ส่วนรวม 
o ค่านิยมยกย่องคนที่มีเงิน ทัศนะที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
o ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีส่วนท าให้คนมุ่งสร้างความร่ ารวย วัตถุนิยม เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี

แนวโน้มที่จะท าการทุจริต 
o รวมทั้ง “โครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ า มีช่องว่างระหว่างคนจน -คนรวย คนมี

อ านาจ -คนไร้ซึ่งอ านาจ ท าให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่าง โดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
o ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจรติให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในส่วน

ของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่บูรณาการพันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคี
เครือข่ายที่มบีทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้อย่างมีนัยส าคัญ



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็น
เกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตําแหน่งเสนอต่อวุฒิสภา

ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหนง่ทางการเมอืง

ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งต้ังแต่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทํา
ความผิดต่อตําแหนง่หนา้ที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ี
ในการยุตธิรรม 

ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมอืง

กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมอืง

รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา ทุกปี

01

02

03

04

05

06



สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป็นองค์กรของรัฐระดับชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 89) และต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาที่
ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. 2543 เพื่อรองรับบทบัญญัติมาตราดังกล่าว สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดแรกได้เริ่มท าหน้าที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544
และในปี 2547 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2547



สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

o รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวมีเจตนารมณ์ท่ีต้องการให้มีองค์กรของรัฐท าหน้าท่ีให้ปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม อันไม่ใช่องค์กรท่ีมี
อ านาจตัดสนิใจหรือให้ความเห็นชอบ แต่เป็นองค์กรท่ีมีตัวแทนจากกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลายและ
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง การให้ค าปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด 5

o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 258 ได้บัญญัติ ให้มีสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องให้สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้
ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้ด้วย



สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

o มีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และระดับส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

o เฉพาะระดับสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีจ านวน 99 คน มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับการเลือกใหม่ได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ 

o สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ านวน 99 คนนี้ มาจากกลุ่มบุคคลท่ีเป็น
ตัวแทนของกลุ่มในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม ท้ังหมดนี้ต้องมาจากการสรร
หาของ “คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

o ซึ่งมีจ านวน 21 คน ซึ่งได้รับเลือกจากบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มในภาคเศรษฐกิจ และกลุ่มใน
ภาคสังคมฐานทรัพยากรและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกลุ่มตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ
ตามจ านวนท่ีก าหนด มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนอื่น ๆ 



สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

o ส านักงานสภาปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นส่วนราชการท่ีไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 

o ความส าเร็จขององค์กรรูปแบบนี้ ขึ้นกับการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หาก
การด าเนินงานของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมี
ความชัดเจนสามารถถ่ายทอดและสะท้อนปัญหาของประชาชนจากหลากหลายอาชีพสู่
คณะรัฐมนตรีได้อย่างแท้จริงแล้ว สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่เพียงจะได้รับการ
ยอมรับจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ยังจะได้รับการยอมรับจากประชาชนและเป็นท่ีพึ่งให้กับ
ประชาชนได้อีกด้วย 

o การยอมรับของคณะรัฐมนตรีนั้น ส่วนหนึ่งเห็นได้จากการท่ีคณะรัฐมนตรีน าค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปปรับใช้อย่างชัดเจน 



โครงสร้าง ที่มา และฐานะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดให้สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 99 คน ซึ่งได้รับเลือกจาก
บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของ (1) กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ และ (2) กลุ่มในภาคสังคม ฐานทรัพยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกลุ่มตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญตามจ านวนท่ีก าหนดไว้
ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5) กลุ่มดังกล่าวแบ่งเป็น 
o (1) กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ จ านวน 50 คน 
o (2) กลุ่มในภาคสังคม ฐานทรัพยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 49 คน แบ่งย่อยเป็น 

• กลุ่มในภาคสังคม 19 คน 
• กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร 16 คน
• กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน



โครงสร้าง ที่มา และฐานะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติมโีครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ 
o ระดับสมาชกิสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิที่ประกอบด้วยสมาชิก 99 คน 
o ระดับส านักงานสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิประกอบด้วย คณะผู้บริหาร

ซึ่งมีเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้าราชการ
ประจ า เป็นต้น

พระราชบัญญัติดังกล่าวยังบัญญัติถึงที่มาหรือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคม จ านวน 99 คนดังกล่าวไว้ด้วย โดยบัญญัติให้ด าเนินการที่สรุปได้ว่า ให้มี
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวน 21 คน ท า
หน้าที่พิจารณาสรรหาสมาชิก ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาสมาชิก วิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัตผิู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 6 คณะ 



อ านาจหน้าที่ของสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่
เกี่ยวกับกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐที่บัญญัติในหมวด 
5 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย

ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติรวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

กําหนดให้เสนอแผนนั้นต่อสภาที่ปรึกษาฯ ก่อนพิจารณา
ประกาศใช้

ให้คําปรึกษาหรือความเห็นในเรื่องใด ๆ ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรและขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในเรื่องนั้น ซึ่งอาจ
กระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนรวม

พิจารณาศึกษาและจัดทํารายงานเป็นข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เห็นสมควรกําหนดเป็นแนวทางใน
การกําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อํานาจแต่งตั้งคณะทํางานที่ประกอบด้วยสมาชิกหรือ
บุคคลใดเพื่อทําการศึกษาหรือดําเนินกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งของสภาที่ปรึกษาฯ 
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ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (State Audit Office of the Kingdom of Thailand) หรือ สตง. 
(SAO) เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มี
หน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินการอื่น ที่เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมี ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน (Auditor General) เป็นหัวหน้าส านักงาน



ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542



คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน (คตง.) เป็นคณะกรรมการที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอื่นอีก 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา มีหน้าที่ก ากับดูแล
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรทีุกปี



วิสัยทัศน์

“องค์กรธรรมาภิบาลชั้นน าด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ”

ค่านิยมร่วม : สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ



พันธกจิ 

o 1. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นมาตรฐานสากล และ
เสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง ปรากฏผลงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณชนและนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ

o 2. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้
จ่ายเงนิแผ่นดนิและทรัพย์สินของชาตใิห้เกดิประโยชน์สูงสุด

o 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความ
โปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อน าไปสู่องค์กรธรร
มาภิบาล

o 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง



ที่มาของการตรวจเงนิแผ่นดิน

การตรวจเงินแผ่นดินของไทยเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติส าหรับกรม
พระคลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน จุลศักราช 1237" ขึ้นในวันที่ 
14 เมษายน พ.ศ. 2418 อันถือเป็นต้นก าเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทย ดัง
ปรากฏในหมวดมาตราที่ 8 ว่าด้วยออฟฟิซหลวงในพระบรมหาราชวังที่ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า "ออดิตออฟฟิซ" โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เป็นเจ้าพนักงานผู้ตรวจใหญ่หรือออดิเตอเยเนอราล 
(Auditor General) คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2420 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมทบ
ออดติออฟฟิศ เข้ากับกรมราชเลขานุการโดยยังคงเรียกว่า "ออฟฟิศหลวง" จนกระทั่งในป ี
พ.ศ. 2423 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกออดิตออฟฟศิ



ที่มาของการตรวจเงนิแผ่นดิน

การตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2433 เมื่อมีการตรา 
“พระราชบัญญัติธรรมนูญ น่าที่ราชการกระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ ร.ศ. 109” ซึ่งมีการ
บัญญัติให้ตั้งกรมตรวจขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชบัญญัติกรมตรวจ 
16 มาตรา ร.ศ. 109 ซึ่งบัญญัตใิห้ยกเลิกพระราชบัญญัตพิระคลังมหาสมบัติ หมวดมาตราที่ 
8 ว่าด้วยออฟฟิศหลวงในพระบรมมหาราชวังทีภ่าษาอังกฤษเรียกวา่ออดิตออฟฟิศ โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพิพิธโภไคยสวรรย์เป็นอธิบดีกรมตรวจคนแรก ต่อมาในป ี
พ.ศ. 2441 ได้มีการรวมกรมตรวจเข้ากับกรมสารบาญชี และมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้มิศเตอร์ ซีริเวตตคาแนค รับราชการในต าแหน่งอธิบดีพิเศษ กรมตรวจแลสา
รบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งต่อมาได้ถูกเรียกรวมเป็นอธิบดีกรมตรวจแล     
สารบาญชี



ที่มาของการตรวจเงนิแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกรม
ตรวจเงินแผ่นดินขึ้นในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอีกกรมหนึ่ง เมื่อวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2458 เนื่องจากทรงเห็นว่าการเก็บเงินผลประโยชน์รายได้เงินแผ่นดิน และ
เงินที่เบิกจ่ายใช้ในราชการแผ่นดิน มีจ านวนเงินทั้งรายได้และรายจ่ายมากขึ้น สมควรจะ
เพิ่มการตรวจตราการรับจ่ายและรักษาเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายอีมลิิโอ ฟลอริโอ (Mr. Emilio Florio) หรือนายอี. ฟลอริโอ เป็นอธิบดีกรมตรวจ
เงินแผ่นดินคนแรก

การตรวจเงินแผ่นดินไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2469-2475) ซึ่งอยู่ใน
ระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และระยะที่ 2 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 จนสิ้นรัชกาล



ที่มาของการตรวจเงนิแผ่นดิน

การตรวจเงินแผ่นดินระหว่างปี พ.ศ. 2469-2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมเงิน
แผ่นดินจากเดิมท่ีเป็นการรวมหน่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 3 หน่วยงานไว้ใน
กรมบัญชีกลาง โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
สมทบกรมตรวจเงินแผ่นดินเข้ากับกรมบาญชีกลางเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2469 โดยทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง พระยาโกมารกุลมนตรี เป็นอธิบดีกรมบาญชีกลางและก ากับควบคุมกรม
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 แผนก และ 1 ส่วน ได้แก่ แผนกพลเรือน แผนกรัฐพาณิชย์ 
แผนกราชการทหาร และส่วนภูมิภาค

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะกรรมการราษฎ ซึ่ง
เป็นคณะบุคคลท่ีมีอ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เห็นว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินท่ีสังกัดอยู่ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ การตรวจตราตลอดจนการแสดง
ความเห็นส าหรับผลการตรวจสอบย่อมไม่เป็นไปโดยอิสระ สมควรโอนกรมตรวจเงินแผ่นดินมาขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการราษฎร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ประกาศโอนกรมตรวจเงินแผ่นดินไปขึ้นต่อคณะกรรมการราษฎร ในวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2475
โดยมีหลวงด าริอิศรานุวรรตเป็นผู้ท าการแทนอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดิน



ที่มาของการตรวจเงนิแผ่นดิน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2576 นับเป็นกฎหมายตรวจเงินแผ่นดินฉบับแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังหลวงด าริอิศรานุวรรต เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก พร้อมท้ังมีประกาศแจ้งความต้ังกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน จ านวน 18 คน มีการปฏิบัติงานในรูปแบบองค์คณะ มีอ านาจหน้าท่ีจ ากัดเพียงการวินิจฉัยชี้
ขาดในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏไว้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2476

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางโครงสร้างการบริหารภายใน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2485 โดยเน้น
ไปท่ีการตรวจสอบบัญชีและใบส าคัญของหน่วยรับตรวจท่ีอยู่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้
มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีใน ปี 
พ.ศ. 2495



ที่มาของการตรวจเงนิแผ่นดิน

ระหว่างปี พ.ศ. 2495-2500 ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เริ่มมีบทบาทในงาน
ตรวจสอบมากขึ้นโดยมีการพัฒนาไปสู่การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดจ้างและจัดซื้อ การตรวจสอบ
การร้องเรียนกล่าวโทษ และมีการขยายส านักงานในส่วนภูมิภาคจาก 5 ภาค เป็น 9 ภาค และได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (International Organization of 
Supreme Audit Institutions) หรือ INTOSAI ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นและประสบการณ์ระหว่างสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินในระดับนานาชาติ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 จัดระเบียบราชการแผ่นดิน 
ข้อ 33 โดยให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และในปี พ .ศ. 2519 ได้มีการเสนอร่าง
กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ภายใต้ชื่อร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินของรัฐสภาพุทธศักราช ซึ่งภายหลังได้ตราออกเป็นพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2522



การตรวจเงนิแผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522

o ได้มีการปรับปรุงระบบการตรวจเงินแผ่นดินจากรูปแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
รูปแบบท่ีมีผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบงานของส านักงานเพียงผู้
เดียว โดยเพิ่มบทบาทการตรวจสอบให้มีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) และ ความประหยัด (Economy) ของการใช้จ่ายเงินแผ่นดินรวมท้ัง
ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร 

o นับเป็นการพัฒนาบทบาทองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นข้อตกลงสากลขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินท่ัวโลกท่ีเห็นพ้องต้องกันว่า
การท างานตรวจเงนิแผ่นดิน ควรมีความเป็นอิสระ (Independence) เป็นพื้นฐาน โดยจ าแนกการ
ตรวจสอบเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
• การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 
• การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) 
• การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)

o โดยมีจุดเน้นท่ีแตกต่างไปในแต่ลักษณะงาน พร้อมท้ังได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานจาก 
“ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” เป็น “ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน”



การตรวจเงนิแผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
o มีการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในมาตรา 312 และมาตรา 333 ให้การตรวจ

เงินแผ่นดินกระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอิสระ
และเป็นกลาง 

o โดยให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การก าหนดโทษปรับทางปกครอง การ
พิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะท่ีเป็นองค์กรสูงสุด และมี
อ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 ในการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและมีวินัย 

o โดยให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งต้ังขึ้น ตามมาตรา 20 ให้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและก าหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น
แก่เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของหน่วยรับตรวจ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ซึ่ง
นับเป็นครั้งแรกท่ีระบบการตรวจเงินแผ่นดินของไทยมีการบัญญัติเกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณ
และการคลังไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร



การตรวจเงนิแผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

o นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. 
2542 ยังก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินการอื่น โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตร ีและมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็น “ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”



การตรวจเงนิแผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ ตามมาตรา 240
และมาตรา 242 ตามล าดับ 

o นอกจากนี้ มาตรา 62 ได้บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กอปรกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 บัญญัติเรื่องวินัยการเงินการคลัง
อยู่ในหมวด 7 มาตรา 95 ถึงมาตรา 103 โดยบัญญัติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และก าหนดให้ลงโทษทางปกครองแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจงใจไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงนิการคลังของรัฐ



โครงสร้างองค์กรการตรวจเงนิแผ่นดินในปัจจุบัน 

o ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา มีหน้าท่ีและอ านาจในการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  ก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน และส่ังลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผดิกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ รวมท้ังหน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายอื่น

o ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภา โดยได้รับ
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน มีหน้าท่ีและอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ  รวมถึงตรวจผลสัมฤทธิ์และประสทิธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ



ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบและกลไก
การตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้างวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและผลักดันให้
ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สนิของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรสู่องค์กรธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และส่งเสริมการจัดการความรู้

1

2

3

4



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)

มติิที่ 1 มติิด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

o เป้าประสงค์ที่ 1 การตรวจสอบครอบคลุมและทัน
กาล

o เป้าประสงค์ที่ 2 ผลงานเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ 
และน าไปใช้ประโยชน์

o เป้าประสงค์ที่ 3 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

o เป้าประสงค์ที่ 4 มีสถาบันธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

มติิที่ 2 มติิด้านคุณภาพการให้บริการ 

o เป้าประสงค์ที่  5 การตรวจสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

o เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยรับตรวจพงึพอใจ



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)

มิตทิี่ 3 มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

o เป้าประสงค์ที่  7 คู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเป็น
มาตรฐาน และทันสมัย

o เป้าประสงค์ที่  8 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

o เป้าประสงค์ที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการตรวจ
เงนิแผ่นดิน

o เป้าประสงค์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ

o เป้ าประสงค์ที่  11 การรณรงค์สื่ อสารประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ

o เป้าประสงค์ที่ 12 การบรหิารแผนงานมีประสิทธิภาพ
o เป้ าประสงค์ที่  1 3 การบริหาร เครื่ อ งมื ออุ ปกรณ์ ให้ มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ

มติิที่ 4 มติิด้านการพัฒนาองค์กร 

o เป้าประสงค์ที่ 14 บุคลากรมีเพียงพอและมีสมรรถนะ ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

o เป้าประสงค์ที่ 15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
สนับสนุนการบรหิารและการตรวจสอบ

o เป้าประสงค์ที่ 16 การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง

o เป้าประสงค์ที่ 17 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรมีความเข้มแข็ง
o เป้าประสงค์ที่ 18 ระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับ และถือ

ปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

o 1. วางนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดิน 
o 2. ให้ค าปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ คตง. 
o 3. ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมเงิน

ของรัฐ
o 4. ก าหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณส าหรับหน่วย

รับตรวจ
o 5. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
o 6. พิจารณาคัดเลอืกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
o 7. แต่งต้ังกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังหรืออนุกรรมการ
o 8. พิจารณาค าร้องขอของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่ขอให้ตรวจสอบ
o 9. ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตามอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
o 10. เสนอข้อสังเกตและความเห็นต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
o 11. ออกระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

การเงินและการคลัง และการด าเนินการอื่น



ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความส าคัญองค์กรอิสระและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ

❑ 2.องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง

❑ 3.จงอธิบายอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

❑ 4.จงอธิบายอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

❑ 5.จงอธิบายยุทธศาสตร์คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน



Thank you



บทท่ี 8 หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

01

02

ความส าคัญของหน่วยธุรการขององค์การ
ของรัฐที่เป็นอสิระ

ที่มาของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่
เป็นอิสระ

03 อ านาจหน้าที่ของหน่วยธุรการขององค์การ
ของรัฐที่เป็นอสิระ



หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ 
(Independent Administrative Organization)

เป็นหน่วยงานรัฐรูปแบบใหม่ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ท าหน้าที่ในการควบคุมก ากับดูแลกจิกรรมของรัฐ หรือด าเนินกิจการบริการสาธารณะ
ตามนโยบายส าคัญที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากแทรกแซงจาก
อ านาจทางการเมือง ซึ่งจะมีคณะกรรมการเป็นองค์กรที่มีอ านาจ และมีหน่วยธุรการ
เพื่อท าหน้าที่อ านวยการ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร มลีักษณะเป็นนิติบุคคล 

“
“



ความสัมพันธ์กับรัฐ 

รัฐจัดตั้ง 

ได้รับเงนิอุดหนุนจากรัฐ

บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ต้องการอ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อประชาชนหรือ
ก ากับตรวจสอบ

การบรหิารงานไม่ใช้กฎระเบียบของทาง
ราชการ 

รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรแีละรฐัสภา

1

2

3

5

6

74
รัฐมีอ านาจก ากับดูแลตามท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น 
ผ่านการแต่ง ต้ังถอดถอนคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ การให้
นโยบาย ฯลฯ) 



การจัดประเภทของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอสิระตามลักษณะภารกิจ

1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่
ท าหน้าที่ก ากับดูแล

o เป็นหน่วยธุรการขององค์การที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้
กลไกตลาดสามารถท างานได้อย่างแท้จริง โดย
ไม่บิดเบือน เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรม ใน
ต่างประเทศจะใช้ในการก ากับตลาดเงินและ
ตลาดทุน 

o ตั วอย่ า ง เ ช่ น  ธน าคา รแห่ งปร ะ เทศ ไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ส านักงานคณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น

o เป็นหน่วยธุรการขององค์การที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้
การให้บริการสาธารณะของรัฐในกิจการใด
กิจการหนึ่ง ที่ต้องการความมีอิสระจากฝ่าย
บริหารและปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง โดยเฉพาะสื่อมวลชน

o ตัวอย่างเช่น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่
ท าหน้าที่ให้บริการ



หน่วยธุรการขององค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกจิประกันภัย

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

1

2

3

5

6

74 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



หน่วยงานสังกัดท่ีรับผิดชอบ



ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกย่อว่า “ธปท” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินภารกิจอันพึง
เป็นงานของธนาคารกลางเพื่อด ารงไว้ซึ่ งเสถียรภาพทางการเงินและ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบช าระเงิน การด าเนินภารกิจ
ตามวรรคหน่ึงต้องค านงึถึงการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย

“
“



ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรของรัฐท่ีมี บทบาทหน้าท่ี หลักในการบริหารจัดการให้ระบบ
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยผ่านการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
ประเทศ ซึ่งถอืเป็นการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีเอื้อให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรท่ีมองไกล มีหลักการและร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่
ท่ีดีอย่างยั่งยืนของไทย” และค่านิยมร่วม “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน” โดยมีพันธกิจ “มุ่งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถยีรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยนืและท่ัวถึง”



วิสัยทัศน์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นองค์กร ท่ีมองไกล มีหลักการ และร่วมมือ 
เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างยั่งยืน ของไทย



พันธกิจธนาคารแห่งประเทศไทย

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงินท่ีมี

เสถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง



ทิศทางการด าเนนิงานของ ธปท. 

o ทิศทางการด าเนินงานของ ธปท. ในภาพรวมนั้น ธปท. จะด าเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ 
3 ปี (พ.ศ.2563 –2565) ภายใต้หัวข้อ “ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” (Central 
Bank in a Transformative World) เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมท่ีเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีความผันผวน (Volatility) ไม่
แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) ท่ีทวีความเร็ว
และแรงกว่าช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งอาจเรียกสภาพแวดล้อมดังกล่าวว่า VUCA+ 

o โดยมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบธุรกิจ บริการทางการเงิน 
และระบบเศรษฐกิจ (disruptive technology) เป็นตัวเร่งส าคัญ นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจ
สังคมไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังจากการสะสมปัญหาเชิง
โครงสร้างและความเปราะบางของสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีมากขึ้น 



ทิศทางการด าเนนิงานของ ธปท. 

o ธปท. ตระหนักว่าภายใต้สภาพแวดล้อม VUCA+ โลกก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเร็วและ
แรงกว่าท่ีเคยเป็นมา แผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของ ธปท. จึงได้ก าหนดแนวทางเพื่อให้ ธปท. 
ท าหน้าท่ีธนาคารกลางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในช่วง 3 ปีข้างหน้า สามารถขับเคล่ือนให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศมีพัฒนาการ
และปรับตัวได้อย่างเท่าทัน รวมท้ังส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยเติบโตได้เต็ม
ศักยภาพและมีความทนทานสามารถรับมือกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ธปท . 
ยังให้ความส าคัญกับการวางรากฐานส าคัญขององค์กร (internal transformation) เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจ
ของ ธปท. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน



มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้าท่ีด าเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลาง เพื่อ

ด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพระบบ
การช าระเงิน โดยในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต่างมุ่งเน้นท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อให้ ธปท. เป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

o ธปท. ได้จัดท ามาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้
พนักงาน ธปท. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม จ านวน 7 มาตรการ ดังนี้
• 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
• 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วม
• 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
• 4. มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
• 5. มาตรการป้องกันการรับสนิบน
• 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
• 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพนิิจ



อ านาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

o (1) การออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร
o (2) การก าหนดและด าเนินนโยบายการเงิน
o (3) การบริหารจัดการสนิทรัพย์ของ ธปท.
o (4) การเป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล
o (5) การเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน
o (6) การจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการช าระเงิน
o (7) การก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
o (8) การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมท้ังการ

บริหารจัดการสินทรัพย์ในทุนส ารองเงนิตรา ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
o (9) การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
o (10) การปฏิบัติตามที่กฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ ธปท.
o (11) การกระท าการอย่างอื่นท่ีเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของ ธปท.



ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า  
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของรัฐมนตรีอีกไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ 

“

“



วิสัยทัศน์

ก.ล.ต. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้
ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

“ “



วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

o ผู้ลงทุนเข้าถงึข้อมูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น
o ภาคธุรกิจสามารถระดมทุน และประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และเป็นธรรม 

o ตลาดทุนสามารถเชื่อมโยง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ โดยมีการจัดการความเสี่ยงมิ
ให้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (reduction of systemic risk)

ท้ังนี้ เพื่อให้ตลาดทุน เป็นกลไกหลักในการรวบรวม จัดสรร ติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยท าหน้าท่ีเชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างกิจการท่ีต้องการ
เงินทุนท้ังภาครัฐและเอกชนและ ผู้ออมเงินท่ีต้องการลงทุน ท าให้มีทางเลือกในการระดมทุนและ

ลงทุนมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ สนับสนุนกิจการให้เติบโต กระจายความเสี่ยงและสร้างความสมดุลของระบบการเงิน
โดยรวม 



นโยบายในการด าเนนิงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

o ก.ล.ต. มีนโยบายท่ีจะท าหน้าที่พัฒนาและก ากับดูแลตลาดทุน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดทุน 
(stakeholders) ท้ังด้าน ผู้ลงทุน ภาคธุรกิจ และประชาชน สามารถลงทุน ระดมทุน ประกอบ
ธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเชื่อมั่น ตามความต้องการท่ีแตกต่างกัน รวมท้ัง
เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพของตลาดทุนซึ่งเป็นกลไกทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ
ประเทศ  การท าหน้าท่ีดังกล่าว ต้องอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อตรง 
โปร่งใส เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

o นโยบายในการด าเนินงาน เพื่อเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 
• หลักในการด าเนินงาน
• หลักในการก ากับดูแลตลาดทุน (Principle of Good Regulations)
• แนวทางและมาตรการท่ีใช้หลักธรรมาภิบาล



หลักในการก ากับดูแลตลาดทุน (Principle of Good Regulations)
ก.ล.ต. ได้วางหลักการของการก ากับดูแลตลาดทุนที่ดี เพื่อเป็นหลักในการด าเนินงานไว้ ดังน้ี 

มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความจําเป็นของ stakeholder ได้
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการที่ stakeholder
เข้ามามีส่วนรว่มตั้งแต่ต้นกระบวนการ และใช้มุมมองในการทํางานแบบ 
outside-in

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome focus) 

มีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของตลาดทุนไทยมีความ
ความสัมพันธ์ รับผิดชอบ ตอบรับความต้องการของกันได้อย่างสมดุล 
รวมทั้งเสรมิสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างย่ังยืน

เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Sustainable growth)

มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างปัจจัยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแข่งขัน 
และมีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้อย่างรับผิดชอบ ในลักษณะที่
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 

เสรมิสร้างการแข่งขันและนวัตกรรมที่รับผิดชอบ 
(Promote Responsible Innovation and Competition)

ตระหนักว่า ผู้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนแต่ละกลุ่มมีความต้องการ และ
ความพร้อมที่แตกต่างกัน และจะคํานึงถึงความแตกต่างนั้นในการ
ออกแบบมาตรการ/กฎเกณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้
ประโยชน์จากตลาดทุนได้ร่วมกัน

เคารพความต้องการของผู้มีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน 
(Recognizing the Differences)

เลือกใช้มาตรการ/กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพ ปัญหา (สมเหตุ) โดย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องมากกว่าต้นทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
และเชื่อมั่นว่ามาตรการ/กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะสามารถนําไปสู่ผลที่คาดหวัง
ได ้(สมผล) ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ/กฎเกณฑ์เป็นระยะ

สมเหตุสมผล (Proportionality)

ให้ความสําคัญกับการออกมาตรการ /กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจ
ได ้ในรูปแบบและช่องทางที่เข้าถึงไดส้ะดวก และคํานึงถึงความสามารถใน
การนําไปปฏิบัติได้จริง

ชัดเจน ปฏิบัติได้ (Clear, Simple, and Practical for 

Users)

01

02

03

04

05

06



หลักธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพื่อให้มั่นใจว่า ก.ล.ต. จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามพันธกิจท่ีได้รับมอบหมาย ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแล ผู้
มีส่วนร่วมในตลาดทุน และสังคมโดยรวม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล  ก.ล.ต. เคารพและปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล ที่ครอบคลุมในเรื่อง ดังน้ี

o 1. โครงสร้างการบริหาร ก ากับดูแลที่น่าเชื่อถอื  ซึ่งรวมถงึหลัก
• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
• ความส านึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)
• การด าเนนิงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
• คุณธรรม จริยธรรม (Moral and ethics)

o 2. การบรหิารจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถงึหลัก

• ความมีประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) ตอบสนอง และสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย (responsive and value creation) 

• ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสี ยอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable 
Treatment)

• รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม (Participation)



อ านาจหน้าที่ของ ก.ล.ต.

เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนก ากับดูแลตลาดทุน 
อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระท าอันไม่

เป็นธรรมในตลาดทุน  ทั้งนี้ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดตามกฎหมาย ดังนี้
o กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
o กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

o กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดจิทิัล
o กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
o กฎหมายว่าด้วยนิตบิุคคลเฉพาะกจิเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  

o กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  



ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ส านักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลท าหน้าที่ 
ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด โดยคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย

“ “



วิสัยทัศน์

ส านั ก ง าน  คปภ .  จะท า ให้  ส า ธา รณชน  มี ค ว ามรู้ 
ความสามารถและเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัย เพื่อ
บรหิารความเสี่ยง สร้างความมั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน



ความเป็นมาของ ส านักงาน คปภ. 



ภารกิจของ ส านักงาน คปภ. 



ยุทธศาสตร์ของ ส านักงาน คปภ. 



ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการ คปภ. ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า 
6 คน แต่ไม่เกิน 8คนซึ่งรัฐมนตรี แต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการประกันภัย ด้านละไม่
เกิน 2 คน เป็นกรรมการ



อ านาจหน้าท่ีของ คปภ.

มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย อ านาจหน้าที่นี้รวมถงึ
o (1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
o (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการก ากับ ส่งเสริม

และพัฒนาการประกอบธุรกจิประกันภัย
o (3) ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกับการออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวง
และประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันชีวติ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และเรื่องอื่นที่
รัฐมนตรมีอบหมาย

o (4) ประกาศก าหนดอัตราเงินสมทบที่จะเรียกเก็บโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรตีามมาตรา 43



อ านาจหน้าท่ีของ คปภ.

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
(6) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการ
(7) ก าหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของส านักงาน
(8) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และ
สวัสดกิารต่าง ๆ ของส านักงาน
(9) อนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส านักงาน
(10) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตนิี้
(11) ปฏบิัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดห็เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ



ตัวอย่าง อ านาจหน้าท่ีของ คปภ.



ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(National Broadcasting and Telecommunication Commission) หรือ กสทช. (NBTC) เป็น
หน่วยงานอิสระของรัฐ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคม และ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

“ “





ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“ส านักงาน กสทช.” เป็น นิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธานกรรมการกิจการ
ของส านักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 



ที่มาของ กสทช.

o เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ การจัดตั้งกรม
ไปรษณีย์ขึ้น และในช่วงเวลาเดียวกันการสื่อสารทางโทรเลขเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย จึงได้
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นด้วย โดยได้รับช่วงงานโทรศัพท์จากกรมกลาโหม ต่อมากิจการ
ไปรษณีย์และโทรเลขต้องอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิด ในปี พ .ศ. 2441 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมทั้งสองเข้า
ด้วยกันเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ ด ารง
ต าแหน่งอธิบดีพระองค์แรก

o นับแต่น้ันมากิจการไปรษณยี์โทรเลขทั้งในและต่างประเทศได้เจริญพัฒนามาเป็นล าดับ ท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางของการติดต่อสื่อสารทั่วราชอาณาจักร หลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพสากล
ไปรษณีย์ (UPU) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ท าให้มีการประสานงานเชื่อมต่อ
การให้บรกิารระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีบริการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ บริการไปรษณีย์ บริการ
การเงนิ และบรกิารโทรคมนาคม โดยเฉพาะส่วนงานด้านโทรคมนาคมมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



ที่มาของ กสทช.

จากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกรมไปรษณีย์โทรเลข มีการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารหลายฉบับ มีการปรับองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หลายครั้ง และมี
การแยกงานส าคัญ ๆ ออกไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการหลายหน่วย เพื่อให้หน่วยงานเหล่าน้ันมีโอกาส
พัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรและสนองตอบความต้องการของประชานชนได้อย่าง
เพียงพอ ได้แก่
o งานวิทยุกระจายเสียงในประเทศ โอนไปขึ้นกับกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันคือ สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย ขึ้นกับกรมประชาสัมพันธ์) เมื่อปี พ.ศ. 2482
o กิจการของกองคลังออมสิน แยกออกไปจัดตั้งเป็นธนาคารออมสิน เมื่อปี พ.ศ. 2489
o กิจการวิทยุการบินพลเรือน แยกออกไปจัดตั้งเป็น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เมื่อปี 

พ.ศ. 2491
o กิจการโทรศัพท์ในประเทศ แยกออกไปจัดตั้งเป็น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ต่อมาคือ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) จัดตั้งเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564) 
เมื่อปี พ.ศ. 2497



ที่มาของ กสทช.

o ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 จึงมีการแยกส่วนงาน
ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอีกครั้ง 

o งานระดับปฏิบัติการทางด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม แยกไปขึ้นอยู่กับรัฐวิสาหกิจท่ี
จัดต้ังขึ้นใหม่ คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ในปัจจุบัน ส าหรับ กสท โทรคมนาคม ได้ควบรวม
กิจการกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จัดต้ังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน)) ซึ่งมีหน้าท่ีให้บริการด้านการสื่อสารแก่สาธารณะ ท้ังบริการไปรษณีย์ 
โทรคมนาคม และบริการการเงิน

o กรมไปรษณีย์โทรเลขรับผิดชอบงานนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 อันเกี่ยวข้องกับ การบริหารคลื่นความถี่วิทยุ งานนโยบาย งาน
วิชาการ งานวิจัยพัฒนา และงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในประเทศและระหว่าง
ประเทศ



การเปลี่ยนแปลงกิจการ กสทช.

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (พ.ร.บ. กสท. 2543) จึงมีการโอนกิจการไปสู่การเป็น
คณะกรรมการท้ัง 2 องค์กร ดังต่อไปนี้
o 19 มกราคม พ.ศ. 2545 หลังจากมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวง

คมนาคม พุทธศักราช 2545 แล้ว ดังน้ัน กรมฯ จงึได้โอนถ่ายบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หน้ี หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงานทั้งหมด ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กทช.) ส่วนในด้านกิจการไปรษณีย์ และเงินงบประมาณทั้งเงินเดือนและค่าจ้างของ
ข้าราชการกับลูกจ้างซึ่งยังมีผลครอบครองอยู่ พร้อมกับกลุ่มบุคคลเดิม ไปเป็นของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ในมาตรา 82, 83, 84

o ส่วนในด้านของกรมประชาสัมพันธ์ ได้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
งบประมาณ การปฏิบัติงานทั้งหมด ในส่วนของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็น ส านักงาน กสช . ส่วนในด้าน
งบประมาณทั้งเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการกับลูกจ้างซึ่งยังมีผลครอบครองอยู่ พร้อมกับกลุ่ม
บุคคลเดิม ให้ยังคงไว้กับกรมประชาสัมพันธ์อยู่เช่นเดิม ในมาตรา 85, 86



การเปลี่ยนแปลงกิจการ กสทช.

o ทั้งน้ี กรมไปรษณีย์โทรเลข ถูกยุบเลิกเป็น ส านักงาน กทช . ตามกฎหมายพระราชกฤษฎีกายุบ
กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน ก็ได้มีการโอนกิจการ
ไปรษณีย์พ้นจากกรมฯ ไปขึ้นกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยทันที หลังวันเปลี่ยนผ่านไปสังกัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น (ทั้งน้ี การแปรสภาพไปเป็นองค์กรใหม่โดย
สมบูรณ์น้ัน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) ส่วนงานด้านโทรเลข ก็ได้ด าเนินการจนถึงปี 
พ.ศ. 2551 โดยขึ้นกับ บจก.ไปรษณีย์ไทยเช่นกัน

o แต่ต่อมา พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. กสทช. 2553) มีการประกาศบังคับใช้ ท าให้
มีการรวมคณะกรรมการทั้งสอง คือ กทช. และ กสช. ไปจัดตั้งใหม่เป็น กสทช. แทน และในวันที่ 20
ธันวาคม ปีเดียวกันได้บังคับใช้ พ.ร.บ. กสทช. 2553 ท าให้ กทช. ได้ยุบลง และจัดตั้ง กสทช. ขึ้นแทน



อ านาจหน้าที่ของ กสทช.

(1) รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของส านักงาน กสทช.
(2) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสทช . เพื่อเสนอ กสทช. 
อนุมัตโิดยรายจ่ายประจ าปขีองส านักงาน กสทช. 
(3) ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
(4) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ กสทช . เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช . 
ก าหนด
(5) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ การ
ประกอบกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(6) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหารกองทุน
(7) ปฏบิัติการอื่นตามที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย



ตัวอย่าง อ านาจหน้าที่ของ กสทช.



ตัวอย่าง อ านาจหน้าที่ของ กสทช.



ตัวอย่าง อ านาจหน้าที่ของ กสทช.



ตัวอย่าง อ านาจหน้าที่ของ กสทช.



ตัวอย่าง อ านาจหน้าที่ของ กสทช.



อ านาจหน้าที่ของ กสทช.

มาตรา 58 ให้ กสทช. มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการ
ด าเนินการอื่นของส านักงานกสทช. โดยให้รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การแบ่งส่วนงานภายในของส านักงาน กสทช. และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
ดังกล่าว
(2) การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ กสทช .
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กสทช. ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ
กรรมการอื่นและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตนิี้
(3) การคัดเลือกหรือการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑ์การต่อสัญญา
จ้าง และการจ่ายเงนิชดเชยกรณเีลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน



อ านาจหน้าที่ของ กสทช.

(4) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดทั้งการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์
(5) การรักษาการแทนและการปฏบิัติการแทน
(6) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
กสทช.
(7) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ช านาญการเฉพาะ
ด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน
การจ้าง
(8) การบรหิารและจัดการงบประมาณ ทรัพย์สิน และการพัสดุของส านักงาน กสทช.
(9) การจัดสวัสดกิารหรือการสงเคราะห์อื่น



รายได้ของส านักงาน กสทช. 

o (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

o (2) รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ 
กสทช. และส านักงาน กสทช.

o (3) รายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน กสทช.
o (4) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่ส านักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. 

ก าหนดเพื่อใช้ในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช.
o (5) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้



ตัวอย่าง รายได้ของส านักงาน กสทช. 



ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่ง มิได้เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเป็น นิติบุคคล และอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการ กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ท้ังนี้ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของส านักงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว และให้คณะกรรมการมี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สนิ และการด าเนินการอื่นของส านักงาน 



ท่ีมาของส านักงาน กกพ.



ท่ีมาของส านักงาน กกพ.







วัตถุประสงค์หลักในการก ากับกิจการพลังงาน



อ านาจหน้าท่ีของ กกพ.



อ านาจหน้าท่ีของ กกพ.



อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ของ ส านักงาน กกพ.



องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชื่อย่อ "ส.ส.ท." (Thai PBS) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีหน้าท่ีเป็นสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ส.ส.ท. เกิดขึ้นหลังจากการท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรียึดสัมปทานคืนจากไอทีวี และรัฐบาลพล
เอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ น าช่องสัญญาณดังกล่าวมาจัดต้ังเป็น สถานีโทรทัศน์สาธารณะ โดยให้กรม
ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ด าเนินงานชั่วคราว ก่อนมีการจัดต้ัง ส .ส.ท. โดยได้รับโอนกิจการและเข้ามา
บริหารงาน สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551



วิสัยทัศน์

“มุ่งม่ันเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม”

พันธกิจ
ด าเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
ข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
และความคุ้มค่าเป็นส าคัญ



วัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท. (Thai PBS) 

o ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้างสังคม
ประชาธิปไตยท่ีเป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดย
ยดึถือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ

o เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะ แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุก
ระดับอายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ

o สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสุนทรียภาพ
ให้กับสังคม

o ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
o สะท้อนความหลากหลายของสังคม เป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่างๆ อย่าง

เหมาะสม ท้ังในระดับชุมชนและระดับชาติ
o เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก



ที่มาของ ส.ส.ท. (Thai PBS) 

o องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting 
Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะท่ีไม่แสวงผล
ก าไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อด าเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท่ีสนับสนุน
การพัฒนาสังคม ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการ
ข่าวสารท่ีเท่ียงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ

o ความเป็นอสิระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอสได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ. องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายท่ีผ่านการ
สรรหาโดยกระบวนการท่ีเป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และควบคุมการ
ด าเนินงานของผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ส .ส.ท. มีรายได้จากภาษี
สรรพสามิตท่ีเก็บจากสุราและยาสูบ โดยมรีายได้สูงสุดปงีบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท



ประวัติความเป็นมาของ ส.ส.ท. (Thai PBS) 

o เมื่อปี 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้สถานีโทรทัศน์ ITV กลับไปจ่ายค่าสัมปทานปีละ 1,000 
ล้านบาทต่อปตีามเดิม และต้องปรับผังรายการในช่วงเวลายอดนิยมให้มีรายการสาระประโยชน์
ร้อยละ 70 และรายการบันเทิงร้อยละ 30 ต้ังแต่เมษายน พ.ศ. 2547 หลังจากนั้นไอทีวี ไม่
สามารถจ่ายค่าปรับจ านวน 101,000,000,000 บาท ดังกล่าวให้กับส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ ท าให้สัมปทานคล่ืนความถี่ดังกล่าวถูกยึดคนืมาเป็นของรัฐ ในปี พ.ศ. 2550

o ระยะแรกรัฐบาล โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศน์
ITVชั่วคราว ต้ังแต่วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถงึ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2551

o ช่วงกลางปี 2550 ได้มีเสนอร่างกฎหมายให้ ITV เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ ตาม พ.ร.บ. 
ส.ส.ท. ส่งผลให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ยุติการด าเนินการและส่งต่อภารกิจดังกล่าวให้ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ต่อมา ส.ส.ท. ได้รับโอนบรรดา
กิจการ อ านาจหน้าท่ี ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ คลื่นความถี่ และภาระผูกพันของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. ส.ส.ท.



ข้อบังคับด้านจริยธรรมวชิาชีพ

o ส.ส.ท. ยึดมั่นจริยธรรมอย่างเคร่งครัดในการท าหน้าที่สื่อสาธารณะ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ พนักงานทุกระดับของ ส.ส.ท. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านจริยธรรมของ
วิชาชีพที่ให้ความส าคัญกับความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม 
ตลอดจนความเป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมยังครอบคลุมถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว 
และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่
แสดงออกถึงความรุนแรง การกระท าการปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ใน
ภาวะเศร้าโศก



แหล่งที่มาของเงนิทุน

ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. มาตรา 11 ก าหนดแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะใช้ในการบริหารงานของ 
ส.ส.ท. ไว้ดังต่อไปนี้
o เงินบ ารุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา 12
o เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 57 หรือตามกฎหมายอื่น (ในที่นี้ เงินและ

ทรัพย์สินตามมาตรา 57 คือเงนิ และทรัพย์สินของสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวเีดมิ)
o ทุนประเดมิที่รฐัจ่ายให้เป็นการอุดหนุนตามมาตรา 60 (รัฐประเดิมทุนให้ได้สูงสุดไม่เกนิ 

2,000 ล้านบาท)
o ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบรกิาร หรือค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริการ
o เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับจากผู้สนับสนุนองค์การ
o รายได้หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การ
o ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ



แหล่งที่มาของเงนิทุน

o ส าหรับการรับเงินตามข้อ 5 ต้องไม่ท าให้องค์การขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน หรือให้
กระท าการอันขัดหรือแย้งต่อวัตถุประสงค์ขององค์การฯ และตามข้อ 2 และ 3 ต้องใช้สนับสนุน
พัฒน าศั ก ยภ าพ  แล ะ ใ ห้ โ อก า สส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ร า ยก า ร อิ ส ร ะ ใ น อั ต ร า ท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ดังกล่าว ท้ังนี้ รายได้ของ
องค์การฯ ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ

o พ.ร.บ. ส.ส.ท. ก าหนดให้ ส.ส.ท. มีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงองค์การจากผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีที่เก็บจากสุราและ
ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์การ 
โดยให้มีรายได้ สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีอ านาจปรับเพดานสูงสุดของเงนิได้ทุก ๆ 3 ปี)



องค์การมีอ านาจหน้าท่ีหลัก 

o (1) จัดให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือเผยแพร่รายการในระบบอื่น 
หรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น โดยมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศหรือให้มีสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพิ่มเติมเป็นเครือข่าย ไม่เก็บค่าสมาชิกและไม่หา
รายได้จากการโฆษณา เว้นแต่เป็นการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนองค์การ

o (2) ให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ หรือบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศอื่น หรือบริการอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่รายการ

o (3) ให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการ
อสิระ

o (4) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ขององค์การสื่อสารสาธารณะของ
ต่างประเทศ ในการผลิตรายการอันเป็นการส่งเสริมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ
สร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

o (5) กระท าการอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ



สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

o สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้น าเสนอการรายงานข่าวสาร สาระบันเทิง รายการเพื่อเด็กและ
เยาวชน และรายการความรู้ ท่ีบริหารด้วยความเป็นไทย มีความสมดุล ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ 
มุ่งด าเนินการโดยปราศจากอคติทางการเมือง และผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น

o เป็นสถานีโทรทัศน์ออกอากาศผ่านเสาอากาศภาคพื้นดินแห่งท่ี 6 ของประเทศไทย เริ่มแพร่ภาพ
ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ภายใต้ชื่อ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี และ
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ทไีอทวี ีแต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมานั้น 
ได้ออกอากาศเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ ชึ่งเป็นรูปแบบปัจจุบัน ก่อนออกอากาศอย่างเป็น
ทางการในอีก 1 เดือนหลัง คือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน ทางสถานีฯ ส่งสัญญาณ
ออกอากาศทางโทรทัศน์สีในระบบยูเอชเอฟ ช่อง 29 (ระบบแอนะล็อก) และช่อง 3 (ระบบ
ดิจิทัล) จากกรุงเทพมหานคร และมีสถานีเครือข่ายในภูมิภาคอีกด้วย



สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สถานีฯ ได้น าเสนอการรายงานข่าวสาร สาระบันเทิง รายการเพื่อเด็กและเยาวชน และรายการ
ความรู้ ท่ีบริหารด้วยความเป็นไทย มีความสมดุล ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ มุ่งด าเนินการโดย
ปราศจากอคติทางการเมือง และผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น



สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

o สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์ออกอากาศผ่านเสาอากาศภาคพื้นดินแห่งท่ี 6 
ของประเทศไทย เริ่มแพร่ภาพออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ภายใต้ชื่อ 
สถานีโทรทัศน์ไอทวี ีและภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี แต่เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมานั้น ได้ออกอากาศเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ ชึ่งเป็นรูปแบบปัจจุบัน 
ก่อนออกอากาศอย่างเป็นทางการในอีก 1 เดือนหลัง คือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน ทาง
สถานีฯ ส่งสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์สีในระบบยูเอชเอฟ ช่อง 29 (ระบบแอนะล็อก) 
และช่อง 3 (ระบบดิจทัิล) จากกรุงเทพมหานคร และมีสถานีเครือข่ายในภูมิภาคอีกด้วย

o เป็นสื่อสาธารณะสื่อแรกของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นสถานีโทรทัศน์ ท่ีสรรค์สร้าง
รายการข่าว รายการสารประโยชน์ และรายการสาระบันเทิง ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
ข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นท่ี ต้ัง และเป็น
สถานีโทรทัศน์ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ท้ังในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ใน
ฐานะสถาบันสื่อมวลชน ท่ีมคีุณภาพและสร้างสรรค์



สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็น นิติบุคคล จัดต้ังขึ้นต้ังแต่ ปี 2551 ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน
โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารทางการเงิน
ได้อย่างเพียงพอ ในกรณีท่ีสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงิน
ฝากคืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากอย่างรวดเร็วภายใต้วงเงินและภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้  
ส่วนเงินฝากท่ีมีจ านวนเกินวงเงินจ่ายคืนดังกล่าว จะได้รับคืนเพิ่มเติมจากการช าระบัญชีสถาบันการเงินท่ี
ปิดกิจการ



วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเช่ือถอืและทันสมัย สร้างความม่ันใจให้ประชาชน”

พันธกิจ
• คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงนิ
• เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
• ด าเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และ

ช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต



ประวัติความเป็นมาของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

o สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สถาบัน) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา มีหลักการ
ส าคัญในการให้ความคุ้มครองผู้ฝากให้ได้รับเงินฝากคืนโดยเร็ว ในกรณีท่ีสถาบัน
การเงินล้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฝากรายย่อยท่ีเป็นผู้ฝากส่วนใหญ่ในระบบ ท่ีมีเงินฝาก
ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ผู้ฝากได้รับผลกระทบเมื่อสถาบันการเงินแห่งใดแห่ง
หนึ่งมีปัญหา การก าหนดจ านวนเงินคุ้มครองไว้ชัดเจนจะบรรเทาความต่ืนตระหนกเมื่อ
มีข่าวเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ผู้ฝากไม่มีความจ าเป็นต้องเร่งถอนเงินท่ีอาจท าให้เกิด
ปัญหาขาดความเชื่อมั่นลุกลามต่อเนื่องในลักษณะลูกโซ่

o ในอดีต ประเทศไทยไม่มีระบบคุ้มครองเงินฝากท่ีชัดเจน การดูแลผู้ฝากเงินขึ้นกับ
นโยบายของทางการในแต่ละสถานการณ์ จวบจนปี 2540 เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทาง
การเงินขั้นรุนแรง คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้ความคุ้มครองผู้ฝากและเจ้าหนี้เต็ม
จ านวน โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับหน้าท่ี
ดังกล่าว ซึ่งได้ก่อภาระต่อทางการอย่างมาก ท่ีรัฐบาลต้องออกพันธบัตรชดเชยความ
เสียหายอันเป็นการใช้เงินภาษีจ านวนมากมาสนับสนุนภาคการเงิน 



ประวัติความเป็นมาของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

o ในปี 2546 ระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินของประเทศไทยเริ่มฟื้น
ตัว และมีเสถียรภาพขึ้นเป็นล าดับ ธปท. จึงได้น าเสนอกระทรวงการคลังว่า
ตั้งแต่กลางปี 2547 เป็นต้นไป เป็นเวลาที่เหมาะสมในการบังคับใช้ร่าง
กฎหมายและจัดตั้งสถาบัน อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนผู้ฝากเงินโดยตรง จึงได้มีการพิจารณาบทบัญญัติต่าง ๆ อย่าง
ละเอียดรอบคอบ และในที่สุดร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้
ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 
และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีผลใช้
บังคับ 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ 11
สิงหาคม 2551



หน้าท่ีหลักของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

o คุ้มครองเงนิฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน โดยจ่ายคืนเงนิให้แก่ผู้ฝากโดยเร็วเมื่อสถาบัน
การเงินปิดกจิการ

o เก็บเงินน าส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อสะสมไว้เป็น
กองทุนคุ้มครองเงินฝาก ส าหรับใช้ในการจ่ายคนืเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามวงเงิน
และระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หากสถาบันการเงินใดถูกปดิ

o ช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิด และน าเงินที่ได้รับจากการช าระบัญชี จ่าย
คืนให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มเีงินฝากเกินวงเงินที่ก าหนด



ประโยชน์ของการมีระบบคุ้มครองเงินฝาก

o ประโยชน์ต่อผู้ฝากเงิน : เงินฝากในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบนี้ได้รับ
การคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ฯ โดยอัตโนมัติ ผู้ฝากไม่ต้องกังวล หรือ ด าเนินการ
ใดๆ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก เมื่อสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง จะส่งเสริมให้ผู้ฝากเงิน
ตดิตามข่าวสารหาข้อมูลทางการเงินมากขึ้น

o ประโยชน์ต่อระบบการเงิน : สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง มีการแข่งเสรีตาม
กลไกตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงนิมีความเหมาะสม

o ประโยชน์ต่อภาครัฐ : ภาครัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนเงิน
ให้แก่ผู้ฝาก



สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอ านาจและหน้าท่ี 

o (1) บรหิารจัดการกองทุน ทุน และทรัพย์สินของสถาบัน
o (2) เรียกเก็บเงนิที่สถาบันการเงินน าส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกาแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชี
ที่ได้รับการคุ้มครอง และจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินภายในระยะเวลาไม่เกิน
สามสบิวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอ ให้สถาบันจ่ายเงนิให้แก่ผู้ฝากเงินที่ยื่นค าขอแต่
ละรายในแต่ละสถาบันการเงินตามจ านวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของผู้ฝาก
ทุกบัญชีรวมกัน หากเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมีจ านวนเกินกว่าหนึ่งล้านบาท 
ให้จ่ายเงินเป็นจ านวนหนึ่งล้านบาท

o (3) มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร



สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอ านาจและหน้าท่ี 

o (4) ออกตั๋วเงิน พันธบัตร หรือตราสารทางการเงินอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธกีารและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยอนุมัตขิองรัฐมนตรี

o (5) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ าประกันทั้งต้นเงินและ
ดอกเบี้ยหรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยอนุมัติ
ของรัฐมนตรี

o (6) ฝากเงินในสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เฉพาะเพื่อจัดการงานตามปกติธุระ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

o (7) ท ากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน



ทุนของสถาบันประกอบด้วย

o (1) เงนิทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
o (2) เงนิหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของสถาบัน
o (3) เงนิหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้
o (4) ดอกผลของกองทุนที่คณะกรรมการจัดสรรให้ไม่เกิน

กึ่งหนึ่งของดอกผลของกองทุนหลังหักค่าบริหารจัดการ
กองทุน

o (5) ดอกผลหรือรายได้จากเงนิหรือทรัพย์สินของสถาบัน



ความสัมพันธ์กับรัฐ

o สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณและกฎหมายอื่น 

o รายได้ของสถาบันไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ 
o โดยกิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่ด้วยการประกันสังคมและ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

o ทั้งนี้  สถาบันต้องจัดให้มีข้อบังคับ หรือระเบียบก าหนดให้ผู้อ านวยการ 
พนักงาน และลูกจ้างของสถาบัน ได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน



ค าถามท้ายบท
❑ 1.จงอธิบายความส าคัญของหน่วยธุรการของ

องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
❑ 2. จงยกตัวอย่างหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่

เป็นอิสระ
❑ 3. จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์กับรัฐของหน่วย

ธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอสิระ
❑ 4. จงยกตัวอย่างที่มาขอเงินทุนของหน่วยธุรการ

ขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
❑ 5. จงยกตัวอย่างอ านาจหน้าที่ของหน่วยธุรการ

ขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ



Thank you



บทท่ี 9 กองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ

1

2

3

ความส าคัญของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล

ความสัมพันธ์กับรัฐของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล 

อ านาจหน้าที่ของกองทุนที่เป็นนติิบุคคล 

05



กองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ

เป็นนิตบิุคคลจัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากต้องการอ านาจรัฐ
ใน การบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชนหรือประชาชนในการสมทบเงินเข้ากองทุน 
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนก็เพื่อเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ ใน
การด าเนินบริการสาธารณะแก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือเพื่อ
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะด้าน การด าเนินงานของกองทุนจะได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ

“
“



การบริหารกองทุนจะบริหารในรูปของคณะกรรมการ 

โดยมีหน่วยธุรการรองรับการท าหน้าที่ใน 3 รูปแบบ 

รัฐวิสาหกจิ เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟแูละ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน

องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัตเิฉพาะ 
เช่น กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ

ส่วนราชการ เช่น ส านักงานประกันสังคม

01

02

03



รัฐวิสาหกิจ

1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

o จัดตั้งตามพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

o กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วสิัยทัศน์
“สนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน รวมทั้ง
บริหารจัดการหนี้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสถียรภาพต่อระบบ
การเงินการคลังของประเทศ”



ความเป็นมาของกองทุนฯ

o กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) มีฐานะท้ังเป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีต้ังขึ้นมาต้ังแต่ปี 2528 
ส าหรับใช้เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบ
ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรงหรือลุกลามจนส่งผลกระทบต่อ
เสถยีรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม 

o กองทุนฯ มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน
ท่ีประสบปัญหาให้ช่วงวิกฤติการเงินปี 2540 นอกเหนือไปจากภาระหน้าท่ีในการค้ าประกัน
การช าระคนืเงินฝากและเงินกู้ให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นใจและรักษาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินของประเทศ 

o เนื่องจากมีสถาบันการเงินท่ีต้องปิดกิจการไปเป็นจ านวนมากในช่วงวิกฤติปี 2540 ในขณะ
ท่ีกองทุนฯ ต้องให้ความช่วยเหลือแก้ไขฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินท่ีประสบ
ปัญหาและค้ าประกันท้ังเงินฝากและหนี้ของสถาบันการเงินทุกแห่ง จึงท าให้กองทุนฯ เกิด
ความเสียหายท่ีมมีูลค่ารวมถึงกว่า 1.4 ล้านล้านบาท 



ความเป็นมาของกองทุนฯ

o หลังจากวิกฤติการเงินในปี 2540 คลี่คลายกองทุนฯ ได้มีการปรับลดบทบาทลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยภารกิจของกองทุนฯ ในปัจจุบันคงเหลือเพียงการบริหารสินทรัพย์ของกองทุน
ฯ เท่านั้น โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 กองทุนฯ มีสินทรัพย์รวม 165,564 ล้านบาท 
ในขณะท่ีมีภาระหนี้สนิรวม 68 ล้านบาท 

o ในช่วงแรก กองทุนฯ ใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากตลาดเงินในการด าเนินการ แต่ด้วยภาระทาง
การเงินท่ีสูงมากไม่เหมาะท่ีจะอาศัยเม็ดเงินจากตลาดเงินระยะสั้น ในเวลาต่อมาทาง
รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลอืกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในรูปของการออกพันธบัตร
เพื่อปรับโครงสร้างและจัดระบบการบริหารจัดการภาระหนี้จ านวนมากของกองทุนฯ ขึ้นมา
แทน โดยกระทรวงการคลังจะรับภาระการช าระดอกเบี้ยของพันธบัตร 



1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กองทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้และการช าระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้เงนิกู้ ดังต่อไปนี้
o (1) หนี้ เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ยังคงมอียู่

o (2) หนี้ เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ที่ยังคงมอียู่



การบริหารกองทุนฯ โดยคณะกรรมการจัดการกองทุน

ประกอบด้วย
o ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน 
o ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานโดยต าแหน่ง  
o มีกรรมการอื่นแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอกีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่

ไม่เกิน 9 คน  
ปัจจุบันคณะกรรมการจัดการกองทุนมีกรรมการทั้งส้ิน 11 คน ประกอบด้วย 
o ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 4 คน 
o กระทรวงการคลัง 3 คน  
o ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีก
แห่งละ 1 คน 

o โดยมีผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ด ารง
ต าแหน่งกรรมการจัดการกองทุน   เลขานุการคณะกรรมการจัดการกองทุน  และ
ผู้จัดการกองทุน



บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการกองทุน
ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกว่า "กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและัพัฒนาระบบสถาบันการเงิน" ให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัันการเงินให้มีความ
มั่นคงและเสถียรภาพ โดยม ี"ฝ่ายจัดการกองทุน" เป็นเจ้าหน้าที่ และให้แยกไว้ต่างหากจากธุรกิจอื่น มหีน้าที่โดยสรุปดังนี้

1.  การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกจิและระบบการเงินของประเทศ

ด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงนิตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43/1 - 43/9

2.  การบริหารหนี้ F1 และ F3

ด าเนินการเก่ียวกับการช าระคืนต้นเงินกู้และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ในส่วนท่ีเก่ียวกับหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลื อ
จัดการและฟื้นฟูสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินเมื่อปี 2540 ตามพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ี
กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

3.  การบริหารสินทรัพย์

บริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินในอดีต เช่น 1) หุ้น ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด และหุ้นอื่น ๆ  2) ลูกหนี้ท่ีเกิดจากวิกฤติสถาบัน
การเงิันปี 2540 และตามมาตรา 14 สิงหาคม 2541  และ 3) ทรัพย์สินอื่น อาทิ เงินลงทุนระยะสั้น อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  ท้ังนี้ การบริหาร
จัดการดังกล่าวรวมถงึการเรียกเก็บหนี้ นอกเหนือจากการน ามาเพื่อลดความเสียหายจากการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลช่วงวิกฤติสถาบัน
การเงินแล้ว ยังเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ F1 และ F3 ตามพันธกจิที่รัฐบาลมอบหมายด้วย



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุน

ตามพระราชบัญญั ติ ธนาคารแ ห่ ง
ประเทศไทย ก าหนดให้จัดต้ังกองทุนขึ้น
กองทุนหนึ่งในธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรียกว่า "กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน" ให้กองทุน
มีฐานะเป็นนิตบิุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัันการเงินให้
มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยมี 
"ฝ่ายจัดการกองทุน" เป็นเจ้าหน้าท่ี 
และให้แยกไว้ต่างหากจากธุรกิจอื่น มี
หน้าท่ีโดยสรุปดังนี้

การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงนิเพือ่รักษาเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และระบบการเงินของประเทศ

การบริหารหนี้

การบริหารสนิทรัพย์

1

2

3

ดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 
43/1 - 43/9

ดําเนินการเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบี้ยเงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือจัดการและฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน
เมื่อปี 2540 ตามพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

บริหารจัดการสินทรัพย์ที่ เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินในอดีต เช่น 1) หุ้น 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  บริษัท
บรหิารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด และหุ้นอื่น ๆ  2) ลูกหนีท้ี่เกิดจากวิกฤติสถาบันการเงิินปี 2540 และตาม
มาตรา 14 สิงหาคม 2541  และ 3) ทรัพย์สินอื่น อาทิ เงินลงทุนระยะสั้น อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  ทั้งนี ้
การบริหารจัดการดังกล่าวรวมถึงการเรียกเก็บหนี้ นอกเหนือจากการนํามาเพื่อลดความเสียหายจาก
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลช่วงวิกฤติสถาบันการเงินแล้ว ยังเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ F1 และ F3 
ตามพันธกิจที่รัฐบาลมอบหมายด้วย



องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

องค์การมหาชนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

“ “



องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ประกอบด้วย 24 องค์การดังนี้
o 1. ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
o 2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม
o 3. สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข
o 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
o 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o 6. ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
o 7. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
o 8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
o 9. คุรุสภา
o 10. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดกิารและสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา
o 11. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
o 12. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ



องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ประกอบด้วย 24 องค์การดังนี้
o 13. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
o 14. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
o 15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
o 16. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
o 17. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
o 18. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
o 19. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
o 20. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
o 21. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
o 22. ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
o 23. ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
o 24. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

o ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) เป็นหน่วยงานใน
ก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

o โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ประกาศส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีการ
ด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 
ตอนที่ 79 ง วันที่ 13 สิงหาคม 2558



1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

วสิัยทัศน์ 
“เป็นพันธมิตรรว่มทางที่ดสีู่สังคมฐานความรู้ด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

พันธกจิ 
o มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development De

sign and Engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology      
Transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก าลังคน (Human Resource Development) 
และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่จ าเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกส่วน



อ านาจหน้าที่ของ สวทช.

o พจิารณาอนุญาตแผนหลักเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองส านักงาน
o ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินงานของส านักงานในการบริหารกองทุนและ

พิจารณาจัดสรรทุนส าหรับกิจกรรมหลักต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในการ
พัฒนาประเทศ

o วางมาตรการ ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อ
สนับสนุนการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี

o อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจ าปีของส านักงาน
o จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะทางขึ้นในส านักงานโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนากิจกรรมใดเป็นกรณีพิเศษ
o ออกข้อก าหนดในการแบ่งส่วนงานของส านักงาน
o ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตรเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงาน

และลูกจ้าง
o ออกข้อก าหนดในการบรรจุและแต่งต้ังพนักงาน การออกกจากงาน การร้องทุกข์ และ

การลงโทษ
o ออกข้อก าหนดในสวัสดกิารหรือการสงเคราะห์แก่พนักงานและลูกจ้าง



การด าเนินงานของ สวทช.

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดย
การน าความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตร
และภาคอุตสาหกรรมสามารถด าเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช . ได้ด าเนินงาน
ผ่านการท างานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่
o ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งพัฒนางานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ
o ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับวัสดุต่างๆ
o ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มุ่งพัฒนางานด้าน

อเิล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
o ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)  มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี
o ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของ

ประเทศ



การด าเนินงานของ สวทช.

o สวทช .  ได้สร้ าง เครือข่ ายความร่ วมมือกับส่ วนราชการ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ท างานกันอย่างใกล้ชิด 
และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ 
การประมง และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี 
เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 
อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้า
โลกได้



2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

o ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ 
สกสว. สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรอืกฎหมายอื่น



วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบ
งบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ “



2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

พันธกจิ 
o จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และริเริ่ม

แผนงาน สกสว. ท่ีส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐ และอื่นๆ เพื่อ
การพัฒนาคนและสถาบันความรู้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

o จัดท าแผนและจัดสรรงบประมาณ ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณ อย่างมี    ธรรมาภิบาล
o บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล
o ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบและเครือข่ายหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ
วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

o ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้



2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

o รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการ
พัฒนาประเทศท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการพัฒนาประเทศให้มีความ
เข้มแข็งท้ังระบบเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่ม
ทักษะและความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ต้อง
อาศัยการพัฒนาบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นส าคัญ และเพื่อ
สนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จ าเป็นต้องบูรณาการระหว่างระบบ
อุดมศึกษา กับ ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

o จึงได้ก าหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อท า
หน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ



อ านาจหน้าทีข่อง สกสว.

o รับผิดชอบงานวิชาการ และงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีและคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ

o ศกึษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อน าเสนอต่อสภานโยบายในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน รวมท้ังงบประมาณ
เพื่อการวจิัยและนวัตกรรม

o จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ
o จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมของประเทศ
o จัดท าค าของบประมาณของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน

วทิยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
o จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่

หน่วยงานในระบบวจิัยและนวัตกรรม เสนอต่อ กสว.
o กลั่นกรองค าของบประมาณของหน่วยงานในระบบวจิัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ์



อ านาจหน้าทีข่อง สกสว.

o จัดท าข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศที่ต้องด าเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงาน
ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ี โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

o เสนอความเห็นเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน ของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม

o เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก ากับ เร่งรัด และตดิตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือ
กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

o เสนอความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงาน ในต่างประเทศ
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท า และ
เสนอมาตรการ สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการด าเนนิการดังกล่าว



อ านาจหน้าทีข่อง สกสว.

o เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท าและการ
ด าเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ รวมถึงการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

o ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ และเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัยและนวัตกรรม และการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ กสว. และกองทุน

o จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีและสภานโยบาย
o ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตร ีสภานโยบายมอบหมาย



3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

o สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
องค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข พ .ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management for Better Health 
Systems)



วิสัยทัศน์ 

ผู้น าระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชงิประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย“

“

พันธกิจ 
พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมทีิศทางและมีส่วนร่วม



วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

o ส ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมาย นโยบายและจัดท าแผนโครงการและ
มาตรการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

o ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบายและแผน

o สนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือการวิจัย
ระบบสาธารณสุขระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งด าเนินการวิจัยด้านระบบ
สาธารณสุขที่มีความส าคัญตามนโยบายและไม่มีหน่วยงานวจิัยอื่นด าเนินการ

o สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การรับ และการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

o บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน 
และสาธารณชน





ยุทธศาสตร์ของ สวรส.











4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

o สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ มว. ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบ
บริหารงานเป็นอิสระ อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้
สอดคล้องกับระบบมาตรวทิยาสากล โดยมีพันธกิจส าคัญคือการพัฒนามาตรฐานการ
วัดแห่งชาตใิห้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดต่างๆ 
ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย เพื่อให้
ตระหนักถึงความส าคัญของมาตรวิทยา อีกทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม



วิสัยทัศน์ 

ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศที่เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงและมกีารพัฒนาที่ยั่งยืน

“ “



พันธกิจของ มว.

o จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ

o สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ 
ให้มีเพยีงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

o บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระหว่างประเทศ

o พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อน าไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถ
ภาคการผลติและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ภายในประเทศ

o สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและ
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม



การด าเนินงานของ มว.

o สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิตบิุคคล อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่นและรายได้ของสถาบันให้น าเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้อง
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

o กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างท่ัพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบ
ตามที่ก าหนด ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง



วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

o พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุ
อ้างอิงมาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัด
ระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่
ผู้ใช้งาน

o ด าเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
กจิกรรมการวัดปรมิาณของประเทศ

o ด าเนินการและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบรกิารเพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ

o ส่ ง เสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของ
ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ



5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
o สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้งขึ้นโดยมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2513 ต่อมาได้รับอนุมัตใิห้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดย
สภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 42) ใน
สถานะสถาบันของรัฐ เป็นนิตบิุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ 

o ในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้ง สสวท. ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และอีก
ส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)และ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ท้ังด้านการเงิน 
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย
รองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

o นอกจากนั้นยังมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงมาช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ 
ศกึษานิเทศก์ ฯลฯ



5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

o สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี16 มกราคม  
2515 เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้ความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศกึษาแห่งสหประชาชาติ

o ปัจจุบันเป็นหน่วยงานของรัฐในก ากับกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2)พ.ศ.2548 มี
สถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น มีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมท้ังภารกิจอื่นท่ีเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น



วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้
นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเป็นประชากรที่มีความรู้ นัก
วิชาชพีฐานดี และนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าต่อไป

“ “



พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย

o ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ 
วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ
การศึกษา โดยเน้นการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลัก

o ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

o ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดท าแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทาง
วิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

o ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

o พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการ
ส่งเสรมิการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

o ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่



นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

o สสวท. เป็นองค์กรในก ากับกระทรวงศึกษาธิการหรืออีกนัยหนึ่งเป็นกลไกของรัฐ ในการ
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้น สสวท .จึงต้องก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนและนโยบายส าคัญ 
เช่น ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–
2579)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของรัฐบาลและ (
ร่าง) แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ปีพ .ศ. 2560 - 2579 เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ส าคัญในปัจจุบัน รวมท้ังแนวโน้มในอนาคต



นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

1. ร่างยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2560 –2579) มีสาระส าคัญด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
o ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวใจส าคัญของความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ คือเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม

o ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
บรรลุเป้าหมายต้องมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และมีการปฏิรูปการ
เรียนรู้

o ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สิ่งส าคัญท่ีจะ
ก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาสจ าเป็นต้องมกีารปรับโครงสร้างทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม
ในทุกๆ ด้าน



นโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

➢ 1.องค์กรต้องมีวสิัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ให้สอดคล้อง
กับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม

➢ 2.บุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างมีความ
ส านึกในหน้าที่

➢ 3.บุคลากรต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
➢ 4.บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่ก าหนดไว้ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบต่อ

ผลการปฏิบัติหน้าที่
➢ 5.บุคลากรต้องมีจิตส านึกของการมีส่วนร่วมในการด าเนินการใด ๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถ่ิน
➢ 6.การปฏิบัติงานและบริหารจัดการต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทยีมกัน
➢ 7.การปฏิบัติงานและบริหารจัดการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมที่จะ

เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง



6. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

• คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีอํานาจหนา้ที่ในการกําหนดนโยบาย
และแผนการส่งเสรมิ วิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมพร้อมทั้งกํากับการดําเนนิงานของ
คณะกรรมการบรหิาร สํานักงานสง่เสรมิวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมนีายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรไีดร้ับ
มอบหมายใหท้ําหนา้ที่แทนและผู้อํานวยการ
สํานักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็นกรรมการและเลขานกุาร

• คณะกรรมการบรหิารสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีอํานาจหนา้ที่วาง
นโยบาย บริหารงาน ควบคุม กํากับดูแลและ
รับผดิชอบในกจิการของ สสว. โดยมี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน 
กรรมการและผู้อํานวยการสาํนกังานส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ



วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยนื”

พันธกิจ
บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพือ่ให้ MSME 

สามารถเตบิโตและแข่งขันได้ในระดับสากล



ภารกิจของส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

➢ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

➢ ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ีสมควรได้รับการ
ส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

➢ ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หริอองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ให้เข้มแข็ง
และเตบิโตอย่างมีประสทิธิภาพ

➢ ศกึษาและจัดท ารายงานสถานการณ์วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ



ภารกิจของส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

➢ เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังการด าเนินการ
ให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

➢ บริหารกองทุนตามนโยบายและมตขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
➢ ด าเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ซึ่ง

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งต้ัง
➢ ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน หรือ ตามท่ี

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
➢ จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่างๆ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้

เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่ายโดยวิธีอื่นใดซึ่ง
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สนิที่มีผู้อุทิศให้

➢ กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยมืเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินหรือลงทุน ท้ังนี้เพื่อการ
วิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยรวมเท่านั้น



ภารกิจของส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

➢ ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลอืเพื่อการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
➢ เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อ

ประโยชน์แก่การส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
➢ ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนท้ังในและ

ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
➢ รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของ

ส านักงาน รวมทั้งท าความตกลงก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น
➢ กระท าการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

ส านักงาน



7. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

➢ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิ ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทนุ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตกิองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน 
และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วม
สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่



วิสัยทัศน์ 
“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”

พันธกิจ
“จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและ

สร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”



ที่มาของเงนิทุนและการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

➢ เงินทุนหลักได้จากเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมาจากภาษี
ที่รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิตและน าเข้าสุราและยาสูบในอัตรา ร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้อง
ช าระ

➢ งบประมาณในแต่ละปีของ สสส. ถูกจัดสรรเพื่อให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ 
โดยแบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยง
หลักทางสุขภาพ (มากกว่า 90%) และ โครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม 
เพื่อเปดิโอกาสและให้พื้นที่กับทุกคนในการสร้างนวัตกรรม (ไม่เกิน 10 %)



แผนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะ

• แผนควบคุมยาสูบ
• แผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และส่ิงเสพตดิ
• แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัย

เส่ียงทางสังคม
• แผนควบคุมปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ
• แผนสุขภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ
• แผนสุขภาวะชุมชน
• แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว
• แผนสร้างเสรมิสุขภาวะในองคก์ร

• แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
• แผนระบบสื่อและวถิีสุขภาวะทางปัญญา
• แผนสร้างสรรคโ์อกาสและนวัตกรรมสุข

ภาวะ
• แผนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพผ่าน

ระบบบริการสุขภาพ
• แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อ

การสร้างเสรมิสุขภาพ
• แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
• แผนสร้างเสรมิความเข้าใจสุขภาวะ



ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน

➢ สสส. ด าเนินงานภายใต้ “ยุทธศาสตร์ไตร
พลัง” สอดประสานกันเพื่อขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ

➢ สสส. ด าเนินงานภายใต้ “ยุทธศาสตร์ไตร
พลัง” สอดประสานกัน

➢ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมสุขภาวะ



ยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์เฉพาะ



เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์



8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

➢ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กร
ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

➢ โดย สปสช. ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมท้ังพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

➢ ด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้รับรางวัล 
ทุนหมุนเวยีนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2551



วิสัยทัศน์ 
"ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่าง

ถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ"

พันธกิจ
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จาก

ทุกภาคส่วน และเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการท่ีมีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีมตาม

ความจ าเป็น” 



พันธกจิเฉพาะ

➢ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ และ
เสริมสร้างความเท่าเทยีมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ

➢ สนับสนุนการพัฒนาการบรกิารสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ทุกคนเข้าถงึได้ และเป็นท่ีพงึพอใจของประชาชนและผู้ให้บรกิาร

➢ บริหารเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
➢ ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า 

รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยเน้นการเคารพในสิทธิและ
ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน

➢ พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
➢ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการบริการด้านสุขภาพของรัฐที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน

ทุกส่วน ทุกคนในสังคมควรได้รับการประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันบนหลักการส าคัญที่ว่า บริการที่
จ าเป็นด้านสุขภาพเป็นของทุกคน ซึ่ง นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คือ ผู้ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งผู้
หน่ึงในการริเริ่มผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย โดยผ่านการเรียนรู้ ทดลอง
ปฎิบัติและต่อสู้กับอุปสรรค จนสามารถผลักดันเป็นนโยบายที่ส าคัญของประเทศและใช้จริงมาจนถึง
ปัจจุบัน



8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

➢ สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดยจัดตั้ง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อด าเนินงานร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnershipในฐานะส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาจังหวัด ทั้งน้ีเพื่อก้าวไปให้ถงึจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพ
ที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ : กฎหมายแม่บทด้านสุขภาพ
➢ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา รัฐบาลได้ออกระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ (คปรส.) และส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ท าหน้าที่ยกร่างพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยมีการท างานทางวิชาการ
ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แนวคิดส าคัญ คือ “สร้างน าซ่อม” ในช่วงเดียวกัน ภาค
ประชาชนได้ “ร่วมผลักดัน” กฎหมายหลักประกันสุขภาพด้วยการ “ขับเคลื่อนสังคม” อย่างกว้างขวาง



8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค”
➢ จากการขายแนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่พรรคการเมืองหลายพรรค ในช่วงเลือกตั้ง พรรค

ไทยรักไทย เห็นถึงความเป็นไปได้ จึงน ามาเป็นนโยบายในการหาเสียง และได้น ามาใช้เมื่อพรรคได้รับ
เลือกให้จัดตั้งรัฐบาลภายใต้การน าของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะน้ันได้ประกาศ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน ในชื่อ โครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค” ในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 รัฐบาลเริ่มนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับคนไทย โดยการน า
ร่องในโครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค” เริ่มด าเนินการในระยะที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ใน 
6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครสวรรค์ ยโสธร พะเยา และยะลา ครอบคลุม
ประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการเป็นสถานพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่าน้ัน ในเดือนมิถุนายน 2544 และได้ขยายพื้นที่ด าเนินการจนสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา



8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พระราชบัญญัตหิลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545
➢ จากผลการส ารวจของโพล ประชาชนพอใจกับนโยบายนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มี

การผลักดันจนเกิดเป็น “พระราชบัญญัตหิลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545
” ได้ส าเร็จ และจัดตั้ง “ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)” ขึ้นเป็น
หน่วยงานบริหารระบบ เพื่อท าหน้าที่เป็น “ตัวแทน” ของประชาชนในการ
ก าหนดสิทธิประโยชน์ และเป็นตัวแทนในการคุ้มครองดูแลให้ประชาชนได้รับ
บรกิารอย่าง เท่าเทียม มคีุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายส าคัญ



8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พระราชบัญญัต ิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
• เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะกระท า
ได้ และมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุน้ีจึงต้อง
จัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มี
มาตรฐาน โดยมีองค์กรก ากับดูแลซึ่งจะด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน เพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาว
ไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน นอกจากน้ีเน่ืองจากในปัจจุบัน
ระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ท าให้มีการเบิกจ่ายเงิน
ซ้ าซ้อนกัน จึงสมควรน าระบบการช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในภาพรวมใน
ด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการซ้ าซ้อนดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้



แผนปฏิบัติราชการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ระยะ 5 ป ีพ.ศ.2561 – 2565

• “การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทย” เป็นหนึ่งในนโยบายท่ีรัฐบาลให้
ความส าคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจาก
เป็นกลไกหลักท่ีช่วยให้ประชาชนท่ีไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิ
ประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นท่ีรัฐจัดให้ สามารถเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพได้อย่างครอบคลุมท่ัวถึงตามความจ าเป็น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย แม้
จะเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงก็ตาม

• คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 14 ปี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดย
มียุทธศาสตร์เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน ต้ังแต่แรกเริ่มจนถงึปัจจุบัน



แผนปฏิบัติราชการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2546-2550) 
เส้นทางเดิน (roadmap) สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นการสร้างความ
ครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทย ผ่านกลไกการมีส่วนร่วม 
พร้อมหนุนเสริมการจัดระบบบริการท่ีประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและท่ัวถึง

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2554)

01

02

03 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติให้เข้มแข็งมากขึ้น

เน้นความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมทุกคนบนผืน
แผ่นดินไทย (Universal Coverage) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ 
(Ownership)สอดคล้องกลมกลืนกันในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
(Harmonization) สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น 
“แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2
563-2565)” โดยทิศทางและกรอบคิดในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการฯดังกล่าว สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์
ชาต ิ(พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดย
กําหนดเป้าประสงค์ 3 มติ ิคือ “ประชาชนเข้าถึงบริการ” “
การเงินการคลังมั่นคง” “ดํารงธรรมาภบิาล” 



9. คุรุสภา

ปี พ.ศ.2546 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาข้ึน เพื่อปรับปรุงคุรุสภาเดิมตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2
488 เป็น 2 องค์กร คือ 
➢ 1.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อเหมือนเดิมว่า 

“ คุ รุ ส ภ า ”  มี ฐ า น ะ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล อ ยู่ ใ น ก า กั บ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

➢ 2.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “สกสค.” มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล อยู่ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ



ความเป็นมาของคุรุสภา

o การควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทย มีมานานก่อนวชิาชีพชั้นสูง
หลายวิชาชีพในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2438 มีการอบรมครูเป็นครั้งแรกท่ี “วิทยาทานสถาน” 
ซึ่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรกเป็นคนจัดต้ังขึ้นท่ี สี่กั๊ก พระยาศรี 
ใกล้ห้างแอลยีริกันดี ผู้อบรมครูคนแรก คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (นายสนั่น เทพ
หัสดนิ ณ อยุธยา)

o ต่อมาในปี พ.ศ.2443 มีการจัดต้ังสภาส าหรับอบรมและประชุมครูขึ้นท่ีวัดใหม่วินัยช านาญ 
แขวงบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ใช้ชื่อว่า “สภาไทยาจารย์” เปิดท าการสอนครูทุกวันพระ 
อันเป็นวันหยุดราชการ (ก่อเกิดหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์เล่มแรก ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของ
ครูออกในเดือนพฤศจิกายน)



ความเป็นมาของคุรุสภา

o พ.ศ.2445 กรมศกึษาธิการจัดตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” เพื่อใช้เป็นท่ีประชุมอบรม
และสอนครูขึ้นท่ีโรงเรียนทวีธาภิเษก โดยมีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย 
มาลากุล) เป็นนายกสภาคนแรก ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปต้ังอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (
โรงเรียนสวนกุหลาบ) ปี 2447 สามัคยาจารย์สโมสรสถานยกฐานะเป็นสมาคม ใช้ชื่อว่า “
สามัคยาจารย์สมาคม” กิจการของสามัคยาจารย์สมาคมได้สร้างความเจริญเพิ่มพูนความรู้
และความสามัคคีให้แก่ครูด้วยดีมาเป็นเวลา 40 ปีเศษ

o ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จัดต้ัง “คุรุสภา” ขึ้นเป็น
สภาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่ีคุรุสภามีวัตถุประสงค์และความม่ังหมายกว้างขวาง
ครอบคลุมกิจการของสามัคยาจารย์สมาคม จึงมีการรวมงานและทรัพย์สินของสามัคยา
จารย์สมาคมมาเป็นของคุรุสภา และให้จัดต้ังสโมสรสามัคยาจารย์ขึ้นใหม่เป็นแผนกหนึ่ง
ของคุรุสภา



ความเป็นมาของคุรุสภา
o คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ เป็น

สภาท่ีปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยฐานะครูและเพื่อให้ครูปกครองครู ซึ่งคุรุ
สภาได้ท าหน้าท่ีโดยสมบูรณ์ตลอดมา ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อปฏิรูประบบการศึกษาครั้งใหญ่ คุรุสภาได้ปรับบทบาทใหม่ โดยมี
การตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ขึ้น ให้เป็นกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเหตุผลส าคัญเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของการ
จัดต้ังคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไป พระราชบัญญัติสภาครูฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 
12 มิถุนายน 2546 ก าหนดให้องค์กรวิชาชีพ 2 องค์กร คือ สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อีก
องค์กรหนึ่ง คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เรียกว่า “สกสค.” มีฐานะเป็นนิตบิุคคล อยู่ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ



วิสัยทัศน์ 

“ครุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพและระบบกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน 
เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มคีุณภาพได้มาตรฐานสากล”



พันธกิจ

o พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและก ากับดูแลการประกอบ
วชิาชีพ

o พัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

o ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบ
วชิาชีพ

o พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม



วัตถุประสงค์ของคุรุสภา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
มาตรา 8 ก าหนดวัตถุประสงค์ของคุรุสภา ไว้ดังนี้
o 1. ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต 

ก ากับ  ดู แลการปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวชิาชีพ

o 2. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
o 3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการ

ประกอบวิชาชีพ



อ านาจหน้าท่ีของคุรุสภา

• 1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

• 2. ควบคุม ความประพฤตแิละการ
ดําเนินงานของผู้ประกอบวชิาชีพทางการ
ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณของวชิาชพี

• 3. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบ
วิชาชีพ

• 4. พักใช้ใบอนุญาตหรอืเพิกถอน
ใบอนุญาต

• 5. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

• 6. สง่เสรมิ สนับสนุน ยกย่อง และผดุง
เกยีรตผิู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

• 7. รับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร หรือ
วุฒิบัตรของสถาบันตา่ง ๆ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

• 8. รับรองความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ รวมทั้งความชํานาญในการ
ประกอบวชิาชีพ

• 9. สง่เสรมิการศึกษาและการวจิัย
เกี่ยวกับการประกอบวชิาชีพ

• 10. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาของประเทศไทย



อ านาจหน้าท่ีของคุรุสภา

• 11. ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าดว้ย
• (ก) การกําหนดลักษณะต้องห้ามมาตรา 13
• (ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพัก

ใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการ
รับรองความรู ้ประสบการณ์ทางวชิาชีพ ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

• (ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับ
ใบอนุญาต

• (ง) คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ามของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต

• (จ) จรรยาบรรณของวชิาชีพและการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรตศิักดิ์แห่งวิชาชีพ

• (ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ
• (ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง 

และการแตง่ต้ังคณะกรรมการคุรุสภาและ
คณะกรรมกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

• (ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหา

• (ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการ
คุรุสภา

• (ญ) การใด ๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้



อ านาจหน้าท่ีของคุรุสภา

• 12. ให้คําปรกึษาหรือเสนอแนะตอ่
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือ
ปัญหาการพัฒนาวิชาชีพ

• 13. ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอ่
รัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวชิาชีพ 
หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศตา่ง ๆ

• 14. กําหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อ
กระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของคุรุสภา

• 15. ดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องคุรุสภา ขอ้บังคับของ
คุรุสภาตาม (11) นัน้ ตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี และเมื่อได้
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาและให้ใช้
บังคับได้



10. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ  

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือ สกสค. เป็นนิติบุคคล ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546

• ซึ่งได้ประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 บริหารงานโดย
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

• มีวัตถุประสงค์ ให้ด าเนินภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีผดุงเกียรติและการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา



วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี 2565 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ
และสวัสดิภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ”



พันธกิจ สกสค.

➢ 1.จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

➢ 2 . ให้ บ ริ ก า รครู แล ะบุ คล ากรทา งการศึ กษาที่ มี
ประสิทธิภาพ 

➢ 3.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



อ านาจหน้าท่ี

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มอี านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
➢ (1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

➢ ( 2 )  ประสานและด า เ นิ นก าร เกี่ ย วกั บกิ จกา รอื่ น ที่
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษามอบหมาย

➢ (3) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอ ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา



อ านาจหน้าท่ี สกสค.

นอกจากอ านาจและหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่ง
วัตถุประสงค์ รวมท้ังให้มีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้
➢ (1) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

ทรัพย์สนิตลอดจนรับทรัพย์สนิที่มีผู้อุทิศให้
➢ (2) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ
➢ (3) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา
➢ (4) กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ ตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา
➢ (5) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง



ยุทธศาสตร์ สกสค.

➢ 1.พัฒนาการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

➢ 2.เพิ่มการจัดสวัดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
หลากหลาย 

➢ 3.สร้างรูปแบบการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ทันสมัย 

➢ 4.เร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการของ สกสค. ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล



11. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

➢ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ . เป็น
หน่วยงานประเภทองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)     
พ.ศ. 2544 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หมู่บ้าน
และชุมชนเมืองทั่วประเทศสามารถเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพา
ตนเองได้



ความเป็นมาของ สทบ.
➢ จากกระบวนทัศน์ใหม่ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และความต่อเน่ืองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กับ

ปรัชญาของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของ
ตนเอง และเกื้อกูลประโยชน์ต่อผูด้้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เสริมสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่น
และเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 

➢ วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 1 ล้านบาท เป็นแหล่ง เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้หรือ เพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทา
เหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วนและส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุน สวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนใน
หมู่บ้านหรอืชุมชน 

➢ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ
เงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้ 
การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง



ความเป็นมาของ สทบ.

ส าหรับในแผนพัฒนาฯฉบับบท่ี 10 เป็นการมุ่งเสริมให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิธีปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่ีเข้มแข็งจึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา โดยท่ียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัด
กิจกรรมท่ีเป็นองค์ความรวม มีกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลายตามภูมิสังคมด้วยทุนทางทรัพยากร และศักยภาพของชุมชน มี
การผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน บนพื้นฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม น าไปสู่การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข โดยสรุปได้เป็น 3 แนวทางหลัก

➢ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
➢ การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
➢ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสันตแิละเกื้อกูลกัน



วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

4.กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกจิและสังคมในอนาคต

5.เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน
เมือง เศรษฐกิจ สังคม

1.เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และ
จ าเป็นเร่งด่วน

2.ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ 
จัดระบบเงินกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุน

3.เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การ
เรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคดิริเริ่ม เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม
เศรษฐกจิพอเพียง



ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

o 1.เสรมิสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น
o 2.ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วย

คุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง
o 3.เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
o 4.เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ 

เอกชนและประชาสังคม
o 5.กระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน



วิสัยทัศน์
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ 
เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านและ
ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 
อบอุ่น เข้มแข็ง สู่การเป็นภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

“ “



พันธกิจ
➢ 1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก  ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการ
เรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดกิาร และการแก้ไขปัญหา

➢ 2. พัฒนาระบบเศรษฐกจิและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปัญญา
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น



ภารกิจ

4.กระตุ้นเศรษฐกจิและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก 
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ
ประเทศ

5.ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
คนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถคิดวเิคราะหแ์ละเกิดการทางานเป็นหมู่
คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน /ชุมชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการทางาน 
แบบพหุภาคี

1.สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาหรับการลงทุน เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉินกรณีจ าเป็นเร่งด่วน

2.ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนรว่ม และพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชน
เมืองด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมอืง

3.ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการ
จัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่
การเป็นสถาบันการเงินชุมชน



องค์ประกอบของ สทบ.

กองทุนนี้ประกอบด้วย 
➢ ทุนที่เป็นคนแต่ละคนมีทุนทางสังคมท่ีถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม 
➢ ทุนทางวัฒนธรรมคือวถิชีีวติร่วมกันของกลุ่มคน ท่ีประสานสอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อม
➢ ทุนทางศลีธรรม หมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่นความเอื้ออาทร ต่อกัน ความ

เชื่อถอืและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ 
➢ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ า ป่า อากาศ ไร่นาวัวควายท่ีมีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างเป็น

ธรรมและยั่งยืนทุนทางปัญญา ได้แก่การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และน าเอาความรู้ท่ีมี
อยู่ในชุมชนและความรู้จากภาย นอกชุมชน มาสังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการ
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก
ชุมชน เป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้ เพื่อความเป็นปรกติและยั่งยืน 

➢ ทุนท่ีเป็นเงิน อันช่วยกันออมไว้เพื่อให้กระบวนการออมและการจัดการรวมท้ังตัวเงิน เป็น
เครื่องกระตุ้น

➢ ส่งเสริมสร้างทุนท่ีไม่ใช่เงิน 6 ประการ คือ คน สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ทรัพยากร และ 
ปัญญา 



อ านาจหน้าท่ีของ สทบ.

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบัญญัติในมาตรา21เรียกโดยย่อว่า สทบ. เป็น
ส านักงานใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยมีอ านาจหน้าท่ีบัญญัติในมาตรา 
22 ดังต่อไปนี้
o 1. ด าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
o 2. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
o 3. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o 4. ด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน

หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ

o 5. ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมือง

o 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
o เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
o 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตมิอบหมาย



12. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

o ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิหรอื สช. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 
2550 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. 2550 เพื่อท าหน้าที่  เป็นองค์กร
เลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สช. เป็นองค์กรของรัฐใน
รูปแบบใหม่ อยู่ในก ากับนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการบริหาร (คบ.) ที่
แต่งตั้งโดย คสช. ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับการท างานของ สช.โดยตรง 
สช.ท าหน้าที่เป็นกลไก ให้ คสช. เพื่อบรรลุภารกจิตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

o เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนา
ประเทศไปสู่ “สังคมสุขภาวะ”



วิสัยทัศน์ 
“ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน

พื้นฐานทางปัญญา”

พันธกิจ
สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อน าไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมสี่วนรว่มบนพืน้ฐานทางปัญญา 



วัตถุประสงค์

o 1. เกิดนโยบายสาธารณะจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา

o 2. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสี่วนร่วมบนพื้นฐานทาง
ปัญญาที่ดี

o 3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวน
นโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา

o 4. เกิดองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนนโยบายสา
ธารณ แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา



ยุทธศาสตร์

ยกระดับรูปธรรมความส าเร็จของกระบวนการ
นโยบายสุขภาพแบบมสี่วนร่วม

เสริมพลังเครือข่ายขับเคล่ือนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

01

02

03

04

05

สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา



เป้าหมายในการด าเนินงาน
การด าเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีเป้าหมายสูงสุดคือ การมีสังคมสุข
ภาวะ โดยใช้ยุทธศาสตร์หลัก คือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คือ การเชื่อมโยงสามพลัง อัน
ได้แก่ พลังสังคม พลัง ปัญญา และพลังรัฐ เข้าท างานร่วมกัน และมียุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน 4 ประการ คือ 

o การสานพลังความร่วมมือทางสังคม 
o การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ  
o การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ 
o การบริหารจัดการ

ในการท างานเพื่อให้บรรลุผลตามภารกิจ สช. จึงใช้หลักการของ “การสานพลัง” เพื่อเชื่อมโยง 
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ใช้เครื่องมอืและกลไกต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ
.สุขภาพ แห่งชาติในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ีเน้นการสร้างน า
ซ่อม รวมทั้งสร้างองค์กรและกลไก เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลแก้ไขปัญหา สุขภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ครบทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา



13. สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

o สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute, Office of 
the Judiciary) เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเดิมก่อต้ังขึ้นตามค าสั่งกระทรวง
ยุ ติธรรม ท่ี 302/2532 ลงวัน ท่ี  7 สิงหาคม พ .ศ .  2532 ในชื่อของ ส านักงาน
อนุญาโตตุลาการ ภายใต้สังกัดของส านักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ท า
หน้าท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมในขณะนั้น และมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท บุคคลท่ัวไปจะรู้จัก
ส านักงานอนุญาโตตุลาการในนาม “สถาบันอนุญาโตตุลาการ” พร้อมกันกับท่ี
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้นจึงมีการออก
ข้อบังคับกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับแรกท่ีใช้ในการบริหารจัดการคดีของ
สถาบัน



วิสัยทัศน์ 

“ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศ
ชั้นน าในเอเชีย”



พันธกิจ

1. ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมมีาตรการท่ีเป็นมติรต่อการระงับข้อพิพาท

ทางเลือก (ADR friendly jurisdiction)

2. สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลอืกและการให้บริการของสถาบัน

3. ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มคีวามเป็นอสิระและมี

มาตรฐานสากล



ความเป็นมาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

o เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับ โดยบัญญัติให้ศาล
ยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการท่ีเป็นอิสระแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม ภารกิจการระงับ
ข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ของส านักงานอนุญาโตตุลาการ จึงแยกออกจาก
กระทรวงยุติธรรมมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาล
ยุติธรรม โดยส านักระงับข้อพิพาทในขณะนั้น มีภารกิจด าเนินการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกทั้งการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ ต่อมา ในปี พ.ศ. 
2559 ส านักงานศาลยุติธรรมได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน ภารกิจการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559



การด าเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

o ประเภทของข้อพิพาทท่ีอยู่ในการบริหารจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute: TAI) มีท้ังข้อพิพาททางพาณิชย์ ข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา เช่น สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น เป็นจ านวนกว่า 
2,500 เรื่อง รวมทุนทรัพย์กว่าล้านล้านบาท ซึ่งเป็นความส าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนา
สถาบันอนุญาโตตุลาการอย่างต่อเนื่อง ท้ังระบบในการบริหารจัดการข้อพิพาทและการ
บริการต่าง ๆ

o ส าหรับการบริหารจัดการข้อพิพาทภายใต้ ข้อบังคับส านักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วย
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินกระบวน
พิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และมีมาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ



รูปแบบของอนุญาโตตุลาการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ให้บริการ อนุญาโตตุลาการ 2 รูปแบบ คือ 

1.การอนุญาโตตุลาการ ในศาล  ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 

2.การอนุญาโตตุลาการนอกศาลตาม
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2545 และข้อบังคับส านักงานศาล
ยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ



วัตถุประสงค์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

o โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ร ะ บบ
อนุญาโตตุ ลาการระหว่ า งประ เทศ  และ  ให้บริก ารด้ าน
อนุญาโตตุลาการ ที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล “
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน 
และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก”



อ านาจหน้าท่ีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

o การอนุญาโตตุลาการ (arbitration) คอื การระงับข้อพพิาททางเลือกนอกศาล หรือ การระงับ
ข้อพิพาทโดยไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน แต่ให้บุคคลท่ีสามท่ีมีความเป็นกลางและเป็นอิสระท่ี
มักเรียกว่า ‘อนุญาโตตุลาการ’ ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีพิพาทเข้ามาเป็นผู้ท าการ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวและก าหนดให้คู่กรณีผูกพันต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาดดังกล่าว 
คล้ายคลึงกับการระงับข้อพิพาทโดยศาล เพียงแค่ไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดโดยศาล โดย               
‘อนุญาโตตุลาการ’ หรือ บุคคลท่ีสาม อาจเป็นบุคคลเดียวหรือหลายบุคคล และคู่กรณีอาจ
ตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการกับข้อพิพาทท่ียังไม่เกิด (จัดท าล่วงหน้า), ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น
แล้ว, ตลอดจน ข้อพพิาทท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล มักเรียกว่า อนุญาโตตุลาการ
ในศาล และโดยทั่วไป ยังสามารถแบ่งบริการอนุญาโตตุลาการ ดังนี้
• อนุญาโตตุลาการในประเทศ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าคู่กรณีจะมีสัญชาตใิด
• อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการท่ี

ด าเนินการภายนอกประเทศ ไม่ว่าคู่กรณีจะมีสัญชาตใิด



14. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

o ส านักงานราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ .ศ. 2562 มีผลท าให้
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ   
(สวทน.) เปลี่ยนเป็น “ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต”ิ หรือ สอวช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มฐีานะเป็นนิติบุคคล และไม่
เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น



ความส าคัญของ สอวช.
o การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความ
พร้อมที่จะด ารงชีวติอย่างผาสุกและประกอบสัมมาอาชีวะได้โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ 

o ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ต้องใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุก
แขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม โดยมิได้จ ากัดเฉพาะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนเดิม
เท่าน้ัน ประกอบกับการอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะชั้นสูงในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่แล้ว 

o ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนราชการ เพื่อให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที่ท าหน้าที่สอดคล้องกับการบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้มีการ
ก าหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติให้
เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



ความส าคัญของ สอวช.

o สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือซุปเปอร์บอร์ด มี
นายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธาน โดยสภานโยบายฯ มีหน้าท่ีในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนด้านการ อววน. ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมท้ัง
นโยบายของรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีของ
ประเทศ ก่อนที่ส านักงบประมาณจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

o ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จากสภานโยบายฯ จะส่งต่อให้คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา น าไปแปลงสู่การปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ และสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและ
สังคมได้อย่างยั่งยืน



วิสัยทัศน์ 

“To lift Thai society and economy to new heights, NXPO 
will strengthen national innovation capacity”



ความเป็นมาของ สอวช.



เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของ สอวช.
o เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นการสร้างผลกระทบเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ BCG สร้างชุมชนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนเชิง
สังคมด้วยนวัตกรรม และสร้างคนและสถาบันความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่
เศรษฐกิจนวัตกรรมท่ีย่ังยนื

ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานในระยะถัดไป
o ส านักงานให้ความส าคัญต่อ Future setting, จัดท ากรอบนโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พัฒนา New Initiative & Policy Package, ออกแบบ
มาตรการ การปลดล็อค และ Sandbox, System Research &  Mechanism Design, Unif
y Data System for Policy Formulation, budgeting & monitoring and evaluation และ
เป็นฝ่ายเลขานุการวิชาการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ



7 ทิศทางการด าเนินงานของ สอวช. 

5. การวจัิยระบบและออกแบบกลไก (System Research & Mechanism Design) ท้ัง
การออกแบบโครงสร้างระบบ อววน. และการบริหารจัดการนโยบาย, ออกแบบระบบ
บริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงออกแบบการระบบการติดตาม

ประเมินผล

6. รวมระบบข้อมูลส าหรับการก าหนดนโยบาย งบประมาณและการตดิตาม
ประเมนิผล (Unify Data System for Policy Formulation, Budgeting & M&E) 

เพื่อให้ฐานข้อมูลเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

7. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการท าหน้าที่รับผดิชอบงานวชิาการและงานธุรการ
ของสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

( NXPC Secretariat)

1. Future Setting

2. จัดท ากรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

3. พัฒนาข้อริเริ่มใหม่ และแพ็คเกจนโยบาย (New Initiative & Policy package) 
โดย สอวช. ริเริ่ม Policy Accelerator เป็นกลไกพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่ 
(Policy Formulation) ท าให้นโยบายเกิดผล (Legitimization) และน าไปสู่การ

ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว

4. ออกแบบมาตรการ การปลดล็อค และ Sandbox เพื่อให้มีกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการ กลไก และแนวปฏิบัต ิท่ีเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
(ease of doing innovation business) ท่ีครอบคลุมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ

วจิัยและนวัตกรรม



อ านาจหน้าท่ีของ สอวช.

o 1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่
ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

o 2.  เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผน
อื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล

o 3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี ด้านการอุดมศึกษา และ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1)

o 4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

o 5. สนับสนุนการด าเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา 18



อ านาจหน้าท่ีของ สอวช.

o 6. ประสานงานให้มีการจัดท า บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาฐานข้อมูล
มาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ัง
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย ทศิทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการ
อุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามประกาศตามมาตรา 11 (7)

o 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

o 8. จัดท ารายงานประจ าปีของสภานโยบายตามมาตรา 11 (10)
o 9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ี

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือคณะกรรมการอ านวยการ สอวช. มอบหมาย



15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

“พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551” สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยย่อว่า 
“สพฉ.” ให้สถาบันมีฐานะเป็น นิติบุคคล และอยู่ในก ากับของรัฐมนตร ี
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข



15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

o กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายดังกล่าว

o รายได้ของสถาบัน ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
ตามความเหมาะสมเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เงินหรือ
ทรัพย์สนิอื่นที่ตกเป็นของสถาบัน รายได้จากค่าบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและการด าเนินกิจการของสถาบัน และดอกผลของเงินหรือ
ทรัพย์สนิ







ความเป็นมาของ สพฉ.



ความเป็นมาของ สพฉ.



อ านาจหน้าท่ีของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

(1) จัดท าแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ.
(2) จัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ. รวมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี กพฉ. ก าหนด
(3) จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(4) ศกึษา ค้นคว้า วจิัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(5) จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการแพทย์
(6) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(7) เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ี
ด าเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
(8) เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการด าเนินกิจการของสถาบัน
(9) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น หรือท่ี กพฉ. มอบหมาย



แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 3.1 พ.ศ. 2562–2565

o หลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับท่ี 3.1 พ.ศ. 2562-2564 ได้ทบทวนปรับปรุงจากแผน
หลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ 2560-2564 โดยมีการวิเคราะห์เงื่อนไขจาก
สถานการณ์ภายใต้กระแสโลกในปัจจุบันจนถึงแนวโน้มความท้าทายในอนาคต สถานการณ์
และบริบทของสังคมไทยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยแผนหลักมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainab
le Development Goals: SDGs) 

o รวมท้ังเป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข การปฏิรูประบบการแพทย์
ฉุกเฉิน และแผนยุทธศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล การบริการในห้องฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และการจัดการสาธารณภัย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ซึ่งแผนหลักฉบับนี้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินระยะปานกลาง ท่ีมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีต้องการ “ลดการ
เสยีชีวิตและความพิการจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน”



เป้าหมายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

o ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงและได้รับบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิผล อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างทันท่วงที ทั้งใน
ภาวะปกติและสาธารณภัย โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินบนฐานความรู้ บูรณาการการท างานร่วมกันของทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม 



16. กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

o ด้วยความมุ่งหวัง ถึงการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การสร้างให้เด็กและเยาวชน
ในสังคมไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลมีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม มี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ รู้จักการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย 
ต้องอาศัย "สื่อ"เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เพียงแต่สื่อ
ที่ใช้ต้องเป็นสื่อที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่เด็กและ
เยาวชนได้จรงิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถึจะเป็นอีกก าลังส าคัญใน
การผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรม
ที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ



ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

o การก่อตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใช้เวลากว่า 10 ปีจึงจะประสบ
ความส าเร็จ โดยความพยายามและความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และ
นักวิชาการ สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ 3 ระยะ ดังนี้

o เริ่มต้นผลักดันร่างกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ผ่านการเก็บข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วประเทศการเสนอ
ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฯ ฉบับประชาชนประกอบ เพื่อให้กฎหมายออกมามีความ
สมบูรณ์และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนจนเกดิร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

o วันที่  22 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เสนอโดยกระทรวง
วัฒนธรรมและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป



ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

o ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัตกิองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยนิยามว่า “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
” หมายความว่า สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและความ
มั่นคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม 
รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายได้อย่างเป็นสุข

o กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน



วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ด้วยนิเวศส่ือท่ีดี”



พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึ เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์จากทั่วถึง
3. ส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมทีักษะในการ
รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ



ภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบ

1. สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
สร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่างๆ เพื่อทลายกรอบการผลิต
เนื้อหาแบบเดิมๆ เพิ่มเนื้อหาท่ีเป็นทางเลือกในการรับรู้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และน าเสนอข้อมูลท่ี
จ าเป็นต้องรู้ในมิติท่ีคนต้องการเพื่อการเล่าเรื่องท่ีรอบด้าน 
หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นท่ีเป็นประโยชน์สู่
การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมท้ังสร้างฐานความรู้
ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

2. สร้าง “การมีส่วนร่วม” กองทุนจะเป็นก าลังส าคัญ
ในการสร้ า งการมีส่ วนร่ วมทั้ งภาครั ฐ  เอกชน 
ประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนโดยสร้างรูปแบบ
การประสานงานให้เกดิประสิทธิภาพและยั่งยืน



วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ด้วยนิเวศส่ือท่ีดี”



พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึ เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์จากทั่วถึง
3. ส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมทีักษะในการ
รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ



o ด้าน “รู้เท่าทันสื่อ” ระหว่างผู้เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในประเทศ
ไทย

o จับมือ เครือข่าย ร่วมแรง ร่วมทุน
o เตรียมความพร้อม ในการผลักดันการรู้ เท่าทันสื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา 

จัดเตรียมทรัพยากรด้านข้อมูลหรืออื่นใด สนับสนุนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อและการ
สื่อสารของไทยในเชิงลึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับการชี้วัดระดับการรู้เท่าทันสื่อ

o เป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้ เท่าทันสื่อ” ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวเป็นส าคัญ พร้อมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังสื่อที่ค านึงถึงการ
ตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร สร้างฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรม ท างานเชิงประเด็น
และมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย สร้างพลเมืองที่ไหวรู้ต่อการเฝ้าระวัง ท างาน
แบบเครอืข่ายเข้มแข็ง และเคลื่อนไหวผ่านสื่อสารสาธารณะ

กองทุนมีบทบาทหน้าท่ี “เป็นผู้สนับสนุน”



o (1) รณรงค์ ส่งเสรมิ และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
o (2) ส่งเสรมิให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
o (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการร้ัเท่าทัน

สื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและ
สังคม

o (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

o (5) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

o (6) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

o (7) ด าเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างท่ัวถงึ

การจัดตั้งกองทุน “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ตาม
มาตรา 5 ให้กองทุนเป็นนติิบุคคลและมวีัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้



o (1) เงินท่ีได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม

o (2) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
o (3) เงินค่าปรับท่ีได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลขิสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมาย

ว่าด้วยลขิสิทธิ์ท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 12
o (4) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
o (5) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินกิจการ หรือสิทธิประโยชน์ของ

กองทุน
o (6) เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
o (7) เงินหรือทรัพย์สนิที่ตกเป็นของกองทุนหรือท่ีกองทุนได้รับตามกฎหมาย
o (8) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้



o ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  หรือ DEPAมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนา
และส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้
ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

o ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (
องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553) สังกัดกระทรวงดิจทิัลฯ

17. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล 



o ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐมี
ฐานะเป็น นิติบุคคล และไม่ เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น

17. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล 







ความเป็นมาและ
อ านาจหน้าท่ีของ 

DEPA



o (1) การด าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้
หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

o (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพใน
ทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดินพื้นน้ัา ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมาย
ในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และประโยชน์ของประชาชน

o (3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นส าหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของ DEPA



o (4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้
สอดคล้องกันเพื่อให้การท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้
อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้งท าให้ระบบ
หรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยี ดิจิทั ล ในการท าธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่าง
เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏบิัติ

o (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาให้เกดิการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่
เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกดิประโยชนต์่อเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมและความ
มั่นคงของประเทศ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของ DEPA



o (6) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อม
และความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่นส่งเสริมและสนับสนุนให้
ลดความเหลื่อมล้ัาในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

o (7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้ง
การส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับ
ยุคสมัย

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของ DEPA



o (1) เงินทุนประเดมิที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา 60
o (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
o (3) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม โดยให้ส านักงาน กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้า
ของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว

o (4) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของส านักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกผล 
โดยให้ส านักงาน กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้ของ
ส านักงาน กสทช. 

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้



o (5) เงินที่ กสทช. โอนให้กองทุนตามมาตรา25
o (6) เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บรจิาคหรือมอบให้
o (7) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
o (8) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินกิจการของส านักงานหรือ

กองทุนรวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของส านักงานหรือ
กองทุน

o (9) ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้









o พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนาการผลติ การประกัน 
การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
การกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความ
จ าเป็นส าหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรง
ของโรค ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน

18. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 



o สถาบันมีฐานะ เป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นกิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว

18. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 



วัตถุประสงค์ของสถาบันวัคซนีแห่งชาติ 

ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําร่างนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ

ส่งเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการให้มีการวิจัย 
การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสําหรับที่จะใช้ทั้งใน
สถานการณป์กติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ดําเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรค์วามมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่าง
ประเทศ หรือองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการ
เกี่ยวกับวัคซีน

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณา
การ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และ
วชิาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูล
และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมดา้นวัคซีน

1

2

3

4

5

6
ส่งเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรดา้นวัคซีน
ของประเทศ 



ยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ผ ลั ก ดั น แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติโดย
หน่วยงานกลางด้านวัคซีนของ
ประเทศ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีน
ภายในประเทศให้มีองค์ความรู้เพียงพอ 
และมีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ

จัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการวิจัยพัฒนาการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา
จนถึงการใช้วัคซีน

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการ
ผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศทั้ง
วั ค ซี น พื้ น ฐ า น แ ล ะ วั ค ซี น ที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการป้องกัน
ควบคุมโรคในภาวะปกติและเมือ่เกดิ
การระบาด

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพที่มีอยู่ของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาวัคซีนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานเครือข่ายที่รับผิดชอบการดําเนินงานในแต่ละด้านได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ กําหนดให้ทิศทางการพัฒนางานด้านวัคซีนในภาพรวมและแต่ละด้านมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อเร่งรัดให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศมีความก้าวหน้าโดยเร็ว ยุทธศาสตร์สําคัญที่ได้กําหนดใน
วาระแห่งชาติด้านวัคซีน มีจํานวน 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้



o ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (ETDA) องค์กรที่ก่อตั้ง
ขึ้นมาในปี 2554 ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554) สังกัดกระทรวงดิจิทัล
ฯให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (e-Transactions)หรื อ  ธุ รกรรมออนไลน์  ภายใต้ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2544 (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิ) และ พระราชบัญญัตสิ านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2562 เป็นองค์กรที่ออกแบบมาให้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมไทย
ไปสู่เศรษฐกจิและสังคมดจิทิัล ที่ทุกภาคส่วนสามารถท าธุรกรรมทีน่่าเชื่อถือผ่าน
ทางออนไลน์ ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย

19. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 



วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กร ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างเท่าทันกับสถานการณ์โลก”



พันธกิจ
1. ก ากับดูแลธุรกิจบรกิารดิจิทัล เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ รองรับการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดการท าธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์
3. ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์
อย่างบูรณาการและเช่ือมโยง



ให้ความส าคัญกับ 3 ภาคส่วนใหญ่ ๆ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งท้ัง 3 ส่วน
ต้องมีการท าธุรกรรมร่วมกัน คือ 

o 📍 G2X (จีทูเอ็กซ์) คอื รัฐท ากับรัฐ รัฐท ากับธุรกิจ รัฐท ากับประชาชน
o 📍 B2X (บีทูเอ็กซ์) คือ ธุรกิจท าธุรกิจกันเอง ธุรกิจค้าขายกับรัฐ ธุรกิจค้าขายกับ

ประชาชน

o 📍 C2C (ซีทูซี) หรือ Citizen to Citizen ท่ีติดต่อกัน เช่น ผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม
การท าธุรกรรมเหล่านี้ บางส่วนต้องมาใช้บริการทางออนไลน์ ETDA จึงดูในมิติของธุรกรรมท่ี
ครอบคลุมในมิติของรัฐ-เอกชน-ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Servic) 
หรือแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะการ
ท าธุรกรรมบนโลกออนไลน์ อาจมีความเสี่ยง การฉ้อโกง การรั่วไหลของข้อมูล การระรานทาง
ไซเบอร์ (Cyberbullying) ฯลฯ ดังนั้นบนโลกดิจทัิลจงึต้องมท้ัีงการส่งเสริมและก ากับดูแลอย่าง
มี Digital Governance หรือธรรมาภิบาล

การด าเนินงานของ สพธอ. (ETDA)



“ETDA คือองค์กรที่ออกแบบมาให้
ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและ
สั ง ค ม ดิ จิ ทั ล  ที่ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น
สามารถท าธุรกรรมที่น่าเชื่อถือ
ผ่านทางออนไลน์ ได้อย่างมั่นใจ
และมั่นคงปลอดภัย"

การด าเนินงานของ สพธอ. (ETDA)



ภารกิจและเป้าหมายหลักของ สพธอ. (ETDA)



กลยุทธ์ของ สพธอ. (ETDA)



ตาม พ.ร.บ. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 (มาตรา 5) ให้ส านักงาน
รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าท่ีและ
อ านาจ ดังต่อไปนี้
o 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
o 2. จัดท าแผนยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าด้วยการพัฒนาดิจทัิลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
o 3. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการ

ด าเนินการด้านธุรกรรมท าอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ท้ังทางการเงิน การค้า การลงทุน และการน าเข้าส่งออก 
รวมท้ังการให้บริการประชาชนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์

หน้าที่และอ านาจของ สพธอ. (ETDA)



o 4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังส่งเสริมการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอเิล็กทรอนิกส์ในการก าหนดมาตรฐานเรื่องดังกล่าว

o 5. จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และมาตรฐานหรือกลไกการก ากับดูแลท่ี
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
หน่วยงาน ทังภาครัฐและเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถอื

o 6. ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ตามราชกฤษฏี
กาท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ รวมถงึการใหเการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

o 7. วเิคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือมาตรการหรือ
กลไกการกับก าดูแล ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์และพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์

หน้าที่และอ านาจของ สพธอ. (ETDA)



o 8. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวชิาการหรือให้บริการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
และประชาชน รวมท้ัง เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์

o 9. ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
กิจการ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน

o 10. ฝึกอบรมเพื่อยกระดับของบุคลากรของส านักงานและบุคลากรภายนอกให้มีทักษะ
เกี่ยวกับมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและการ
ให้บริการทางธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์

o 11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฏหมายก าหนด

หน้าที่และอ านาจของ สพธอ. (ETDA)



o พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ .ศ. 2562 มาตรา 21 สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ เรียกโดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Defence Technol
ogy Institute” เรียกโดยย่อว่า “DTI” ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 สังกัดกระทรวงกลาโหม

o ให้สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็น นิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ รัฐวสิาหกิจ 

o ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นกิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน แต่ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบ
แทนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

20. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 



o พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ .ศ. 2562 มาตรา 21 สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ เรียกโดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Defence
Technology Institute” เรียกโดยย่อว่า “DTI” ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกา
จัด ต้ังสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน )  พ .ศ .  2551 สังกัด
กระทรวงกลาโหม

o ให้สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็น นิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ รัฐวสิาหกิจ 

o ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นกิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน แต่ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบ
แทนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

20. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 



วิสัยทัศน์ 

“เป็นหน่ึงในผู้น า ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ ของภูมิภาครวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศสู่สากล”



พันธกิจ

5.เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้ านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประ เทศให้ แก่กระทรวงกลา โหม  และ
หน่วยงานของรฐัเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย
และแผนการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ แล ะ
เทคโนโลยปี้องกันประเทศ

1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ และด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประ เทศของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน

3.ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บสนุ นการฝึ กอบรม  ก า ร
ค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

4.ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
หน่ วยงานของรั ฐ  สถาบันการศึกษา  และ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



ค่านิยมหลัก

น าความพอใจสู่ลูกค้า

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน

มุ่งม่ันผล สัมฤทธิ์

คิดท าเป็นทีมงาน

สานซื่อ สัตย์คุณธรรม



อ านาจหน้าท่ี

กู้ยืมเงิน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด

จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนิน
การตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

ถอืกรรมสทิธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสทิธิต่าง ๆ

ก่อตั้งสทิธิหรือท านิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอก
ราชอาณาจักร

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ



อ านาจหน้าท่ี

ส่งผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สถาบันเข้าร่วมทุน ถือหุ้น 
เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นหรือในกิจการของภาคเอกชนภายใต้
วัตถุประสงค์ของสถาบัน

ให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สถาบัน
ทดสอบ

ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบัน

จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวม
ตลอดถึงการเข้าร่วมทุนถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ใด เพื่อด าเนินกจิการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เรียกเก็บและรับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าผลิตภัณฑ์ ค่า
เช่า ค่าแห่งสิทธิและค่าบริการในการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
ของสถาบัน 

มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน



แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ม ี4 ประเด็น ดังตอ่ไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ
เป้าประสงค์:กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย มีขีดความสามารถในการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศท่ีทันสมัย มีต้นแบบยุทโธปกรณ์ท่ีระบบ
อุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค
แผนกลยุทธ์
1.1 การวจัิยและพัฒนา
1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื
เป้าประสงค์: กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
องค์ความรู้และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
แผนกลยุทธ์
3.1 การพัฒนานโยบายและวิสัยทัศน์ร่วม
3.2 การพัฒนากลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความย่ังยนื
เป้าประสงค์:สทป. มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มคีวามเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากร
ของสถาบันมีสมรรถนะสอดคล้องกับต าแหน่ง มีความเป็นนักวิชาการ นักบูรณาการ และ
นักบริหาร และมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
แผนกลยุทธ์
4.1 การพัฒนาด้านการเงิน
4.2 การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
4.3 การจัดการภายในองค์กร
4.4 การเรียนรู้และการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่
ประชาสังคม
เป้าประสงค์:กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย สามารถพัฒนา เก็บรักษา และ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ประชาสังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ท้ังภาค
การศึกษา พาณิชย์ และการป้องกันประเทศ เป็นต้น
แผนกลยุทธ์
2.1 การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2.2 การพัฒนาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2.3 การบริหารจัดการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ประชาสังคม



o ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น  ให้ส านักงานมีฐานะเป็น นิติบุคคล และอยู่ ในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี

o กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์
ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

21. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 





อ านาจหน้าท่ี

1. เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือบุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการ
วสิาหกิจเพื่อสังคม

2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกจิเพื่อสังคม

3. ให้ค าแนะน า ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกจิเพื่อสังคมให้สามารถ
พัฒนาการบริหารจัดการในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด 
เทคโนโลย ีและด้านอื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

รับผิดชอบในงานธุรการ และงานวิชาการของ
คณะกรรมการและมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อ
สังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้มี
ความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้



อ านาจหน้าท่ี

7. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และ
ความส าเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศ

8. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

9. บริหารกองทุน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้า และบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม

5. ให้ค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติ
บุคคล การขออนุมัติ  อนุญาต และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

6. จัดให้มมีาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกจิการเพื่อสังคม
เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกจิเพื่อสังคมได้ต่อไป



o รัฐบาลอาศัยอ านาจตาม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.  2542  
จงึได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2546 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า     
“กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง” หรือ สกนช. 

o ให้ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง มฐีานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็น นิติบุคคล และ
ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือ
รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน

22. ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 



o ตามท่ีพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 24 
กันยายน 2562 ท าให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ยุบเลิก โดยเปลี่ยนไปเป็น
ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลและไม่
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

o รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากวิกฤตการณ์ราคาพลังงานท่ีสูงขึ้น เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานภายในประเทศ และเพื่อแก้ไขและป้องกัน
ภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศในอนาคต

ความเป็นมาของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 



o 1.จัดหาเงินให้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงน าไปชดเชยราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อรักษา
ระดับราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่
คณะรัฐมนตรกี าหนด

o 2.ด าเนินการใดๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน
พลังงาน

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 





วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุน
น้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล”

เป้าหมาย
“มสีภาพคล่องเพยีงพอในการรักษาระดับราคาน้ ามันเช้ือเพลิงตามเป้าหมายกระทรวง”



พันธกิจ

• 1.บริหารจัดการเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
• 2.ด าเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดท ารายงานการเงิน 

ตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
• 3.ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายท่ีเกี่ยวกับ

ราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (Scenarios) ฐานะกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
• 4.คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดท ารายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลงิ



กลยุทธ์การด าเนินงาน

2.จัดท าข้อมูลด้านราคาพลังงาน ข้อมูลด้านการเงินเกี่ยวกับตลาด
เงินและตลาดทุน เพื่อน ามาจัดแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ ามัน
เชื่อเพลิง

3.จัดหาแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงได้
อย่างเหมาะะสม เพื่อให้เกิดสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานและทรัพยากรบุคคลของสถาบัน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

1.ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาองค์กรให้สามารถด าเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
• หน่วยวิจัยและยุทธศาสตร์  ท าหน้าที่ วิ เคราะห์

สถานการณ์ด้านพลังงานและความเสี่ยง
• หน่วยปฏิบัติการด้านการเงนิและบัญชีกองทุน
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส

ในการท างานทุกขั้นตอน
• หน่วยบรหิารกลาง ในการสนับสนุนการท างานทั้งหมด



o มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า 
“กมช.” หรือ “National Cyber Security Committee” เรียกโดย
ย่อว่า “NCSC” มนีายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

23. ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 



o พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ .ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมอื และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 

o ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตาม
พระราชบัญญัต ิและประสานการปฏบิัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าใน
สถานการณ์ทั่วไปหรอืสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะท า
ให้การป้องกันและการรับมอืกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

23. ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 



วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0”



พันธกิจ

• เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 
ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

• พัฒนา บริหารจัดการ และก ากับดูแล โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

• ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต่อยอดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนา
ก าลังคนด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

• ส่งเสริมการบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงสารสนเทศจาก
หลายหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล

• บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา 
ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

• ก ากับ  ดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถติิ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมั่นคงปลอดภัย



o (1) เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา 42 และมาตรา 43
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรา 42

o (2) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ

o (3) จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ส าหรับเป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติและใน
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดหรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแผนดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติและกรอบนโยบายและแผนแม่บทท่ี
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

หน้าที่และอ านาจ 



o (4) ก าหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ และก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล และหน่วยงานเอกชน

o (5) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

o (6) ก าหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

o (7) แต่งต้ังและถอดถอนเลขาธิการ

หน้าที่และอ านาจ 



o (8) มอบหมายการควบคุมและก ากับดูแล รวมถึงการออกข้อก าหนด วัตถุประสงค์ หน้าท่ี
และอ านาจ และกรอบการด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้
หน่วยงานควบคุม หรือก ากับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ

o (9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

o (10) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

o (11) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

o (12) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญหรือแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ

o (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน้าที่และอ านาจ 



o ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็น 
นิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดนิ หรือรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

o กจิการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงาน
และลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

24. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



o พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562” 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตามในกรณีท่ีผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อเป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้

o (1) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า
จะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม

o (2) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร 

ความเป็นมาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 



อ านาจหน้าท่ี

5.ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ

7.เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีหม้กีารตราหรอืปรับปรุงกฎหมายหรือ
กฎที่ใช้บังคับอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการดิจทัิลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

2.ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ด าเนิน
กิจกรรมตามแผนแม่บทตาม (1) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว

3.ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

4.ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตนิี้

6.ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
แนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลปฏิบัติ



อ านาจหน้าท่ี

11.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน

12.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวน
ความเหมาะสมของพระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี

9.ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิี้

10.ตีค วามและวินิ จฉั ยชี้ ข าดปัญหาที่ เ กิ ด จากการบั งคั บ ใ ช้
พระราชบัญญัตินี้

13.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ



การบริหารกองทุนจะบริหารในรูปของคณะกรรมการ 

โดยมีหน่วยธุรการรองรับการท าหน้าที่ใน 3 รูปแบบ 

รัฐวิสาหกจิ เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟแูละ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน

องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัตเิฉพาะ 
เช่น กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ

ส่วนราชการ เช่น ส านักงานประกันสังคม

01

02

03



o ส านักงานประกันสังคม หรือ สปส. (Social Security Office) จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อให้ประเทศไทยมีการ
ประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้ง
ในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้
เนื่องและไม่เน่ืองจากการท างาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์
บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ 

1. ส านักงานประกันสังคม



o ส านักงานประกันสังคม หรือ สปส. การประกันสังคมในประเทศไทย กองทุนเงินทดแทน 
นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ท่ีให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการท างาน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน กรม
แรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515

o โดยในปีแรกของ การให้ความคุ้มครอง  จะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง 
20 คนขึ้นไปท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุก
จังหวัด  ท่ัวประเทศใน วันท่ี 1 กรกฎาคม 2531 จวบจนกระท่ังได้มีการผลักดัน
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันท่ี 2 กันยายน 2533
เป็นต้นมา

o ประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ท้ัง
ในเรื่องการประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ท้ังนี้เนื่องและไม่เนื่องจาก
การท างาน รวมไปถงึการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ  และการว่างงาน 

ความเป็นมาของส านักงานประกันสังคม



o ความหมายของการประกันสังคมในสมัยปัจจุบันคือ โครงการท่ีจัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาล มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างความมั่นคงหรือหลักประกันให้แก่ประชาชน โดยมีวิธีการจัดเก็บ
รายได้ส่วนหนึ่งจากประชาชนท่ีมีรายได้ เงินท่ีเก็บนี้น ามาสมทบรวมกันเป็นกองทุนกลาง 
น ามาใช้จ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ประชาชนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเงินท่ีเรียกเก็บนี้หากเป็น
กรณีเก็บจากผู้ท่ีท างานรับจ้าง ก็ให้นายจ้างจ่ายสมทบเท่ากับท่ีลูกจ้างจ่ายเสมอ และในทุก
กรณีรัฐบาลจะจ่ายสมทบด้วยแต่เป็นจ านวนเงินน้อยกว่าท่ีนายจ้างจ่ายเสมอ และเป็น
จ านวนเงินน้อยกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ

o ค าว่า "ประกันสังคม" เริ่มใช้ในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2480 พร้อมๆ กับค าว่าสังคม
สงเคราะห์ โดยหลักการและแนวทางมีการน ามาใช้ปฏิบัตินานแล้วเช่น การท่ีชาวบ้าน
ช่วยกันเรี่ยไรเงินรวบรวมเป็นเงินก้อน เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าท าศพให้แก่สมาชิกในชุมชน
เดียวกันที่ถึงแก่กรรม

o ส านักงานประกันสังคม ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการฝ่ายลูกจ้าง และ
กรรมการจากภาครัฐบาล และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คุ้มครองแรงงาน 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ความเป็นมาของส านักงานประกันสังคม



พันธกิจ

“ การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกัน

การด ารงชีวิตที่มั่นคง ”



วิสัยทัศน์ 

" ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน "



o ส านักงานประกันสังคม หรือ สปส. การประกันสังคมในประเทศไทย กองทุนเงิน
ทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้าง
กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการท างาน ทั้งนี้
กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การ
บริหารของส านักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515

o โดยในปแีรกของ การให้ความคุ้มครอง  จะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการที่
มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครอง
ออกไปจนครบทุกจังหวัด  ทั่วประเทศใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 จวบจนกระทั่ง
ได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา

พันธกิจของส านักงานประกันสังคม



o 1.การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกันตนกรณีต่าง ๆ รวมถึงดูแลข้อพิพาทระหว่าง
โรงพยาบาลกับผู้ประกันตนในเบื้องต้น

o 2.การจัดการและตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เงื่อนไขของส านักงานประกันสังคมเนื่องจากกองทุนทดแทนมีข้อบังคับที่ชัดเจนใน
เรื่องการบาดเจ็บจากการท างานถึงจะท าการเบกิจ่ายได้

o 3.บรหิารเงินของผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลโดยพยายามให้ได้ก าไรเสมอไม่
ว่ามากหรือน้อยก็ตาม

o 4.รับการแจ้งเรื่องการขอเป็นผู้ประกันตน, การลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน
o 5.รับการแจ้งเรื่องเบิกจ่ายเงนิค่าทันตกรรมของผู้ประกันตน ซึ่งปัจจุบันเบิกได้ปลีะ

ไม่เกิน 900 บาท

ส านักงานประกันสังคมมหีน้าที่ต้องดูแลผู้ประกันตนดังนี้



o 6.แจ้งข่าวสารให้บริษัทและผู้ประกันตนรับทราบรวมถึงการประสานงานที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอันเป็นตัวแทนผู้ประกันตน

o 7.ส ารองจ่ายงบฉุกเฉินเท่าที่จ าเป็นในกรณีที่มีการประสบอันตรายฉุกเฉิน
สามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลเฉพาะที่รับบัตรประกันสังคมทั่วราชอาณาจักร
ไทย

o 8.ดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขของส านักงานประกันสังคม อาทิเช่น 
กรณีคนไข้ต้องเข้าพักในโรงพยาบาล หรือต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยรถพยาบาล 
รวมถึงให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้

o 9.รับแจ้งเรื่องขอเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตน และการเสียชีวิตของ
ผู้ประกันตน รวมถึงตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขของส านักงาน
ประกันสังคม อาทิเช่นการเสียชีวิตจากการท างานหรือการเสียชีวิตจากเรื่องอื่นที่
ไม่เก่ียวข้องกับการท างาน

ส านักงานประกันสังคมมหีน้าที่ต้องดูแลผู้ประกันตนดังนี้



o 1.ปฏบิัติราชการให้เกดิผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัตริาชการของกระทรวง 

o 2.ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

o 3.บรหิารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
o 4.คุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
o 5.พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน 

รวมทั้งประสานแผนการปฏบิัติงานของส านักงาน 
o 6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือ

ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม



ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความส าคัญของกองทุนที่ เป็นนิติ
บุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ

❑ 2.จงยกตัวอย่างกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทาง
เศรษฐกิจของรัฐ

❑ 3.จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์กับรัฐของกองทุนที่
เป็นนติิบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ

❑ 4.จงยกตัวอย่างที่มาขอเงนิทุนของกองทุนที่เป็นนิติ
บุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ

❑ 5.จงยกตัวอย่างอ านาจหน้าที่ของกองทุนที่เป็นนิติ
บุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ



Thank you



บทท่ี 10 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

01

02

03

ความส าคัญของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ

ที่มาของหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ

อ านาจหน้าที่ของหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ



หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระแต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ยังคง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมีเป้าหมาย
ให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีก าลังการผลิตส่วนเกินจะให้บริการหน่วยงานอื่นและ
ประชาชนได้ (ซึ่งท าให้แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจท่ีมิได้เป็นนิติบุคคล เช่น โรงงานยาสูบฯ ท่ีให้บริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแก่ประชาชนเป็นหลัก )การด าเนินงานใช้รูปแบบวิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหม่สามารถจะเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผู้รับบริการอื่น ๆ 
ได้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรและไม่น าส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง หรือจ าเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้เป็น
ส าคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวางเงื่อนไขให้ต้องน าส่งรายได้เหนือรายจ่ายบางส่วนเข้ารัฐตามสมควร

“

“



ความเป็นมาของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

o แนวความคิดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 –2550) ประกอบกับ
เจตนารมณ์และเงื่อนไขตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 ท าให้เกิดความจ าเป็นในการออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ 
โดยเฉพาะในส่วนของภารกิจงานเกี่ยวกับการให้บริการหรืองานสนับสนุน (non-core function) บาง
ประการ ซึ่งยังไม่สมควรหรอืไม่มีเหตุผลสนับสนุนรองรับในการยุบเลิกและให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ
แทน แต่การด าเนินภารกิจงานดังกล่าวต้องอาศัยนวัตกรรมทางการบริหารจัดการและความเป็นอิสระ 
คล่องตัว โดยเฉพาะการมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า คุณภาพและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

o นอกจากน้ี จากการส ารวจวิธีการด าเนินงานที่มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (International Best 
Practices Survey) พบว่า บรรดาประเทศชั้นน าต่าง ๆ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานให้บริการในลักษณะ
พิเศษขึ้นเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว เพื่ออุดช่องว่างเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การในภาครัฐ

o ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงาน ก .พ.ร. จึงได้ศึกษาเพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ขึ้นในกระทรวง ทบวง กรมในสังกัดฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินงานให้บริการ (service pro
vider) บางประเภทแก่ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการอื่น หรือประชาชนโดยทั่วไป โดยมีอิสระ
ความคล่องตัวในการบริหารงานได้อย่างพอเพียงต่อการส่งมอบบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ



หลักการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

o 1. เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แต่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคล ยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรม มีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีก าลัง
การผลิตส่วนเกินจะให้บริการหน่วยงานอื่นและประชาชนได้ (ซึ่งท าให้แตกต่างจาก
รัฐวิสาหกิจท่ีมิได้ เป็นนิ ติบุคคล เช่น โรงงานยาสูบ ฯ ท่ีให้บริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแก่ประชาชนเป็นหลัก)

o 2. การด าเนินงานใช้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถจะเรียกเก็บค่าบริการ
จากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผู้รับบริการอื่น ๆ ได้

o 3. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร และไม่น าส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง หรือจ าเป็นต้อง
เลี้ยงตัวเองได้เป็นส าคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวางเงื่อนไขให้ต้องน าส่งรายได้เหนือ
รายจ่ายบางส่วนเข้ารัฐตามสมควร



ความสัมพันธ์กับส่วนราชการเจ้าสังกัด

o (1)  จัดต้ังขึ้นจากการแปลงสภาพหน่วยงานบางหน่วยงานของส่วนราชการเจ้าสังกัดตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพเิศษ พ.ศ. 25
50 ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการเจ้าสังกัด และไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากส่วน
ราชการเจ้าสังกัด 

o (2)  ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะต้ังงบประมาณอุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในลักษณะ
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพเิศษ หรือค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนเริ่มแรก แต่จะต้ังงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพเิศษไม่ได้ 

o (3)  ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอ านาจบริหารจัดการ (ผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการและ
ผู้อ านวยการ และการให้นโยบาย) 

o (4)  การด าเนินงานใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องได้รับการมอบอ านาจจาก
หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเจ้าสังกัด 

o (5)  บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานของหน่วยบริการรูปแบบพเิศษ 
o (6)  ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนคลายกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดอิสระความคล่องตัวทางการ

บริหารจัดการ



คุณลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

o การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ แต่เดิมอาศัยอ านาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (8) 
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 โดยการวางระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ .ศ. 2548 ต่อมา
เพื่อให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย พ .ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 จึงได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดต้ังหน่วยบริการ
รูปแบบพเิศษไว้ในมาตรา 40/1 โดยให้ส่วนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงานให้บริการ
หรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วย และหากแยกงานบริหารออกเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษแล้ว จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดียิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดต้ังเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวสิาหกิจแต่อยู่ในก ากับของส่วนราชการก็ได้



คุณลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

o หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษยังคงมีความสัมพันธ์ผูกพันกับหน่วยงานแม่ ดังนั้น การ
ด าเนินการใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจึงต้องได้รับการมอบอ านาจจาก
หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานแม่ อันก่อให้เกิดผลติดตามมาอย่างน้อยสอง
ประการ กล่าวคือ 
➢ ประการแรก หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องมีภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (

Accountability for Results) ต่อหน่วยงานเจ้าสังกัดของตน
➢ ประการที่สอง หน่วยงานแม่ผู้มอบอ านาจยังสามารถเข้าไปก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษอยู่ เพื่อให้มั่นใจจนกว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งอย่างแท้จริง



ตารางเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ และ
องค์การมหาชน



ตารางเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ และ
องค์การมหาชน



แผนภาพแสดงความสัมพันธ์หน่วยงานแม่และหน่วยบริการรูปแบบพเิศษ

จากคุณลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะกึ่งอิสระ (Quasi-Autonomy) แต่ยังอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของหัวหน้าหน่วยราชการ โดยหน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีความเป็นอิสระ คล่องตัว รับมอบอํานาจให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ หนว่ยบรกิารรูปแบบพิเศษจงึเป็นทางเลอืกใหม่ของการจัดโครงสรา้งองค์การในภาคราชการที่
จะช่วยทําให้ขนาดของส่วนราชการเดิมเล็กลงมีการถ่ายโอนและโยกย้ายข้าราชการและลูกจ้างบางส่วนออกไป ลด
ภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการปรับปรุงประสทิธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานให้ดีขึ้น



แผนภาพแสดงสถานะของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ



การจ าแนกประเภทของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

o การจ าแนกประเภทของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามลักษณะภารกิจของ
หน่วยงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการด้าน
พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมแก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด ยกตัวอย่างเช่น
• ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตร ีเป็นต้น
o หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการด้านบริการ

สาธารณะ สังคม และวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น 
• สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 



โครงสร้างและระบบการบริหารงานของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ

o การจัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นอาจด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการอ านวยการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยงานแม่เจ้าสังกัด (หรือในกรณีท่ี
เป็นศูนย์บริการร่วมอาจมีผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันเป็น คณะกรรมการ
บริหาร) หรืออาจให้อยู่ภายใต้การดูแลบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 
ท้ังนี้ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะต้องมีอิสระความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างองค์การ 
อัตราก าลังและค่าตอบแทนของตนได้เองตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหรือผู้บังคับบัญชาสุดแล้วแต่กรณี เนื่องจากมีระบบการค านวณ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและวางระบบรายงานเพื่อการควบคุมทางการเงินอย่างเคร่งครัดไว้แล้ว 
การก าหนดอัตราค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษให้ค านึงถึง
ประสิทธิภาพและรายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ท่ัวไปในลักษณะงานท านองเดียวกัน



แผนภาพแสดงการจัดโครงสร้างการบรหิารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ



ระบบการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ร ะบบที่ ห น่ึ ง  ร ะบบการควบคุ มดู แ ลก า ร
ด าเนินงานและการบรหิารงานทั่วไป

o หน่วยงานต้องมีหน้าท่ีสรรหาผู้อ านวยการ โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการสรรหา มี
อธิบดีเป็นประธาน สรรหาจากข้าราชการและบุคคลภายนอก โดยอธิบดีเป็นผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งตลอดจนลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

o ผู้อ านวยการมีอ านาจในการบริหารงานของหน่วยงานตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด
ไว้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือคณะกรรมการก่อน 
นอกจากนั้น ยังมีอ านาจออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทางการบริหารท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวบรวมปัญหาในการด าเนินการพร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี เสนอต่อผู้ มีอ านาจแต่งตั้ง  ตลอดจนด าเนินงานอื่นเ พ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน 

o จากระบบการสรรหาดังกล่าว ผู้อ านวยการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ จึงเป็นผู้มี
อ านาจก ากับ ดูแลและควบคุมการบริหารจัดการภายในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ีมี
อิสระพอสมควร โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในเชงินโยบายและเป้าหมายการบริหารงาน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือคณะกรรมการ

ระบบที่สอง  ระบบบรหิารงานบุคคล1 2

o หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถวางระเบียบบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
พนักงานของหน่วยงานได้ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าสังกัด และต้องประกาศให้พนักงานทราบอย่างเป็นทางการ 

o ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี ใน
ราชการประจ าของส่วนราชการนั้น 

o ข้าราชการท่ีมาปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และท าสัญญาการจ้างเช่นเดียวกับพนักงานตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ในกรณีท่ีข้าราชการท่ีถูกส่ังให้มา
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหมดวาระและประสงค์จะขอกลับไปรับราชการ 
ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับไม่ต่ ากว่าเดิม  ส าหรับ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานเดิมนั้น จะต้องมีการ
ปรับเข้าเป็นพนักงานหรือเข้าสู่ระบบลูกจ้างสัญญาจ้างต่อไป โดยไม่กระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์เดมิท่ีเคยได้รับ



ระบบการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ระบบที่สาม ระบบการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน

o หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษในลักษณะค่าตอบตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก แต่จะตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษไม่ได้

o หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีระบบบัญชีพัสดุ และทรัพย์สินแยกต่างหากจากหน่วยงานแม่ 
และใช้ระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Accounting) ตามหลักสากล บริหารงาน
ภายใต้หลักการของการคิดค านวณต้นทุนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการตีราคามูลค่า
สินทรัพย์ของทางราชการท่ีได้รับ การน ามาใช้ประโยชน์ การค านวณค่าเส่ือมราคา และต้อง
ท ารายงานทางการเงินโดยจัดท างบดุล งบการเงินและบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลาด าเนินการ
ให้ผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ ตลอดจนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กร ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงาน
แม่ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

o ในการท าธุรกรรมใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคล  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ และให้ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษทุกรอบปี

ระบบที่สี่ การตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน
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o ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบแสดงรายงานประจ าปี
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ี ก.พ.ร. ก าหนดเสนอต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด และให้ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดจัดท าความเห็นประกอบรายงาน แล้วรายงานต่อ ก .พ.ร. ภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับจากนับแต่วันส้ินปีบัญชีทุกปี โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับส าหรับส่วน
ราชการท่ีมีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

o เม่ือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษด าเนินการครบ 4 ปี ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจัดท า
รายงานตามกรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบท่ี ก .พ.ร. ก าหนดเสนอต่อส่วน
ราชการเจ้าสังกัด และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดท าความเห็นประกอบรายงาน แล้ว
รายงานต่อ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากนับแต่ส้ินปีบัญชีในปีนั้น



การปรับเปล่ียนหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ประการแรก 

o ส่วนราชการนั้นมีลักษณะหรือภารกิจของการ
ด าเนินงานเป็นเรื่องของการให้บริการต่อภารกิจของ
หน่วยงานแม่ อาทิ งานโรงพมิพ์ของส่วนราชการ งาน
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ งานผลิตครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน 
เป็นต้น 

ประการที่สอง 1 2

o สามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจนภายใต้กรอบ
นโยบายท่ีก าหนด หมายความว่า ส่วนราชการท่ีปฏิบัติ
ภารกิจสามารถด าเนินงานได้โดยไม่มีปัจจัยท่ีควบคุม
ไม่ได้จากภายนอกมากระทบ ซึ่งหากมีภารกิจ ท่ี
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น อาจท าให้ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง และกระทบต่อการตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยงานแม่ 

ภายใต้ลักษณะ โครงสรา้งและระบบการบรหิารงานหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษจะพบว่าหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ สามารถออกแบบให้มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัวตามความเหมาะสม
กับภารกิจของการดําเนินงานของแต่ละแห่ง ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานใดในส่วนราชการไปสู่หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษควรจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้



การปรับเปล่ียนหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ประการที่สาม

o มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสร้างภาระรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานแม่เจ้าสังกัดได้ โดยสามารถสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานแม่ให้บรรลุผลผลิตท่ีหน่วยงาน
แม่ก าหนดได้ 

ประการที่สี่3 4

o สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ชัดเจนและมีความเป็น
รูปธรรม นั้น หมายความว่าผลผลิตของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ หน่วยงานแม่ต้องสามารถก าหนด
เป้าหมาย และสามารถท่ีจะวัดผลความส า เร็จ 
(Output) ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเหมือนองค์กรทาง
ธุรกิจ ไม่ใช่วัดที่กระบวนการท างานหรือความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเท่านั้น

ภายใต้ลักษณะ โครงสรา้งและระบบการบรหิารงานหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษจะพบว่าหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ สามารถออกแบบให้มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัวตามความเหมาะสม
กับภารกิจของการดําเนินงานของแต่ละแห่ง ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานใดในส่วนราชการไปสู่หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษควรจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้



การปรับเปล่ียนหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ประการที่ห้า

o มีขนาดท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการแยกส่วนออกจาก
หน่วยงานแม่เจ้าสังกัด หมายความว่า ส่วนงานนั้นมี
ภารกิจท่ีเหมาะสม มีขนาดโครงสร้างอัตราก าลังเมื่อ
แยกตัวแล้วสามารถท่ีจะยืนอยู่บนขาของตัวเองหรือ
สามารถเลี้ยงตัวเองได้

ประการที่หก5 6

o ไม่ มี ผลกระทบอย่ า งมี นั ยส า คัญ เกี่ ย วกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ท้ังนี้ เพื่อให้หน่วยงานท่ีได้
พัฒนาไปสู่หน่ วยบริการรูปแบบพิ เศษสามารถ
บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลในการบริหารงาน

ภายใต้ลักษณะ โครงสรา้งและระบบการบรหิารงานหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษจะพบว่าหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ สามารถออกแบบให้มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัวตามความเหมาะสม
กับภารกิจของการดําเนินงานของแต่ละแห่ง ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานใดในส่วนราชการไปสู่หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษควรจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้



แนวทางการพิจารณาเพื่อจัดตั้งหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บรกิารรูปแบบพิเศษ

o 1. หน่วยงานที่จะแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หมายถึง หน่วยงานภายในระดับต่ า
กว่ากรมของส่วนราชการ และหมายความรวมถึงภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ข้อ 4
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบรหิารงานของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550)

o 2. มีลักษณะงานเป็นงานให้บริการที่มีขีดความสามารถที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นใดของหน่วยงานน้ัน 
ให้บรกิารแก่ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรอืประชาชนได้ด้วย

o 3. การแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณะได้
อย่างกว้างขวาง จะก่อให้เกิดความคล่องตัว คุ้มค่า และสามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงได้

o 4. มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหน่วยงานเป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ



แนวทางการพิจารณาเพื่อจัดตั้งหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บรกิารรูปแบบพิเศษ

o 5. การด าเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริการภาครัฐเป็นส าคัญ และเมื่อมีก าลังการผลิตหรือขีดความสามารถเหลืออยู่ จึง
จะให้บริการแก่ประชาชนได้ และผู้มีอ านาจควบคุมมีหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการให้บรกิารแก่ประชาชน เพื่อมิให้เป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน

o 6. ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องก าหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
ประสงค์จะได้รับบริการจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และแจ้งให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 

o 7. ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ได้ เว้นแต่
เป็นงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ หรอืค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะเริ่มแรก 



ขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

o 1. หน่วยงานเจ้าสังกัดวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ และน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
เพื่อพิจารณา

o 2. คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาข้อเสนอ หากเห็นชอบ
ให้ปลัดกระทรวงส่งค าขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษมายังส านักงาน ก .พ.ร. พร้อม
รายละเอียดแบบรายการค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้ง

o 3. ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ความเหมาะสมในการในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงานด้าน
ต่างๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ และระบบการก ากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด เพื่อ
เสนอ ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ

o 4. ก.พ.ร. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้
กระทรวงทราบ

o 5. ประกาศแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และแก้ไขกฎกระทรวงแบ่ง  ส่วน
ราชการของหน่วยงานเจ้าสังกัด 



การจ าแนกประเภทของหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษตามลักษณะ
ภารกิจของหน่วยงาน

o 1) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการด้านพาณิชย
กรรมหรืออุตสาหกรรมแก่สวนราชการเจ้าสั งกัด ได้แก่  ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีเป็นต้น

o 2) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให  ้บริการด้านบริการ
สาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงานทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพธิภัณฑ์ เป็นต้น



ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นหน่วยบริการรูปแบบพเิศษ ในสังกัดส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เริ่มด าเนินการครั้งแรกในชื่อ "โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" 
เมื่อปี พ.ศ. 2504 และได้รับการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย อีกแห่งคือ สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

“
“



▪ ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุ เบกษา เดิมชื่อโรงพิมพ์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เริ่มเปิดด าเนินการเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารงานของกองโรงพิมพ์ 
ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี 

▪ ต่อมาส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับโอนกองโรงพิมพ์และโรงพิมพ์ส านักท าเนียบ
นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในส านักนายกรัฐมนตรี พ .ศ. 2517
ต้ังแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา 

▪ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้มีการบริหารงานในลักษณะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery 
Unit) ภายใต้ชื่อ "ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา" เรียกโดยย่อว่า "สคร." 
และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Cabinet and Royal Gazette Publishing Office" เรียกชื่อย่อว่า 
"CGPO" ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี

ความเป็นมาของส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา 



▪ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 โดยที่โรงพิมพ์
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานมีขดีความสามารถสูงกว่าภารกิจที่มีอยู่และมีลักษณะที่อาจ
ให้บริการแก่ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น รวมทั้งประชาชนได้ จึงสมควรที่จะพัฒนาให้มีการ
บริหารงานในรูปแบบพิเศษท่ีมีอิสระในการด าเนินงาน 

▪ ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพงานในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน อันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการได้อย่าง
กว้างขวางและสามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐเพิ่มขึ้น 

▪ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดวยการบริหารงานของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้แปลงสภาพกอง
โรงพิมพ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ) มีอิสระในการบริหารงาน โดยให้ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหน่ึงของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเป็นมาของส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา 



วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ สคร.

o 1. ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท้ังปวงในการจัดท าราชกิจจานุเบกษา

o 2. ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์

o 3. ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่น

o 4. รับสมัครสมาชิกสื่อส่ิงพมิพ์หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา
o 5. ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์

หนังสือวารสาร กฎหมาย และรายงานประจ าปี ก าหนดการต่าง ๆ เป็นต้น

ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา (สคร.) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ระเบียบว่า
ด้วยการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา พ .ศ. 2549 ก าหนดให้
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีโดยมีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ ดังนี้



สคร. มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้ 



สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 ตามประกาศ ก.พ.ร. ลงวันท่ี 7 มนีาคม พ.ศ. 2548
ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 26ง วันที่ 25 มนีาคม 2548

“ “



▪ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อปี พ .ศ. 2545 ต่อมา
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบใน
หลักการและแนวทางจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (หน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ) โดยเริ่มทดลองปฏิบัติในสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จนกระทั่งมีประกาศ 
ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้เปลี่ยนแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็น
หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ

ความเป็นมาของสถาบันส่งเสริมการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี



วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศด้าน
การบริหารจัดการที่ดี ท าหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

“
“



เป็นผู้น าด้านองค์ความรู้และการพัฒนาระบบ
ราชการและการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ท าการวิจัยด้านการพัฒนาระบบราชการและ
การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

พัฒนาความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ ระบบ 
และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ
พัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ านการพัฒนาระบบ
ราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

เป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้านการพัฒนาระบบ
ราชการและการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

1

2

3

4

5

พัทธกิจ

6 สร้างเครอืข่ายด้านการพัฒนาระบบราชการ



วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหาร
กจิการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อส่งเสริมให้มีการบรหิาร
จัดการภาครัฐที่ดี

ให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ 
หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี

3

2 4

1

เพื่ อส่ ง เสริ มและด า เนิ นการ ให้ มี การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาข้ า ร าชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างการบริหาร
กจิการบ้านเมืองที่ดี



บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการ 

ส ถ า บั น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี มีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินการ ดังนี้

การบรกิารให้ค าแนะน าปรึกษา
ด้านการบริหาร

การบริการงานวจิัยเพ่ือการ
พัฒนา

การบริการฝึกอบรมและพัฒนา

01

02

03



ค าถามท้ายบท

❑ 1. จงอธิบายความส าคัญของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ
❑ 2. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษประกอบด้วยองค์กร

ใดบ้าง
❑ 3. จงอธิบายอ านาจหน้าที่ของหน่วยบริการรูปแบบ

พเิศษแต่ละองค์กร
❑ 4. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานใดในส่วนราชการไปสู่

หน่ วยบริการรูปแบบพิ เศษควรจะต้องค านึ งถึ ง
องค์ประกอบใดบ้าง 

❑ 5. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่ก าหนดขึ้นมานี้ต้องมี
ระบบการบริหารงานที่ส าคัญอะไรบ้าง



Thank you



บทท่ี 11 หน่วยงานท่ีใช้อ านาจรัฐแต่ไม่เป็น
องค์กรรัฐ

01

02

03

ความส าคัญของหน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐแต่ไม่
เป็นองค์กรรัฐ

ประเภทของหน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐแต่ไม่เป็น
องค์กรรัฐ

การด าเนนิงานของหน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐแต่
ไม่เป็นองค์กรรัฐแต่ละประเภท



หน่วยงานท่ีใช้อ านาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ

หน่วยงานท่ีใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่
เป็นองค์กรของรัฐ เป็นหน่วยงานท่ีไม่ข้าตาม
หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ใช้อ านาจ
รัฐหรือเป็นกลไกของรัฐ ในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. สภาวชิาชีพ

2. สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็น
กลไกของส่วนราชการ 

3. นิตบิุคคลเฉพาะกิจ



1. สภาวิชาชีพ
เป็นหน่วยงานที่มิใชหน่วยงานของรัฐแต่ใช้อ านาจรัฐในการด าเนินกิจกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเฉพาะเพื่อจัดต้ังสภาวิชาชีพ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าท่ีควบคุมการประกอบวิชาชีพให้
ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต และรับรองวิทยฐานะของสถาบันท่ีท าการสอน รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน
วชิาชพนั้น ๆ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากรัฐ ใน
สัดส่วนที่น้อยกว่ากรรมการท่ีได้รับการเลอืกต้ังจากสมาชิก รัฐมีบทบาทน้อยในการแต่งต้ังนายกสภาและ
เลขาธิการสภา คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของสภาวิชาชีพตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

“

“



การด าเนินงานของสภาวิชาชีพ

o การด าเนนิงานของสภาใช้ระบบสัญญาของกฎหมายทั่วไป เฉพาะ
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมของวิชาชพเท่านั้นที่ใช้
กฎหมายปกครอง มีรายได้ส่วนใหญ่จากการเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ จากสมาชิกแต่อาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ เจ้าหน้าที่ของ
สภามิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของ
สภาทุกระดับ ตัวอย่างเช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
เภสัชกรรมทันตแพทยสภา สภาทนายความ เป็นต้น



สมาพันธ์สภาวชิาชีพ ประกอบด้วย

o 1.1 แพทยสภา 
o 1.2 สภาการพยาบาล 
o 1.3 สภาเภสัชกรรม 
o 1.4 ทันตแพทยสภา 
o 1.5 สภาวิศวกร 
o 1.6 สภาสถาปนกิ 
o 1.7 สภาเทคนคิการแพทย์
o 1.8 สภากายภาพบ าบัด
และยังเตรียมเชิญสภาทนายความ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสภาวิชาชพีอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย



1.1 แพทยสภา
แพทยสภา (The Medical Council of Thailand) ถือก าเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 91 หน้า 690 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 
2511 และวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตรง
กับวันท่ี 9 ตุลาคม 2511 และแม้ว่าต่อมา พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 จะถูกยกเลิกไปโดย 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ก็ตาม ในมาตรา 45 ของ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2511 ให้คงเป็นแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันด้วย เพราะฉะนั้นแพทยสภาในปัจจุบันจะมีอายุครบ 39 ปี ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2550

“

“



▪ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เก่ียวกับการแพทย์ฉบับแรกใน
ประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช 2466 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้
บัญญัตใิห้มีองค์กรการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น เรียกว่า 
"สภาการแพทย์" และประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับการแพทย์นัน้ตามกฎหมายฉบับนั้น
เรียกว่า "การประกอบโรคศิลปะ"

▪ รูปแบบของสภาการแพทย์ดังกล่าวกฎหมายก าหนดให้มีฐานะเป็นกรมหนึ่งใน
กระทรวงซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชากรมสาธารณสุข ซึ่งได้แก่กระทรวงมหาดไทย 
(ขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีฐานะเป็นกรมเช่นเดียวกัน) ดังนั้นสภาการแพทย์จงึ
มีฐานะทางราชการเท่ากับกรมสาธารณสุข มีลักษณะเป็นส่วนราชการของ
กระทรวงมหาดไทย และไม่เปิดโอกาสให้มี “สมาชิก” เข้าสังกัดเพราะในกฎหมาย
ไม่มีบทบัญญัตวิ่าด้วยเรื่องของสมาชิกไว้เลย 

ต้นก าเนดิของแพทยสภาคอืสภาการแพทย์



▪ ต่อมาในพ.ศ. 2497 ได้มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2497 โดยยกเลกิ พระราชบัญญัตกิารแพทย์ พ.ศ. 2466 และตามที่ประกาศใช้
ใหม่นี้บัญญัติให้มีองค์การประกอบโรคศิลปะขึ้นใหม่เรียกว่า "คณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศลิปะ" แทนสภาการแพทย์ซึง่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิ
ที่ยกเลกิไปจึงเป็นอันว่า "สภาการแพทย์" ได้สิ้นสภาพลงใน พ.ศ. 2497

▪ เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. 2511 นั่นก็ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2497 พร้อม ๆ 
กันไปด้วย (คือ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2511

ต้นก าเนดิของแพทยสภาคอืสภาการแพทย์



วิสัยทัศน์แพทยสภา

เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน

“ “



พันธกิจแพทยสภา

เป็นสภาวิชาชีพที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ พัฒนามาตรฐาน การประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ชี้น าสังคมด้านสุขภาพอย่างมีระบบ และส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิตของแพทย์และประชาชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมสี่วนร่วม

“ “



▪ 1. ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตาม
จรยิธรรม แห่งวิชาชพีเวชกรรม

▪ 2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการ 
แพทย์

▪ 3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกยีรตขิองสมาชิก
▪ 4. ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น 

ในเรื่องที่เก่ียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
▪ 5. ให้ค าปรกึษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการ

สาธารณสุข
▪ 6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของแพทยสภา



▪ 1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

▪ 2. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม
▪ 3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตร

ใน วชิาชีพเวชกรรมของสถาบันต่าง ๆ
▪ 4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของ

สถาบันทางการแพทย์
▪ 5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ท าการฝกึอบรมใน (4)
▪ 6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในวิชาเวช
กรรม

อ านาจหน้าที่ของแพทยสภา



1.2 สภาวิศวกร 

สภาวิศวกร (Council of Engineers Thailand) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.2542 มสีถานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชพีวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพจิารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนุญาต 
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“
“



o สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มีสถานะเป็น  
นิตบิุคคล ท าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้ง
เสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการก าหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุม
และออกข้อบังคับสภาวิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพเิศษ

ความเป็นมาของสภาวิศวกร 



o ในอดีตวิศวกรไทยได้รวมตัวกันภายใต้สถาบันวิชาชีพ คือ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ต้ังแต่ พ.ศ.2486 ต่อมา รัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ .ศ. 2505 ขึ้น เมื่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมมีการเปลี่ยนแปลง มีความต้องการวิศวกรมากขึ้น จึงมีการเร่งผลิต
วิศวกร เป็นผลให้งานวิศวกรรมมีปัญหาเรื่องคุณภาพงาน จ าเป็นต้องมีการปลูกฝัง
จิตส านึกทางด้านจรรยาบรรณและมีการพัฒนาวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

o เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีรุนแรงหลายครั้งจนมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ
วิศวกรรม อาทิ เหตุการณ์จากรถบรรทุกแก็สระเบิดท่ีถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อปี 
พ.ศ.2532 ไฟไหม้โรงงาน อาคารถล่มท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งก่อให้เกิดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก ทบวงมหาวิทยาลัย และ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้มีการจัดสัมมนาระดมความคดิและได้ข้อสรุป
ในการจัดตั้ง " สภาวิศวกร " 

ความเป็นมาของสภาวิศวกร 



o 1.ให้มีสภาวิชาชีพท่ีสามารถปกครอง ควบคุมและก ากับดูแลกันเอง สภาวิศวกรจึง
ต้องมาจากการเลอืกตั้งของสมาชิก

o 2.ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานโดยอิสระจึงต้องมสีถานภาพเป็นนิติบุคคล
o 3.ให้สภาวิศวกรมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี

o 4.ให้มีการประกอบวิชาชีพด้วยมาตรฐานหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชน 
และจะไม่มีการยกเว้นส าหรับคนต่างชาติ ต่อมาได้มีการร่างพระราชบัญญัติวิศวกร
เมื่ อปี  พ .ศ .2538 โดยคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางวิศวกรรม จนใน ท่ีสุด
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จึงได้เกิดขึ้นและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

การจัดตั้ง " สภาวศิวกร " 



องค์ประกอบของสภาวิศวกร

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญและสมาชิก
กิตติมศักดิ์ซึ่งสมาชิกเหล่านี้จะเป็นผู้อนุมัตินโยบายการบริหารงานของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี

สมาชิกสภาวศิวกร

มีจํานวน 20 คน มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาวิศวกร15 คน (เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ 10 คน เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 5 คน) กรรมการ
สภาวิศวกรอกี 5 คน มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรจีากการเสนอของ
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการสภาวศิวกร 

มาจากการแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรมีหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัย กรณีที่มีการกล่าวหา ว่า ผู้ได้ รับใบอนุญาตฯ ประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

คณะทํางาน และผู้ชํานาญพิเศษมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกรมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนด

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรแต่งตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
วิศวกร มีหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการสภา
วิศวกรแล้วทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร

ผู้ตรวจสภาวศิวกร 

ประกอบด้วยงาน 8 ฝ่าย 1 สํานัก คือ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่ายต่างประเทศ สํานัก
กฎหมายและจรรยาบรรณ

ส านักงานสภาวิศวกร 

01

02

03

04

05

06



o 1.ส่งเสริมการศกึษา การวจิัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
o 2.ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพพิาทของสมาชิก
o 3.ส่งเสริมสวัสดกิารและผดุงเกยีรตขิองสมาชิก
o 4.ควบคุมความประพฤตแิละการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีวิศวกรรม
o 5.ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่

ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรม

o 6.ให้ค าปรกึษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้าน
วิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี

o 7.เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมของประเทศไทย
o 8.ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สภาวศิวกรมวีัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้



o 1.ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
o 2.พักใช้ใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนุญาต
o 3.รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม
o 4.รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม
o 5.เสนอแนะรัฐมนตรเีกี่ยวกับการก าหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม
o 6.ออกข้อบังคับสภาวศิวกร
o 7.ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร

สภาวศิวกรมอี านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้



o ( 1 )ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่ าบ ารุ ง  และค่ าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้

o (2)เงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
o (3)ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของ

สภาวิศวกร
o (4)เงนิและทรัพย์สนิซึ่งมีผู้ให้แก่สภาวศิวกร
o (5)ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)

สภาวศิวกรอาจมรีายได้ดังน้ี



1.3 สภาสถาปนิก 

พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ. 
2543” ให้มีสภาสถาปนิก มีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าทีตามที่
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัตนิี้ให้สภาสถาปนกิเป็น นิตบิุคคล 

“ “



o 1.ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรม
o 2.ส่งเสริมความสามัคคีัและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
o 3.ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชกิ
o 4.ควบคุมความประพฤติ และด าเนินงานของประกอบวิชาชีพฯ ให้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีสถาปัตยกรรม
o 5.ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางงานวิชาการต่างๆ แก่

ประชาชน แบะองค์การอื่นที่ เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทาง
สถาปัตยกรรม

o 6.ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับนโยบาย และปัญหาด้าน
สถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี

o 7.เป็นตัวแทนของประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
o 8.ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง

วัตถุประสงค์สภาสถาปนิก



o 1.ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม
o 2.พักใช้ใบอนุญาตหรือเพกิถอนใบอนุญาต
o 3.รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ

ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
o 4.รับรองความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม
o 5.เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม
o 6.ออกข้อบังคับสภาสถาปนกิ 
o 7.ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก

อ านาจและหน้าที่ของสถาปนกิ



o (1) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้

o (2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
o (3) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนิน

กิจการของสภาสถาปนิก
o กฎหมายอาคาร
o (4) เงินและทรัพย์สินซึงมีผู้ให้แก่สภาสถาปนกิ
o (5) ดอกผลของเงนิและทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)

สภาสถาปนิกอาจมีรายได้ดังนี้



1.4 สภาทนายความ
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมายที่ส าคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
และนานาประเทศ มีสถานะเป็น     นิติบุคคล ตามกฎหมายก่อตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ. 2528 โดยมีนายกและกรรมการสภา
ทนายความท่ีได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความทั่วประเทศเป็นผู้บริหาร 
อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามป ีและไม่เกนิสองวาระติดต่อกัน

“

“



o พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ท่ีได้มีการจ ากัดสิทธิของทนายความ และ
เกิดผลกระทบต่อทนายความชั้นสอง รวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ท่ีมีความต้องการ
ความรู้ความสามารถของทนายความชั้นสอง จึงท าให้เกิดประกายแห่งแนวความคิด
ในการก่อต้ังสถาบันของทนายความเพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ของทนายความเอง 

o นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในขณะนั้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อต้ัง "สภาทนายความ" 
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของ
ทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ ท่ีเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็น
ระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความส าเร็จ 

o โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มท่ี 102 ตอน 129 วันท่ี 19
กันยายน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่
วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

ความเป็นมาของสภาทนายความ



สภาทนายคว ามมี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ใ นก า รด า เ นิ นก า รต าม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย
o 1.ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
o 2.ควบคุมมรรยาททนายความ
o 3.ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภา

ทนายความ
o 4.ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชกิสภาทนายความ
o 5.ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่

ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ



สภาทนายความมีอ านาจหน้าที่และรายได้ดังต่อไปนี้

o 1 . จ ด ท ะ เ บี ย น แ ล ะ อ อ ก
ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม
พระราชบัญญัตนิี้

o 2.ด าเนินการให้เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ส ภ า
ทนายความและตามอ านาจ
ห น้ า ที่ ซึ่ ง ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตนิี้

o (1)ค่าจดทะเบียน ค่าบ ารุงและ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม
พระราชบัญญัตนิี้

o (2)เงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดนิ

o (3)รายได้จากทรัพย์สินหรือ
กิจการอื่น

o (4)ทรัพย์สินทีม่ีผู้บริจาคให้เพือ่
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์



2. สถาบันภายใตมู้ลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ 

สถาบันภายใต้มูลนิธิ โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อบรกิารสาธารณะ
เฉพาะด้าน จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะเริ่มแรกและเมื่ออุตสาหกรรมสาขานั้น ๆ มีความ
เข้มแข็งแล้ว ภาคเอกชนจะรับภารกิจนั้นไปด าเนินการเอง สถาบันเหล่านี้จะไม่มี
สถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่จะ จัดตั้งมูลนธิิขึ้นมารองรับ เป็นองค์กรรองรับด้านการเงิน
และในการท านิติกรรมต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย 

“
“



o จะบริหารงานโดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
ควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานแม่ต้นสังกัด ภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
นักวิชาการ ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม แยกการบริหารเป็น 2 คณะกรรมการ คือ
คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหาร 

o สถาบันจะมีการก าหนดกฎระเบียบ ท่ีใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และพัสดุ ท่ีแตกต่างไปจากกฎระเบียบของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
งบประมาณท่ีใช้จ่ายในการด าเนินงานมาจากรายได้ในการด าเนินงาน และ
งบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีในหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
o ตัวอย่างของสถาบันภายใต้มูลนิธิ ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบัน

เฉพาะด้าน 7 แห่งภายใต้มูลนิธิ ซึ่งมีชื่อว่า “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” และ 
สถาบันวจิัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้มูลนิธิสถาบันวจิัย

โครงสร้างการบรหิารงาน



2.1 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้น าและ
ยกระดับผลิตภาพขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างการ
เตบิโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ได้รับการอนุมัติจัดต้ัง เป็นหน่วยงาน
อิสระสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติรองรับ
การด าเนินงาน โดยเปดิด าเนินการอย่างเป็นทางการ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

“ “



o 1.เพื่อพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมและยกระดับการ
เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

o 2.เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
ตลาดโลก พัฒนาการบรหิารและคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานโลก

o 3.พัฒนาบุคลากรทุกระดับของภาคอุตสาหกรรมให้มีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน มีคุณภาพ และทักษะในการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในอนาคต

o 4.เป็นศูนย์กลางประสานและรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทั่ว
ประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ



o สถาบันเชี่ยวชาญในการประเมินองค์กร และปรับวิธีการพัฒนาผลิต
ภาพเพื่อส่งมอบแนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยบุคลากร วิธีการ และ
กระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อความส าเร็จที่
ยั่งยนื (Customized Solutions for Sustainable Success)

o สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพร้อมมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่
เป็นเลิศด้วยคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว ช่วยให้องค์กรไทยสามารถก้าวสู่การปรับปรุงงานอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยใีหม่ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี

บทบาทหน้าที่



o 1.การให้ค าปรึกษาแนะน า โดยวทิยากรท่ีปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ท่ีหลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยนื

o 2.การฝึกอบรม การฝึกอบรมท่ัวไปตามโปรแกรมการอบรม (Public Training) การ
ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อตกลงกับลูกค้า (In-house Training) การอบรม
ทางไกล (Distance Learning) การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E –Training) และ
การสัมมนา (Seminar)

o 3.การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในเรื่องผลิตภาพให้แก่ บุคลากรในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
แนวคิด แนวปฏิบัติวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ บทความวิชาการ กรณีศึกษา และสื่อการเรียนรู้ด้าน
ผลิตภาพ ผ่านช่องทางต่างๆในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง การฝึกอบรมสัมมนา 
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ การประเมิน
ตนเองเพื่อหาโอกาสปรับปรุงยกระดับและปรับปรุงพัฒนาผลติภาพ เป็นต้น

บทบาทหน้าที่



o 4.การวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการวิจัยการจัดการองค์กร
o 5.การวิจัยเพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

และระดับองค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึง ยังเป็นศูนย์ความรู้ /ข้อมูล/
ข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ การดัชนีการเพิ่มผลิตภาพ การศึกษา 
Benchmarking การจัดท า Best Practices

o 6.ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้องค์กร 
ทุกประเภท ทุกขนาด น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ และรับสมัครเพื่อ
คัดเลือกองค์กรท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นเลิศและมอบรางวัล รวมท้ังจัดให้มีการ
น าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีน าไปสู่ความส าเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างขยายผลการพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กรในประเทศไทยโดยรวม

บทบาทหน้าที่



o 7.การผสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวชิาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ประเทศไทยเป็น
หน่ึงในประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization 
– APO) ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสิ้น 20 ประเทศ โดยมีภารกิจใน
การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวกระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายและจัดสรรงบประมาณการด าเนินการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ท าหน้าที่ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมทั้ง สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพร่วมกับ APO 
ด้วยกิจกรรมต่างๆ

o 8.การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้านผลิตภาพ (Productivity Knowledge) น าเสนอความรู้ 
เคร่ืองมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับประเทศ โดยผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย อาทิ บทความ โมชันกราฟิก อินโฟกราฟิก 
เผยแพร่ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อการเข้าถึงได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งยังได้รวบรวม
ความรู้จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ ถอดเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศกึษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการ
ปฏิบัติที่ด ีเพื่อน าความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริง และเหมาะสมกับบริบทของแต่
ละองค์กร

บทบาทหน้าที่



2.2 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า FOUNDATION FOR INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT ย่อว่า “FID” การก่อตั้งมูลนิธิอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เนื่องจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงาน วันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 
25 ปีบริบูรณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2510 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ท าการเฉลิม
ฉลอง โดยได้จัดตั้งมูลนธิิขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์

“

“



2.2 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บดอกผลส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการศึกษาวิชาการต่างๆ ในทาง
อุตสาหกรรม อาทิเช่น จักหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการฝึกหัดท างานให้แก่สถาบันศึกษาท่ีขาดแคลน
เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่ีขาดแคลนเงิน ให้ทุนการศึกษา
ทางวชิาการด้านอุตสาหกรรมแก่ผู้เรียนดี ให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาวิชาการด้านอุตสาหกรรม โดยไม่
คิดดอกเบี้ย ให้ทุนการศึกษาในทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมแก่บุตรของกรรมการในกิจการ
อุตสาหกรรม โดยจะเอาเงินท่ีผู้บริจาคอุปถัมภ์การจัดงานหรือเหลือจากการใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วสมทบด้วย 
เป็นทุนริเริ่มจัดต้ังมูลนิธิมี ห้างร้าน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ใจบุญหวังดีได้ร่วมในการกุศล
สาธารณะประโยชน์เป็นอันมาก



วัตถุประสงค์เริ่มแรกของมูลนิธิ คือ ใช้ดอกผลของเงินทุนช่วยเหลือส่งเสริมด้าน
อุตสาหกรรม และปัจจุบันได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ใหม่ดังนี้ 
o 1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีกระทรวง

อุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้น 
o 2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
o 3. เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีมุ่ งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา 

ภาคอุตสาหกรรม ละภาคบริการ
o 4.ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและเป็นท่ีปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา 

วิเคราะห์และทดสอบ และประกอบกิจการอื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับและต่อเนื่องกับ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

o 5.เพื่อด าเนินการ หรือร่วมมือองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
o 6.ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์



o 1.เงินจากผู้มีจติศรัทธาบรจิาค
o 2.ทรัพย์สินโดยมีผู้ยกให้ โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้มี

เงื่อนไข ผูกพันให้มูลนธิิต้องรับผดิชอบในหนี้สินแต่ประการใด
o 3.ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินอันเป็นของมูลนธิิ
o 4.เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล
o 5.เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรเอกชนในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้ง องค์กรระหว่างประเทศ
o 6.รายได้ที่ได้จากการด าเนินงานของมูลนิธิ
o 7.เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของมูลนิธิ

มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้



2.3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่
รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อว่า “วิกฤตต้มย ากุ้ง”  
ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลในยุคนั้น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธารินทร์ 
นิมมานเหมินทร์)  ได้ใช้มาตรการเร่งด่วนหลายมาตรการในการเยียวยาความตกต่ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม  และโครงการช่วยเหลือทางด้านเทคนิครูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 
รูปแบบของสถาบันวิจัยเศรษฐกจิที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในส านักงานเศรษฐกจิการคลัง (สศค.) 

“
“



2.3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
โดยมีการสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง
เพื่อบริหารจัดการวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สถาบันฯนี้ยังถือว่าเป็นการจัดตั้งอย่างไม่
เป็นทางการอยู่ภายใต้ สศค. จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง หรือ มูลนิธิ สวค. จึงได้ถูกจัดต้ังขึ้นอย่างถาวรและเป็นทางการในรูปแบบของมูลนิธิท่ี
เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการคลัง โดยในระยะแรกได้ใช้สถานท่ีของ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 3 กระทรวงการคลังเป็นท่ีต้ังในการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
ในการด าเนินงานศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและด าเนินงานร่วมกันกับองค์กรต่างประเทศในการศึกษาวิจัย โดยไม่ด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด



o โครงสร้างการบริหารงานของมูลนิธิ สวค. เป็นรูปแบบท่ีมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 
โดย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมูลนิธิ ผู้อ านวยการ สศค. เป็นรองประธาน
มูลนิธิ และ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและ
เลขานุการ

o ต่อมาด้วยความอนุเคราะห์จากกระทรวงการคลัง ท าให้การด าเนินงานของมูลนิธิ สวค. 
เตบิโตอย่างต่อเนื่องและ เป็นท่ียอมรับในบรรดาสถาบันทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  นอกเหนือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มูลนิธิ สวค . ได้
ด าเนินงานศึกษาวิจัยให้กับหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ) รัฐวสิาหกิจ และภาคเอกชน 

o โดยนับจากปี พ.ศ. 2545 ท่ีมูลนิธิ สวค. รับด าเนินโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานอื่นๆ 
นอกเหนือจากกระทรวงการคลัง ท าให้ผลงานศึกษาวิจัยของมูลนิธิ สวค .ในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2558) มีมากกว่า 300 โครงการ และได้มีการขยายขอบเขตการด าเนินงาน
ครอบคลุมด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง โดยเฉพาะด้าน
สังคม และการจัดฝกึอบรม 

ความเป็นมาของสถาบันวจิัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง



o ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานของมูลนิธิ สวค. เนื่องจากในระยะแรกของการ
จัดตั้ง การศึกษาวิจัยของมูลนิธิ สวค. มุ่งไปที่ผลงานที่สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินนโยบายที่สอดรับกับความต้องการของกระทรวงการคลังเป็นส าคัญ ดังนั้น 
ในช่วงแรก มูลนิธิ สวค. จงึมุ่งเน้นไปที่งานวิจัยนโยบาย 3 ด้าน ประกอบด้วย 
• เศรษฐกจิมหภาคและการเงนิ 
• เศรษฐกิจการคลัง 
• เศรษฐกิจที่แท้จรงิ

o ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะต่อมาจึงได้มีการขยายขอบเขต
งานและมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดรับกับผลงานศึกษาวิจัยที่
ขยายเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันโครงสร้างมูลนิธิ สวค . จึงประกอบด้วยงานวิจัย 5 
ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจมหภาคและการเงิน การค้าการลงทุน นโยบายเศรษฐกิจ 
การคลังและสังคม และที่ปรึกษาทางการเงิน อกีทั้งยังมีอกี 2 ส่วนงานเพิ่มเติม คือ 
งานฝึกอบรม และงานบรหิารกลาง

การบรหิารงานของมูลนธิ ิสวค. 



o การเติบโตของมูลนิธิ สวค . ควบคู่มากับผลงานที่ได้ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องซึ่งถูกน าไปใช้ในการด าเนินนโยบายสาธารณะของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของมูลนิธิ สวค . กับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต  อีกทั้งมูลนิธิ  สวค . ได้มีการจดทะเบียนที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง และได้รับการต่อทะเบียนที่ปรึกษาตามผลงานที่ได้มีการ
ขยายขอบเขตงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี

การบรหิารงานของมูลนธิ ิสวค. 



o 1.การศึกษาวิเคราะห์ วจิัยด้านเศรษฐกจิการเงิน การคลัง และสังคม ตลอดจน
การด าเนินการติดตาม รวบรวม รายงานข้อมูลและสถานะทางเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง และสังคม

o 2.การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและการฝึกอบรมกับหน่วยงาน /
องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

o 3.การด าเนินการร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
o 4.ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
o 5.เป็นที่ปรึกษางานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดฝึกอบรม และจัดสัมมนา

ในสาขาต่างๆ

ภารกิจตามการจดทะเบยีนมูลนธิ ิสวค.



3. นิติบุคคลเฉพาะกิจ

นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV) เป็นเครื่องมือพิเศษที่
รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนส าหรับโครงการส าคัญของ
ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้เป็นหนี้สาธารณะ กิจกรรมของหน่วยงาน
จะมีลักษณะซื้อขายบริการเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน แต่ไม่
ต้องการให้เป็นหนี้สาธารณะ จึงจัดตั้งเป็นนติิบุคคลเพื่อระดมทุนจากเอกชน

“
“



o ความหมายของนิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะ
กิจเพื่อการแปลงสนทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “นิติบุคคล
เฉพาะกิจ” หมายความว่า นิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการแปลงสน
ทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชก าหนดนี้

o นิติบุคคลเฉพาะกิจ จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจภายใต้
พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสนทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2540 ในปัจจุบันมีหนึ่งหน่วยงานที่ด าเนินกิจการแล้ว คือ บริษัท ดีเอด ี
เอสพีวี จ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะ
กิจในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการเท่านั้น ทั้งนี้ นิติบุคคล
เฉพาะกิจ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจอื่นใด

ความเป็นมาของนติิบุคคลเฉพาะกิจ



o ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกจิ เมื่อป ีพ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างมาก อันเป็นผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ อยู่ใน
ภาวะซบเซาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคการเงิน
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยนิติ
บุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยเป็นเครื่องมือให้
ภาคธุรกจิสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่น ามาแปลงเป็นหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับภาคธุรกจิ ซึ่งเป็นกระบวนการทางการเงินที่ส าคัญที่สามารถแก้ไข
อุปสรรคการขาดแคลนเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของภาคธุรกิจต่าง ๆ

ความเป็นมาของนติิบุคคลเฉพาะกิจ



o (1) นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพย์หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็น
หลักประกันจากผู้จ าหน่ายสินทรัพย์

o (2) นติิบุคคลเฉพาะกิจออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน
o (3) นิติบุคคลเฉพาะกิจน าเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์มา

ช าระหรือมอบให้แก่ผู้จ าหน่ายสินทรัพย์
o (4) ผู้ซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนจากกระแส

รายรับที่เกิดจากสินทรัพย์นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนหรือรับเป็น
หลักทรัพย์ประกัน

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มีลักษณะดังน้ี



การก ากับดูแลนิตบิุคคลเฉพาะกิจ (SPV) (มาตรา 5 - มาตรา 8)

(1) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่
o ก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับการ

แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
o ก ากับดูแล SPV
o ก า หน ดป ร ะ เ ภ ทสิ น ท รั พ ย์ ท่ี

อนุญาตให้ท าการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์

o และประเภทของหลักทรัพย์ท่ีจะ
ออกเสนอขาย

o ด า เ นิ น ก า ร อื่ น  ๆ  เ ช่ น  อ อก
ประกาศตามกฎหมายนี้ ก าหนด
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น

(2)  ส านักงาน ก .ล .ต .  ท าหน้า ท่ี  (
มาตรา 7)
o ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง

ก ฎ ห ม า ย นี้ เ ช่ น  ก า ร รั บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (มาตรา 8) 
การพิจารณาและอนุมัติโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (
มาตรา 10 และมาตรา 11) อ านาจ
เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (มาตรา 22) และการ
แต่ง ต้ั ง ผู้แทนชั่ วคราวของนิ ติ
บุคคลเฉพาะกิจ (มาตรา 25 -
มาตรา 29) เป็นต้น



o (1) นิตบิุคคลเฉพาะกิจสามารถจัดต้ังในรูปบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือทรัสต์
ก็ได้(มาตรา 9)

o (2) ผู้จ าหน่ายสินทรัพย์ต้องเป็นผู้เสนอโครงการ (originator)ให้ส านักงาน ก.ล.ต.
พิจารณาและอนุมัต ิ(มาตรา 10 และมาตรา 11)

o (3) การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกันต้องด าเนินการใน
รูปทรัสต์เท่านั้น (มาตรา 11/1)

o (4) การด าเนินการของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (มาตรา 12 และมาตรา 13)
• รับโอนสนิทรัพย์หรือรับสนิทรัพย์ไว้เป็นหลักประกัน
• ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน
• ท าสัญญากับบุคคลต่าง ๆ ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
• ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันตามโครงการ
• ลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสนิทรัพย์ท่ีรับโอนมาตามโครงการ
• ห้ามกระท าการใด ๆ นอกจากท่ีได้รับอนุมัติตามโครงการ

การจัดตั้งและด าเนินการของนติิบุคคลเฉพาะกิจ 



o โดยท่ัวไปการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) หมายถึงกระบวนการน า
สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องต่ ามาจัดรวบรวมเป็นกองสินทรัพย์ และโอนให้นิติบุคคล
เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) แล้วนิติบุคคลเฉพาะกิจจะแปลงสภาพ
กองสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ออกขาย ให้กับนักลงทุน เพื่อระดมทุนมาใช้จ่ายใน
โครงการ

o ประโยชน์จากแนวทางนี้ คือ ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างและไม่สร้างภาระ
หนี้ต่องบประมาณในทันที เพราะรัฐบาลไม่ต้องต้ังงบประมาณครั้งเดียว แต่ใช้วิธีการต้ัง
งบประมาณผูกพันข้ามปี เช่น การก่อสร้างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

o ข้อดีคือ ไม่เป็นหนี้สาธารณะ เพราะนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจะจัดต้ังขึ้นไม่มีสถานะเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือ รัฐวสิาหกิจ ดังนั้นในการออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุน จึงไม่ถือเป็นการ
ก่อหนี้โดยตรงของรัฐ หรือการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ าประกัน จึงไม่
จัดเป็นหนี้สาธารณะตามนิยามของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ .ศ. 
2548

ด าเนินการของนติิบุคคลเฉพาะกิจ 



ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความส าคัญของหน่วยงานที่ใช้อ านาจ
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ

❑ 2.จงอธิบายประเภทของหน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐ
แต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ

❑ 3.จงอธิบายการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้
อ านาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐแต่ละประเภท

❑ 4.จงอธิบายความสัมพันธ์กับรัฐของหน่วยงานที่ใช้
อ านาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐแต่ละประเภท

❑ 5 .จงอธิบายวัตถประสงค์ ในการจั ดตั้ งของ
หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ



Thank you



บทท่ี 12 องค์การไม่แสวงหาผลก าไร

01

02

03

ความส าคัญขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร

ประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร

การด าเนนิงานขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร



องค์การไม่แสวงหาผลก าไร
ระบบบัญชีประชาชาติได้จ าแนกสถาบันทางเศรษฐกิจออกเป็น 5 สถาบัน คือ 
สถาบันธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน สถาบันการเงิน สถาบันรัฐบาล สถาบันครัวเรือน และ
สถาบันองค์กรไม่แสวงหาก าไรให้บริการครัวเรือน (NPISHs) โดยหน่วยงานภายใต้
แต่ละสถาบันจะต้องถูกจัดประเภทไว้ในสถาบันใดสถาบันหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น
องค์กรไม่แสวงหาก าไรที่สามารถอยู่ได้ทุกสถาบัน ซึ่งการจะก าหนดว่าเป็นองค์กร
ไม่แสวงหาก าไรหรือไม่มักพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ขององค์กร  ลักษณะทาง
การตลาด  ผู้ที่ก ากับควบคุมองค์กร และรายได้ที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจขององค์กร

“

“



องค์กรไม่แสวงหาก าไรของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2551 ได้ก าหนด
กรอบแนวคิดและนิยามองค์กรไม่แสวงหาก าไรไว้ 2 ส่วน

1. ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 ได้ก าหนดความหมายองค์กรไม่
แสวงหาก าไรคือ องค์กรที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นองค์กร
ทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและบริการ แต่ไม่สามารถ
เป็นแหล่งรายได้ ก าไร หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ให้กับผู้ก่อตั้ง ควบคุม หรือ
ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ในทางปฏิบัติ กิจกรรมการผลิตขององค์กร
เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดทั้งก าไรและขาดทุน แต่ผลก าไรนั้นไม่สามารถ
แบ่งปันไปให้หน่วยสถาบันอื่น



องค์กรไม่แสวงหาก าไรของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2551 ได้ก าหนด
กรอบแนวคิดและนิยามองค์กรไม่แสวงหาก าไรไว้ 2 ส่วน

2. ตามคู่มือการจัดท าบัญชีองค์กรไม่แสวงหาก าไรของ John Hopkins University ได้ก าหนดนิยามขององค์กรไม่
แสวงหาก าไร ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
• 2.1 เป็นองค์กร (Organizations)หมายถงึ มกีารจัดตั้งอย่างเป็นระบบหรอืมีระบบโครงสร้างการด าเนินงานภายใน มี

เป้าหมายหรือขอบเขตการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมถงึองค์กรที่ไม่เป็นทางการด้วย
• 2.2 ไม่แสวงหาก าไรและไม่แบ่งปันผลก าไร (Not-for-profit and non-profit-distribution) หมายถึงเป็นองค์กรที่ไม่

มเีป้าหมายอย่างชัดเจน ในการหาผลก าไรทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม
องค์กรเหล่านี้ สามารถมีส่วนเกนิจากการประกอบการ (Surplus) ได้ แต่จะต้องไม่มีการแบ่งปันผลก าไร

• 2.3 เป็นลักษณะสถาบันที่แยกออกต่างหากจากหน่วยงานรัฐบาล (Institutionally separate from government) 
หมายถึง ไม่เป็นส่วนหนึง่ของรัฐบาลและรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าขององค์กร แต่องค์กรเหล่านี้สามารถรับการ
สนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลได้ รวมทั้งมบีุคลากรของภาครัฐร่วมในคณะกรรมการขององค์กรได้

• 2.4 ดูแล/บริหารโดยตนเอง (Self-governing) หมายถึงเป็นองค์กรที่สามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานของตนเอง
ได้หรอืไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยองค์กรอ่ืน

• 2.5 ไม่มีการบังคับ (Non-compulsory) หมายถึง การเป็นสมาชิกและการสนับสนุนด้านเวลาและการเงินจะต้องไป
โดยอิสระหรือไม่มีการบังคับ ไม่ว่าจะต้องกฎหมายหรือเงื่อนไขอ่ืนใด



ในทางปฏิบัต ิองค์กรไม่แสวงหาก าไรตามที่ได้นิยามในข้างต้น ได้แก่ 
o ผู้ให้บริการที่ไม่แสวงหาก าไร (Non-profit service providers) 
o องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-government organization: NGO) 
o องค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and culture organizations) 
o สมาคมกฬีา (Sports clubs) กลุ่ม Advocacy (Advocacy groups) 
o มูลนิธิ (Foundations) 
o องค์กรชุมชน (Community based or grass roots associations) 
o พรรคการเมือง (Political parties) 
o สมาคม/สโมสรด้านสังคม (Social clubs) 
o สหภาพแรงงาน สมาคมธุรกิจ และสมาคมนายจ้าง (Unions, business and 

professional associations) 
o องค์กรด้านศาสนา (Religious congregation) 

องค์การไม่แสวงหาผลก าไร



การด าเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาก าไรประกอบด้วย 2 ส่วนคอื

1.องค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ผลิตสินค้าและ
บริการที่มิใช่ระบบตลาดหรือเรียกว่า Non-
market NPIsหรอืตามระบบบัญชีประชาชาติ 
ค.ศ.1993 เรียกว่าสถาบันไม่แสวงหาก าไร
ให้บริการครัวเรือน (Non Profit Institution 
Serving Household: NPISHs) หมายถึง
องค์กรที่ด าเนินงานโดยไม่หวังผลก าไร โดย
ผลิตสินค้าและบริการให้กับประชาชนหรือ
สังคมโดยไม่คิดราคาหรือแบบให้เปล่า หรือ
จ าหน่ายในราคาที่ไม่คุ้มทุน หรือในราคาที่
ไม่มีนัยส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น องค์กร
ประเภทมูลนิธิ สมาคม องค์กรทางศาสนา 
และพรรคการเมือง เป็นต้น

2.องค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีผลิตสินค้า
และบริการในระบบตลาดหรือเรียกว่า 
Market NPIs หมายถึง องค์กรท่ี
ด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผล
ก าไร โดยการผลิตสินค้าและบริการใน
ราคาตลาดหรือราคาท่ีมีนัยส าคัญทาง
เศรษฐกิจ เช่น โรงเรียนเอกชนบางแห่ง 
มหาวิทยาลัยเอกชน โรงพยาบาล
เอกชน เป็นต้น



o ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่พิจารณาว่าเป็นขอ้ จ ากัด ทางกฎหมายและจริยธรรมในการกระจายผล
ก าไรให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นซึ่งโดยพื้นฐานแล้วองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรจะแตกต่างจาก
องค์กรที่แสวงหาผลก าไร ค าศัพท์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรส่วน
ใหญ่คือ "ไม่แสวงหาผลก าไร" แทนที่จะเป็น "ไม่แสวงหาผลก าไร" และมักใช้ในกฎหมายและ
ต ารา

o โดยทั่วไป บริษัท ที่ไม่แสวงหาผลก าไรจะไม่ด าเนินการเพื่อสร้างผลก าไรซึ่งเป็นลักษณะที่
ก าหนดขององค์กรดังกล่าว อย่างไรก็ตามองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรอาจยอมรับถือและ
จ่ายเงนิและสิ่งอื่น ๆ ที่มีมูลค่าและมันอาจถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมการค้าที่มีก าไร
หากเงื่อนไขที่ว่าก าไรที่สร้างขึ้นจะถูกใช้เพื่อเพิ่มเติมสาเหตุเป้าหมายหรือภารกิจของมันคือ 
ปฏิบัติตาม ขอบเขตที่สามารถสร้างรายได้อาจถูก จ ากัด หรือการใช้ผลก าไรเหล่านั้นอาจถูก 
จ ากัด โดยทั่วไปแล้วองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรจะได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคจาก
ภาคเอกชนหรือสาธารณะและมักจะมีสถานะได้รับการยกเว้นภาษี การบริจาคภาคเอกชน
บางครั้งอาจน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรอาจมีสมาชิกซึ่ง
ตรงข้ามกับผู้ถือหุ้น

การเปรียบเทียบองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรและองค์กรที่แสวงหา
ผลก าไร



ประเภทขององค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร

บริษัทท่ีไม่แสวงหาก าไรมีสองประเภทคือ 
• 1)บริษัทสมาชิก
• 2) บริษัทการกุศล 
มีความจ าเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสอง
ประเภทเนื่องจากความรับผิดชอบของแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไป

• 1.บริษัทสมาชิกด าเนินกิจกรรมที่เป็นหลักเพื่อประโยชน์
ของสมาชิก สมาชกิได้รับการสนับสนุนผ่านค่าธรรมเนียม
การบริจาคเงินกู้หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ ตัวอย่าง
ของ บริษัท ที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ชมรมกอล์ฟชมรมทาง
สังคมองค์กรที่มีความสนใจพิเศษ

• 2.บริษัทการกุศลด าเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มันอาจเรียกร้องการบริจาค
จากประชาชนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกินกว่า 10% 
ของรายได้ต่อปีหรือลงทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้



o รัฐส่วนใหญ่มีกฎหมายของแต่ละบุคคลท่ีควบคุมการจัดต้ังโครงสร้างและการจัดการ
ของ บริษัทท่ีไม่แสวงหาก าไร สิ่งนี้ถือเป็นความจริงส าหรับประเทศต่าง ๆ : ส่วนใหญ่มี
กฎหมายท่ีควบคุมการจัดต้ังและการจัดการขององค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรและ
ต้องการการปฏิบัติตามระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่
จะต้องเผยแพร่รายงานทางการเงินท่ีมีรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับ
ประชาชน แม้ว่าจะคล้ายกันมากกับธุรกิจหรือเพื่อผลก าไร แต่ก็มีความแตกต่างใน
ระดับท่ีส าคัญมาก ท้ังองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรและเพื่อผลก าไรจะต้องมีสมาชิกใน
คณะกรรมการสมาชิกคณะกรรมการก ากับดูแลหรือผู้ดูแลทรัพย์สินท่ีเป็นหนี้หน้าท่ีของ
องค์กรท่ีมีความไว้วางใจและความไว้วางใจ ข้อยกเว้นท่ีเด่นชัดในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ
คริสตจักรซึ่งมักไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยเรื่องการเงินแก่ใครแม้แต่ตัวสมาชิกเองถ้าผู้น า
เลือก

ประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณา



o ในหลายประเทศองค์กรไม่หวังผลก าไรอาจยื่นขอสถานะยกเว้นภาษีเพื่อให้ผู้บริจาคทางการ
เงินอาจเรียกคืนภาษีเงินได้ท่ีจ่ายจากการบริจาคและองค์กรอาจได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ในสหรัฐอเมริกาหลังจากนิติบุคคลท่ีได้รับการยอมรับได้รับการก่อต้ังในระดับรัฐมันเป็นเรื่อง
ธรรมดาส าหรับ บริษัท ท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีจะแสวงหาสถานะการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีเงินได้ ท าโดยน าไปใช้กับสรรพากรบริการ (IRS) กรมสรรพากรหลังจากตรวจสอบใบ
สมัครเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรตรงตามเงื่อนไขท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็น
องค์กรท่ีได้รับการยกเว้นภาษี (เช่นองค์กรการกุศล) ออกหนังสืออนุญาตให้หน่วยงานท่ีไม่
แสวงหาก าไรให้สถานะการยกเว้นภาษีส าหรับวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้ การยกเว้นนี้ไม่
รวมถงึภาษขีองรัฐบาลกลางอ่ืน ๆ เช่นภาษกีารจ้างงาน

o องค์การไม่แสวงหาผลก าไร (nonprofit organization หรือย่อว่า NPO) เป็นชื่อเรียกองค์การท่ี
มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นพ้องกัน โดยเนื้อหาจะแตกต่างต้ังแต่ ศิลปะ การ
กุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และจุดมุ่งหมายในด้านอื่น ๆ โดยการท างาน
ท้ังหมดไม่มีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่หาผลประโยชน์เข้าสู่องค์การ แต่มีรายได้จาก
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีได้มาจากการบริจาคหรือ
จากการให้โดยเสน่หา

สถานะการยกเว้นภาษี



1. กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นองค์กรท่ีดําเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอิสระ ภายใน

เว็บไซต ์แสดงข้อมูลประวัติ

6. กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางใน

การจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์

2. กลุ่มพลังไท

กลุ่มองค์กรท่ีไม่มุ่งแสวงหากําไรทํางานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงาน

หมุนเวยีนท่ีสะอาด กับชุมชน

7. เครือข่ายผู้บรโิภคสีเขียว

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องต่ออาหารอินทรีย์และ

เกษตรกรรมย่ังยนืในประเทศไทย

3. กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก

เป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชน(NGO)ท่ี มองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่ม

เด็กเร่ร่อน

8. ไทยเอ็นจโีอ

เสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ขององค์กรไม่แสวงผลกําไร NGO 

ด้าน การเมอืง เอดส์ สิ่งแวดลอ้ม

4. กองทุนเด็กดอย

เป็นโครงการหน่ึงของ ศูนยศ์ลิปวัฒนธรรมกระจกเงา ซึ่งเป็นหน่วยงาน

พัฒนาเอกชน

9. มูลนิธพิัฒนางานผู้สูงอายุ

เป็นองค์พัฒนาเอกชนการกุศลท่ีไม่แสวงหาผลกําไร

5. กองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการ

รวบรวมข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(กบข.) บริการตรวจสอบวงเงินออนไลน์

10. มูลนิธสิงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซ.ีเอฟ. ในประเทศไทย

เป็นมูลนธิิท่ีช่วยเหลอืเด็กยากจนทั่วประเทศ

ตัวอย่างองค์การไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทย



11. มูลนิธสิร้างสรรค์เด็ก

ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กท่ีถูกทอดท้ิง และด้อยโอกาสให้เติบโตอย่าง

สมบูรณท้ั์งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม

16. องค์กรแรงงานเด็กในเอเชีย

เครือข่ายองค์กร NGO ท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กในประเทศ

ตา่งๆ ในเอเชีย

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

รายละเอียดของศูนย์ ข่าวประกาศ เว็บบอร์ด คณะทํางาน แนะนํา

ผลงาน อาทิ พจนานุกรมภาษามอืไทย

17. องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย

องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย เป็นสาขาของ องค์การนิร

โทษกรรมสากล ซึ่งเป็นองค์การเคลื่อนไหว

13. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

เป็นองค์กรทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีศิลปวัฒนธรรม

18. แอ๊ดดร้าประเทศไทย

หนว่ยพัฒนาและบรรเทาทุกข์มูลนธิิคริสตจักรวันเสารแ์ห่งประเทศไทย 

มุง่พัฒนาและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

14. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย

จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติก

ไทยและเพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ

19. สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

องคก์รวิชาชพีทางมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากล ทํางานเพื่อการ

อนุรักษแ์ละปกปอ้งคุม้ครองโบราณสถาน

15. สันติภาพและความยุตธิรรมของผู้หญงิระหว่างประเทศ

องค์กรท่ีไม่หวังผลกําไร ทํางานด้านผู้หญิงต่อความยุติธรรมและ

สันติภาพของผู้หญงิระหว่างประเทศ

20.ศูนย์กฎหมายภูมภิาคแม่น้ าโขง

เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งดําเนินงานด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา ลาว ไทย

ตัวอย่างองค์การไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทย



ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความส าคัญขององค์การไม่แสวงหาผล
ก าไร

❑ 2.จงอธิบายประเภทขององค์การไม่แสวงหาผล
ก าไร

❑ 3.จงอธิบายการด าเนินงานขององค์การไม่แสวงหา
ผลก าไร

❑ 4.จงเปรียบเทียบองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรและ
องค์กรที่แสวงหาผลก าไร

❑ 5.จงยกตัวอย่างองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย



Thank you



บทท่ี 13 กิจการเพื่อสังคม

01

02

03

ความส าคัญของกิจการเพื่อสังคม 

ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม 

นโยบายรัฐบาลกับกิจการเพื่อสังคม



กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

คือหน่วยงานท่ีด าเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบ
กลไกตลาดเพ่ือเป้าหมายทางสังคมหรือส่ิงแวดล้อม

“ “



o การด าเนินงานของกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเงินไปพร้อม ๆ กัน หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทาง
การเงิน เช่นการสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบรษิัทหรือผู้ถอืหุ้นเหมือนกจิการทั่วไป

o กิจการเพื่อสังคม ต่างจากความรับผดิชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) ตรงที่กิจการ
เพื่อสังคมมีเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ในขณะที่ CSR มักจะเป็น
กจิกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมของกจิการที่แสวงหาก าไรตามปกติ

o กิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมก้าวหน้า ขยายขนาด และมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นตามมาโดยทวีความ
ซับซ้อน หลากหลาย และความรุนแรงเช่นเดียวกัน จนยากที่หน่วยงานภาครัฐจะ
รับมือได้ทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงานเอกชนก็มักด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง เช่น ผู้ถอืหุ้น เท่านั้น

ความหมายและความส าคัญของกิจการเพื่อสังคม 



o ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงเกิดหน่วยงานที่เรียกว่า องค์การสาธารณประโยชน์ (Non-
governmental Organisation - NGO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับ
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมักต้องพึ่งพาแหล่ง
ทุนจากภายนอก ในลักษะต่างๆ เช่น การรับบริจาค การขอการสนับสนุนแบบให้
เปล่า ท าให้ประสบปัญหาความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ข้อจ ากัดในการขยาย
ขอบเขตและงาน และความยั่งยืนขององค์กร นี่เป็นข้อจ ากัดที่เป็นจุดก าเนิดของ
กิจการเพื่อสังคม ที่ด าเนินงานเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแผน
ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงการด าเนินงานและขยายงานให้เต็ม
ศักยภาพ

ความหมายและความส าคัญของกิจการเพื่อสังคม 







o 1.ด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางการหา
รายได้ด้วยตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการด าเนินงานอย่างยั่งยืน โดยที่มาของรายได้
สามารถอยู่ในรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์และ /หรือบริการ การระดมทุนโดยให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน จนถึงการขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินแบบ
ให้เปล่าเหมือนองค์การสาธารณประโยชน์

o 2.เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถ
แก้ปัญหาที่เป็นเป้าหมายของการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล ยั่งยืน 
และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้ 

o 3.การด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวาง เพื่อใช้ศักยภาพเฉพาะทาง
ของหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม



o 4.เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลก าไรสูงสุด
o 5.มีการก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้น
o 6.มีรูปแบบการด าเนินการที่มีความยั่งยนืทางการเงิน
o 7.ด าเนินการในรูปแบบธุรกิจ มีรายได้จากการขาย การผลิตสินค้า หรือการ

ให้บรกิารคดิเป็นสัดส่วนส าคัญ (ควรที่จะมากกว่าส่วนที่ได้รับจากการบริจาค ระดม
ทุน หรือการรับทุนสนับสนุน) เพื่อสะท้อนถึงโอกาสในการเกิดความยั่งยืนทาง
การเงินของกิจการ ตัวอย่างเช่น การให้เงินกู้ขนาดย่อมส าหรับแม่บ้านใน
บังกลาเทศเพื่อลงทุนสร้างกิจการของตนเอง โดย ธนาคารกรามีน ของมูฮัมหมัด 
ยูนูส, การสร้างปั๊มน้ าที่ใช้พลังงานจากเครื่องเล่นเด็กของบริษัท Playpumps ใน
ประเทศแอฟริกาใต้

ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม



o 8.เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิต และการด าเนิน
กิจการที่ไม่ก่อให้เกิดลกระทบต่อสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

o 9.ผลก าไรกลับคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลก าไรส่วนใหญ่จาก
การด าเนินงานถูกน าไปขยายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 
1. หรือคืนผลประโยชน์นั้นให้แก่สังคม และชุมชน โดยการมีสัดส่วนที่มากก
กว่าที่น ามาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของกิจการ

ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม



o รัฐบาลของหลากหลายประเทศเห็นความส าคัญของกิจการเพื่อสังคม และมี
นโยบายในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เช่นในประเทศอังกฤษ มีการก่อตั้ง
หน่วยงานชื่อ Office of the Third Sector (OTS) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส านัก
คณะรัฐมนตร ีโดย OTSมีนโยบายหลัก คือการผลักดันและสนับสนุนกิจการเพื่อ
สังคม และยังช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและค าปรึกษาที่ดี การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และลดอุปสรรคในการท างานร่วมกับภาคธุรกจิเอกชน 

o นอกจากนี้ยังมีคณะท างานเฉพาะกิจ Social Investment Task Force ซึ่งท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลในเรื่องการขยายตัวของกองทุน Phoenix (กองทุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยการกระตุ้นการลงทุนผ่านทางสังคมและธุรกิจ ) 
การจัดตั้งการให้เครดติทางภาษีของการลงทุนเพื่อชุมชน การให้ความช่วยเหลือ
ของภาครัฐสู่กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
การเงินแก่ชุมชน

นโยบายรัฐบาลกับกจิการเพื่อสังคม



o ประเทศแคนาดามีเงินกองทุนสนับสนุน Social Enterprise ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรี
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ พร้อมท้ังมีการออกพระราชบัญญัติความ
ร่วมมือขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร โดยลดความแตกต่างของกฎระเบียบส าหรับ
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรและรัฐบาล ปรับปรุงความน่าเชื่อทางการเงิน ท าให้บทบาท
และความรับผิดชอบของพนักงานและผู้อ านวยการมีความเข้าใจง่าย และปกป้องสิทธิ
ของสมาชิก นอกจากนั้นยังก่อต้ัง Co-operative Development Initiative (CDI) ในปี 
2003 ซึ่งเป็นโครงการ 5 ปี เพื่อช่วยพัฒนา ท าวิจัย รวมถึงทดลองใช้นวัตกรรมกับของ
โมเดลของสหกรณ์ต่างๆ

o ในส่วนภูมิภาคเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ มีการจัดต้ังกองทุน Social Enterprise (Social 
Enterprise Fund - SEF) ซึ่งเป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นส าหรับกิจการเพื่อสังคม 
และยังมีการจัดต้ังคณะกรรม Social Enterprise Committee (SEC) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
กระตุ้นความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ สร้างกิจการเพื่อสังคมท่ีมีความช านาญด้าน
สิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการด้านสังคม

นโยบายรัฐบาลกับกจิการเพื่อสังคม



o ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีการต้ังคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม และก าลัง
เร่งจัดท าแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ตามท่ีรัฐบาลเห็นความส าคัญกับการ
พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน จึงผลักดันนโยบายกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) ขึ้น ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ด าเนินการ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ให้
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็น "กรรมการและเลขานุการ” และให้ พส. เป็น 
"ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ” โดยบูรณา
การการท างานระหว่างหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในรูปแบบของ "กิจการเพื่อสังคม” เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
"ปรับเปลี่ยนวิธีคิด” จากองค์กรท่ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรท่ีมีวิธีการบริหารจัดการ และมีธรรมาภิบาล โดยน าผลก าไรไปลงทุน
กับมนุษย์และสังคมท้ังด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม สาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

นโยบายรัฐบาลกับกจิการเพื่อสังคม



ปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมได้ด าเนินการขับเคลื่อนการสร้างเสริมกจิการเพื่อสังคม ดังนี้ 
o 1) ประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่น

ค าขอหนังสอืรับรองกจิการเพื่อสังคม พ.ศ.2561 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dsdw.go.th 
o 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 – 2564 รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าข้อคิดเห็นมาประกอบการจัดท าร่างแผนกิจการเพื่อ
สังคมต่อไป 

o 3) จัดงาน Kick off Social Enterprise : SE เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้ภาคธุรกิจที่สนใจได้
รับทราบและยื่นค าขอหนังสอืรับรองกจิการเพื่อสังคม 

o 4) จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ "สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise: 
SE) ภายใต้งาน Thailand Social Expo เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดเวทีวิชาการได้
สะท้อนแง่คิดที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย การรับรองกิจการเพื่อ
สังคมและการสนับสนุน Social Enterprise ในหลากหลายมิติ 

o 5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอหนังสอืรับรองกจิการเพื่อสังคม 
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มีผู้ยื่นขอรับรองและผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จ านวน 15 กิจการ ทั้งนี้ นอกจากสถาน
ประกอบการที่ได้รับการอนุมัตริับรองจะไดร้ับการสรา้งภาพลกัษณข์ององค์กรแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ 
การยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) 
พ.ศ. 2559

กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

1) บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด 

6) บริษัท สยามออร์แกนคิ จ ากัด 11) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากัด 

2) บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จ ากัด 

7) บริษัท แจสเบอร์รี่ จ ากัด 12) บริษัท คดิคดิ จ ากัด 

3) บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อ
สังคม จ ากัด 

8) กลุ่มเกษตรกรท านา นาโส่ 13) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ 

4) บริษัท เเดรี่โฮม จ ากัด 9) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

14) สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด 

5) บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา 
จ ากัด 

10) บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกจิ
เพื่อสังคม จ ากัด 

15) บริษัท โลเคิล อไลค์ จ ากัด 



ตัวอย่างกจิการเพื่อสังคมในประเทศไทย “ดอยค า” 

ถอืเป็นต้นแบบที่ดีของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย จะเห็นได้
จากโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งภายใต้การดูแลของดอยค า ที่มี
ส่วนในการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา โดยการสร้าง
อาชพีให้กับผู้คนในชุมชน ผ่านโมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า โดยเริ่มตั้งแต่ การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
การเกษตรให้แก่ชาวบ้าน การวิจัย การรับซื้อสินค้าเกษตรมา
แปรรูป การก่อตั้งโรงงานการผลิตในพื้นที่ชนบท และการจัด
จ าหน่าย รวมถึงยกระดับการศึกษา ด้วยการพัฒนาโรงเรียน
บริเวณโดยรอบของโรงงานหลวงฯ และทะนุบ ารุงพุทธศาสนา
ด้วยการพัฒนาวัด อันเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของผู้คนในชุมชน 
ภายใต้ความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่กล่าวมา ดอยค า ก็ยังสามารถท าก าไรได้จากการขาย
สินค้า และบริการโดยไม่พึ่งพาเงนิบริจาค



ตัวอย่างกจิการเพื่อสังคมในประเทศไทย



ตัวอย่างกจิการเพื่อสังคมในประเทศไทย

• หลายองกรค ์ที่ทําในเร่ือง (Social Enterprise) SE ดําเนนิกิจการในรูปแบบของศูนย์การให้ข้อมูลและการ
เรียนรู้ สาธิตอาชีพท่ีทําให้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ โดยมีการให้คําปรึกษา หยิบยื่นโอกาสเพื่อ
พัฒนาการศกึษาให้เข้าถึงเด็กทุกท้องถิ่น มีการจัดโครงการในการช่วยเหลือสังคม เข้าถึงโรงเรียน มอบ
ทุนการศึกษา อุปกรณก์ารศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมเด็กๆ ท่ีขาดโอกาส ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริม
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ท่ีสะดวกต่อครูผู้สอนและเด็ก ให้เข้าถึงบทเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาได้ด้วยตนเอง 

• โดย Learn Education ได้เป็นส่วนหนึ่งท่ีทํากิจการเพื่อสังคมทางด้านการศึกษา สร้างรูปแบบการเรียน
รูปแบบใหม่ ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาวิชาการ เพื่อช่วยคุณครูให้
สามารถมอบการศึกษาที่มคีุณภาพแก่นักเรียนได้อยา่งเท่าเทียม

• ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรู้ท่ีดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน ท่ีสามารถตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ โดยเห็นได้ชัดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีผ่านมา ระบบ Online Blended Learning นี้ได้เข้าไป
สนับสนุนการเรียนรู้ ในโรงเรียนกวา่ 300 โรงเรียน ครอบคลุม 50 จังหวัดท่ัวทุกภาค เด็กๆ สามารถต่อ
ยอดการเรียนได้มากกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ

• มุ่งมั่น ยกระดับเทคโนโลยีในการช่วยเหลือครูในการสอนท่ีมีคุณภาพโดยให้ความสําคัญกับการ
ปฏสิัมพันธ์ระหวา่งครูและนักเรียน



ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

• ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลก าไรเช่นกัน เพียงแต่ผลก าไรน้ันตั้งอยู่บนพื้นฐานและเป้าหมาย
ในการพัฒนาสังคมในหลาย ๆ แง่มุมอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม สาธารณสุข และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ธุรกิจเพื่อสังคมจะมีจุดประสงค์ชัดเจน เช่น เพื่อสร้างงานให้ชุมชน เพื่อฝึกทักษะให้คนใน
ชุมชน เพื่อจัดหาทรัพยากร หรือบริการต่าง ๆ ให้คนในชุมชน เพื่อยกระดับการศึกษา หรือเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และสิทธิสัตว์ เป็นต้น โดยจะไม่มีการผูกขาดทางการค้าแต่อย่างใด ท าให้ผลประโยชน์สามารถถูกกระจายออกไปได้
อย่างท่ัวถงึทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ชุมชน และผู้บริโภค



• ด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมหรือสังคม มีแนวทางการหารายได้ด้วย
ตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการด าเนินงานอย่างยั่งยืน ที่มาของรายได้อาจจะอยู่ใน
รูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ มีการระดมทุนที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน 
สามารถท าการรณรงค์ขอรับการสนับสนุนหรือบริจาคเงินแบบให้เปล่าเหมือน
องค์กรสาธารณประโยชน์ได้

• เน้นใช้นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้บัญหาการ
ด าเนินงานได้อย่างได้ผล ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดได้

• การด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อใช้ศักยภาพเฉพาะทาง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในเครือข่ายองค์กรได้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาซับซ้อนได้

ลักษณะเด่นของกิจการเพื่อสังคม



• ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป็นองค์กรที่ท าธุรกิจโดยสร้างผลก าไร แต่ว่าผลก าไรนี้
ไม่ได้น ามาแบ่งให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการได้รับผล
ก าไรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษัท คนงาน สังคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค ฯลฯ และมีการวัดผลจากหลายดัชนีด้วยกัน เช่น เป็น
คุณภาพชีวติและโครงสร้างสังคมที่ดีขึ้น

• สิ่งส าคัญ คือ “การที่ชุมชน และบริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้” ไม่ต้องรอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก หรือรัฐบาลแต่อย่างเดียว ท าให้สามารถยกระดับ
ความเป็นอยู่การใช้ชีวติของคนในชุมชนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต่างกับองค์กรไม่แสวงหาก าไรอย่างไร



• องค์กรการกุศลกับกิจการเพื่อสังคม ไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าองค์กรทั้ง 2 แบบมี
เป้าหมายทางสังคมเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญเหมือนกัน แต่องค์กรการกุศลมักมี
รายได้จากการบริจาคซึ่งมีความไม่แน่นอน แต่ กิจการเพื่อสังคมมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าและบรกิารที่มีมูลค่าหรือคุณค่าส่งมอบที่กลุ่มลูกค้ายนิดีจ่าย ดังนั้น
รายได้จะโยงกับคุณภาพ ไม่ใช่ความสงสารหรือเห็นใจ จุดต่างส าคัญจึงอยู่ที่
รูปแบบการด าเนินการและโอกาสความยั่งยืนทางการเงินขององค์กร

• การด าเนินงานของกิจการเพื่อสังคม จะมีค่าตอบแทนที่เหมือนกันกับกิจการ
เอกชนทั่วไป อันเนื่องมาจากการด าเนินการที่เกิดจากการพึ่งพาตนเองทาง
การเงินที่ไม่ใช่การรับบริจาค

• กิจการเพื่อสังคมมีหลากหลายรูปแบบ จึงสามารถเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่
หลากหลาย เช่น อาหาร ระบบบริการสาธารณะ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง
ผลกระทบจะเกิดขึ้นต่อสังคมในวงกว้าง

องค์กรการกุศลเหมือนกับกิจการเพื่อสังคมหรือไม่?



• กิจการเพื่อสังคมกับองค์กรธุรกิจทั่วไป ต่างที่เป้าหมายในการจัดตั้งองค์กร 
องค์กรธุรกิจปกติแม้จะท าเรื่องที่อาจสร้างผลกระทบต่อสังคม เช่น สร้างการจ้าง
งาน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่มักจะเป็นกิจการที่เน้นการสร้างผลก าไรสูงสุด
ให้ผู้ถอืหุ้นหรือเจ้าของเป็นส าคัญ ในขณะที่กิจการเพื่อสังคมจะเน้นการตั้งกิจการ
ที่มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งสามารถระบุและก าหนดผู้ได้รับ
ประโยชน์และผลกระทบทางสังคมอย่างชัดเจน

ความแตกต่างของกจิการเพื่อสังคมกับองค์กรธุรกิจ



• CSR ไม่ใช่กิจการเพื่อสังคม เพราะ CSR คือการน าผลก าไรเพียงส่วนเล็กน้อยมา
จัดกจิกรรมทางสังคม 

• แต่ในทางกลับกัน กิจการเพื่อสังคมเน้นการสร้างผลกระทบทางสังคมผ่านตัว
กิจกรรมหลักของกิจการ โดยผลก าไรที่เกิดขึ้นจะน าไปลงทุนซ้ าเพื่อสร้าง
ผลกระทบทางสังคมที่มากยิ่งๆขึ้นไป

กิจการเพื่อสังคมกับความรับผดิชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม
ขององค์กร หรือ CSR



















ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความส าคัญของกิจการเพื่อสังคม 
❑ 2.จงอธิบายลักษณะของกิจการเพื่อสังคม 
❑ 3.จงอธิบายนโยบายรัฐบาลกับกิจการเพื่อสังคม
❑ 4.ยกตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความเร็จ

และเป็นที่รู้จักของประชาชน
❑ 5.จงอธิบายประโยชน์กิจการเพื่อสังคม



Thank you


