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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร

aw_annual2560_part1-final.indd   4 21/8/2561   9:16:16



aw_annual2560_part1-final.indd   5 21/8/2561   9:16:17



6

 การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปจัจุบนั ทัง้บริบทสงัคม เศรษฐกิจ และสถานการณ์
บ้านเมืองท่ีสถาบันต้องเผชิญ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
และการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้กรอบการด�าเนินงานของ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับท่ี 5 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒559 – ๒56๓) และตอบสนองต่อเปา้หมายและนโยบาย
ของรัฐบาล ได้ตระหนักและเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทท่ีเกิดขึ้น

สารจาก 

เลขาธิการ 

สถาบันพระปกเกล้า 
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7รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย) 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ความสัมพันธ์และสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 

ร่วมกบัเครือข่ายภาคสว่นต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

ท้ังภายในและต่างประเทศ ในการขบัเคลือ่นองค์กร
ภายใต้ขอ้จ�ากดัและความท้าทาย การพฒันาองคก์ร 
จึงเป็นรากฐานและกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน 

และตอบโจทย์การด�าเนินงานของสถาบัน

 ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงานใน
รอบปีท่ีผ่านมา สถาบันต้องเผชิญกับกระแสความ
เปล่ียนแปลง วิกฤตการณ์ และความคาดหวังต่อ 

การท�าหน้าท่ีของสถาบันในภาวการณท์างการเมอืง
เชน่นี ้หากแต่สถาบนัยังคงยึดมัน่และให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย 
โดยมุง่เน้นการเสริมสรา้งค่านิยมในวถิปีระชาธปิไตย  
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองด้วยตระหนักว่าการด�าเนินการ
เหล่าน้ีเป็นการวางรากฐานท่ีส�าคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย และยังคงด�าเนินงาน
ให้ตรงตามแนวนโยบาย และรักษามาตรฐานเป็น
องค์กรวชิาการช้ันน�าด้านการพฒันาประชาธปิไตย 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือจะมุ่งไปสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

           อย่างไรกต็าม การด�าเนนิงานของสถาบันภายใต้ 

สภาวการณภ์ายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเนือ่ง ถอืเป็น
ความท้ายทายท่ีสถาบันต้องเผชญิ และปรับตวัใหส้อดรับ 

กับการด�าเนินงานท่ีต้องตอบสนองต่อพันธกิจหลัก 

ของสถาบันท่ีมุ่งม่ันเป็น “สถาบันวิชาการช้ันน�า”  
ในป ี๒56๐ ทีผ่่านมา การด�าเนินงานของสถาบนัถอืวา่ 

บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ทั้งการศึกษาวิจัย 

ท่ีสนองต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา 
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสนัติวิธี การศกึษาวิจยั 

เพือ่ตอบสนองสถานการณแ์ละความต้องการของสงัคม 
เสนอแนะทางออกในสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงมุ่งม่ัน 

ในการพัฒนาผู้น�าให้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ผา่นการจัดกระบวนการ
จดัการศึกษาอบรม และมุ่งพฒันา สร้างเสรมิความเปน็
พลเมอืงและการมส่ีวนรว่มของประชาชนด้านการเมอืง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ 
สถาบันยังมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริม 

งานวิชาการใหกั้บรัฐสภา ทัง้การใหบ้รกิารทางวชิาการ 
การวิเคราะหร์า่งกฎหมาย รวมถงึการสนับสนนุการปฏบิตัิ
หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในวงงานและ
ข้าราชการรัฐสภา ทัง้ยังให้ความส�าคัญต่อการสง่เสริมและ
พฒันาพพิธิภัณฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยูห่วั
ใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ด้านประชาธปิไตยและพระปกเกลา้
ศึกษา รวมถึงการพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล 

โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนา
เทคโนโลยี เพ่ือการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ 
และการบริหารงานภายใน รวมทั้งการเร่งพัฒนา 
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ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย
ประธานสภาสถาบัน

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภาสถาบัน

นายพีระศักดิ ์ พอจิต
รองประธานสภาสถาบัน

สภาสถาบัน
พระปกเกล้า
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9รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

นายกล้านรงค ์ จันทิก
กรรมการสภาสถาบัน

นายตวง  อันทะไชย
กรรมการสภาสถาบัน

นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
กรรมการสภาสถาบัน

นายสมศักดิ ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการสภาสถาบัน

นายสรศักดิ ์เพียรเวช
กรรมการสภาสถาบัน 

นางวรารัตน ์ อติแพทย์
กรรมการสภาสถาบัน
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1๐

รองศาสตราจารย ์ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ์ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย  แสวงการ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนพิชญ ์ มูลพฤกษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ์ดร. บวรศักดิ ์อุวรรณโณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
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11รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. สุวิทย์ ยอดมณี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาต  สุขัคคานนท์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย
กรรมการสภาสถาบัน

และเลขานุการ
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ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหาร 

สถาบันพระปกเกล้า
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1๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

พลเอก ศิรินทร ์ ธูปกล�่า
กรรมการ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการ

นายเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ
กรรมการ

นางดวงสมร  วรฤทธิ์
กรรมการ

นางบุษยา มาทแล็ง
กรรมการ

นายวิเชียร  ชุบไธสง
กรรมการ

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ
กรรมการ

นางสาวสุพรรณ ี งามวุฒิกุล
เลขานุการ
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คณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานของ
สถาบันพระปกเกล้า

รองศาสตราจารย ์ดร. วรากรณ ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ
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15รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

นายมนัส  แจ่มเวหา
กรรมการ

นายมนูญ  สรรค์คุณากร
กรรมการ

นางสาวสุวิภา  สุขวณิชนันท์
กรรมการ

นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการและเลขานุการ

aw_annual2560_part1-final.indd   15 21/8/2561   9:16:26



16

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย
เลขาธิการ

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ
รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อรทัย  ก๊กผล
รองเลขาธิการ

คณะผู้บริหาร
สถาบันพระปกเกล้า
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17รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อรทัย  ก๊กผล
รักษาการผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ดร. ถวิลวด ี บุรีกุล
ผู้อ�านวยการ

ส�านักวิจัยและพัฒนา

นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน์
ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

นายณัฐพงศ ์รอดมี
ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

นางกาญจนา  ศรีปัดถา
ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสาวสุพรรณ ี งามวุฒิกุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
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คณะกรรมการบริหารกองทุน  
การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน 

1 นายพีระศักดิ ์พอจิต ประธานกรรมการ
๒ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองประธานกรรมการ
๓ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการ
4 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ
5 นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ กรรมการ
6 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อรทัย ก๊กผล กรรมการ
8 นายเกียรติศักดิ ์จีรเธียรนาถ กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ
1๐ นายพหล จินดากุล กรรมการ
11 นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการ
1๒ นางสาวสุพรรณ ีงามวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ
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19รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

การบริหารงานบุคคล 

1 นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการ
๒ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองประธานกรรมการ
๓ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อรทัย ก๊กผล กรรมการ
5 นายธนพิชญ ์มูลพฤกษ์ กรรมการ
6 นายปรีชา วัชราภัย กรรมการ
7 นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
8 ดร. สติธร ธนานิธิโชติ กรรมการ
9 นายภควัต อัจฉริยปัญญา กรรมการ
1๐ นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ
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๒๐

คณะกรรมการวิชาการ 

สถาบันพระปกเกล้า 

1 ศาสตราจารย์พิเศษนรนิต ิเศรษฐบุตร ประธานกรรมการ
๒ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองประธานกรรมการคนท่ี 1
๓ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการคนท่ี ๒
4 รองศาสตราจารย ์ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการ
5 ศาสตราจารย ์ดร. ไชยวัฒน์ ค�้าชู กรรมการ
6 ศาสตราจารย ์ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กรรมการ
7 รองศาสตราจารย ์ดร. ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการ
8 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการ
9 รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภสวัสดิ ์ชัชวาลย ์  กรรมการ
1๐ ศาสตราจารย ์ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการ
11 ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการ
1๒ นายสมชาย แสวงการ กรรมการ
1๓ ศาสตราจารย ์ดร. สมบูรณ์ สุขส�าราญ กรรมการ
14 รองศาสตราจารย ์ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์ กรรมการ
15 ศาสตราจารย ์ดร. อุดม รัฐอมฤต กรรมการ
16 ดร. ถวิลวด ีบุรีกุล กรรมการ
17 พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อรทัย ก๊กผล กรรมการและเลขานุการ
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๒1รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการท่ีปรึกษา
๒ เลขาธิการวุฒิสภา กรรมการท่ีปรึกษา
๓ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการท่ีปรึกษา
4 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ
5 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองประธานกรรมการ
6 อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน กรรมการ
7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือผู้แทน กรรมการ
8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี หรือผู้แทน กรรมการ
9 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรรมการ 
 หรือผู้แทน
1๐ ผู้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรม กีฬา กรรมการ 
 และการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
11 ดร. สุวิชญ ์รัศมิภูติ กรรมการ
1๒ ดร. โสมสุดา ลียะวณิช กรรมการ
1๓ นายธนภน วัฒนกุล กรรมการ
14 นายกู้เกียรต ิภูมิรัตน์ กรรมการ
15 ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์ กรรมการและเลขานุการ 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

aw_annual2560_part1-final.indd   21 21/8/2561   9:16:27



๒๒

สารบัญ
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๒๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูล          

สถาบันพระปกเกล้า๒๔

ส่วนที่ ๕  
ภาคผนวก๑๕๔

ส่วนที่ ๔  
รายงานการเงิน๑๔๔

ส่วนที่ ๒  
ผลงานสำาคัญ 

ในรอบปี ๒๕๖๐๔๒
ส่วนที่ ๓  

รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล๑๓๒
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๒4

ประวัติสถาบันพระปกเกล้า
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๒5รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลสถาบันพระปกเกล้า

 ในวโรกาสครบรอบ 1๐๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน  ๒5๓6 ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค  ประธาน
รัฐสภาในขณะน้ันได้แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย 

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนในท่ีสุดได้มีการจัดต้ัง  “สถาบันพระปกเกล้า” 

ซึ่งได ้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ให ้เชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ ้าอยู ่ หัวเป ็นช่ือสถาบันและใช ้ ช่ือภาษาอังกฤษว่า 
“King Prajadhipok’s Institute” และมคีณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า และคณะกรรมการวชิาการสถาบัน
พระปกเกล้าเป็นผู้ดูแล

   ต่อมาในวันท่ี 6 มิถุนายน ๒54๐ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล้า ตามหลักการท่ีคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นชอบ และร่างพระราชบัญญัติ 

ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒541  ตามที่วุฒิสภา
แก้ไขเพิ่มเติม และน�าข้ึนทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 

4 กันยายน ๒541 จึงมีผลให้สถาบันพระปกเกล้ามีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการก�ากับดูแลของประธาน
รัฐสภา นับตั้งแต่วันท่ี 5 กันยายน ๒541 เป็นต้นมา โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา   
เป็นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าคนแรก  และมีศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้าคนแรก (5 มกราคม ๒54๒ – 4 มกราคม ๒546) ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร 
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าล�าดับท่ีสอง (5 กุมภาพันธ์ ๒546 - 15 พฤศจิกายน ๒549) 
และเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒549 ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์   อุวรรณโณ  ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสถาบัน 

พระปกเกล้าล�าดับที่สาม และเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒557 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าจนถึงปัจจุบัน
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๒6

ยุทธศาสตร ์

สถาบันพระปกเกล้า  

ฉบับท่ี ๕ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๓)
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๒7รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

วิสัยทัศน์  (Vision) 

“สถาบันวิชาการชั้นน�าด้านการพัฒนาประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม” 

พันธกิจ  (Missions) 

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 

๒. ให้บรกิารทางวิชาการทัง้ในรปูของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้ค�าปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

๓. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

4. เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ และสนบัสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าทีข่องพลเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

5. ส่งเสรมิความร่วมมือกับองค์การท้ังในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านพระปกเกล้าศึกษา

7. บริหารงานกองทุนเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
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๒8

ค่านิยมร่วม  
(Shared values)
KPI-D
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๒9รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

K: Knowledge
บุคลากรท่ีมีความรู้และความรอบรู้ ปฏิบัติงาน 

บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง ให้ความส�าคัญกับการจัดการ 
ความรู้และมุ่งผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ
 

P: Professionalism
บุคลากร ท่ี เป ็น มืออาชีพ ปฏิบัติ งานโดยยึด 

หลักวิชา พัฒนาตนเองตลอดเวลา ยึดม่ันในหลัก 

ธรรมาภิบาล ความซื่อตรง และการตรงต่อเวลา

I: Innovation
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

D: Democratic governance
บุคลากรท่ียึดหลักการท�างานอย่างเสมอภาค 

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดม่ัน 

ในระบอบประชาธิปไตย

K
Knowledge

P 

Professionalism

I 
Innovation

D 
Democratic governance
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๓๐

aw_annual2560_part1-final.indd   30 21/8/2561   9:16:28



๓1รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

1. การพฒันาองค์ความรู้เพือ่การพฒันาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

๒. การพัฒนาผู ้น�าให้เป็นผู ้น�าทางความคิดและ 

การท�างานเพ่ือเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

๓. การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง 

4. การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

5. การส ่ ง เส ริมและพัฒนาพิพิ ธภัณฑ ์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านพระปกเกล้าศกึษา

6. การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒541 

ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ คณะ ประกอบด้วย

1.  สภาสถาบันพระปกเกล้า

๒.  คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า

๓.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของสถาบันพระปกเกล้า

นอกจากคณะกรรมการ ๓ คณะดังกล่าวแล้ว 

สภาสถาบนัพระปกเกล้ายังได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ส�าคัญอีก 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน  

การงบประมาณและทรัพย์สิน

๒.  คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคล

๓. คณะกรรมการวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า

4. คณะกรรมการพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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๓๒

สภาสถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการติดตาม             

และประเมินผลฯ

ผู้ตรวจสอบภายใน

• วิทยาลัยการเมือง            
การปกครอง

• วิทยาลัยพัฒนา 

การปกครองท้องถิ่น

• ส�านักวิจัยและพัฒนา

• ส�านักสันติวิธีและ      
ธรรมาภิบาล

• ส�านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

• หน่วยขึ้นตรง 

ต่อเลขาธิการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

รองเลขาธิการ                        
สถาบันพระปกเกล้า                                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล
ผู้ช่วยเลขาธิการ                        

สถาบันพระปกเกล้า                  

-  ศูนย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

-  ศูนย์สื่อสารองค์กร 

และนักศึกษาสัมพันธ์

- ศูนย์บริการวิชาการ

-  งานติดตาม 

และประเมินผล
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๓๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

• ส�านักงานเลขาธิการ

• ส�านักส่งเสรมิการเมือง
ภาคพลเมือง

• พิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า

รองเลขาธิการ                        
สถาบันพระปกเกล้า                                   
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

ผังโครงสร้างการบริหาร 
สถาบันพระปกเกล้า
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๓5รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ส่วนงานภายในสถาบันพระปกเกล้า 
แบ่งออกเป็น ๙ หน่วยงาน 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านจัดการศึกษาอบรม
หลักสตูรประกาศนยีบัตรชัน้สูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยส�าหรบันกับริหารระดบัสูง หลักสูตรประกาศนยีบัตร
ช้ันสูงอ่ืนๆ และหลักสูตรประกาศนียบัตร จัดการฝึกอบรม  
ประชุม สมัมนา บรรยายทางวิชาการ ศกึษาวิเคราะห์วิจยัในส่วน 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเสรมิสร้างเครอืข่ายเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
และรับผิดชอบงานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการ
จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตร
ประกาศนยีบัตร และวฒุบัิตร จดัการศกึษาอบรม งานวจิยั สัมมนา 
บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
และรับผิดชอบงานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย

ส�านักวิจัยและพัฒนา
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
สนบัสนนุและให้ทนุอุดหนนุการศึกษาวิจัย จัดระบบการศกึษาวิจัย
อย่างเป็นระบบ น�าเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย รวมท้ัง 
เสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบ 

งานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย
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ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร  
สัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร  จัดสัมมนาเก่ียวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง 
เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
จ�านวน 49 ศูนย์) รวมไปถึงการศึกษาอบรม และฝึกอบรมในโครงการสร้างส�านึก
พลเมือง (Project Citizen) และรับผิดชอบงานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย

ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและประสาน
งานกับหน่วยงานของรัฐสภา เพื่อท�าการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล 

จัดการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา การบรรยายทางวิชาการ การให้ค�าปรกึษาและให้บริการ 
แก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย และรับผดิชอบงานอืน่ตามทีเ่ลขาธิการมอบหมาย

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
มีหน้าท่ีและรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง  
ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห ์วิจัย ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสันติวิธ ีการจัดการ 
ความขัดแย้งและธรรมาภิบาล การให้บริการและค�าปรึกษาด้านสันติวิธี รวมท้ัง 
เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย สันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและ 

ธรรมาภิบาล และรับผิดชอบงานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย
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๓7รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 

เจ้าอยูห่วั
มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ์ 
งานศึกษาวิจัยเก่ียวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการ 
การเมืองการปกครองไทย รวมท้ังงานศูนย์ข ้อมูล 

พระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ การให้บริการ
ประชาชน ส่งเสริมสนบัสนนุการจัดกิจกรรมด้านการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังเสริมสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว และรับผิดชอบงานอ่ืนตามท่ี
เลขาธิการมอบหมาย

ส�านักงานเลขาธิการ  

มีหน้าท่ีและรับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี  
งานงบประมาณ พัสดุ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานท่ีและ 

สภาพแวดล้อม งานยานพาหนะ งานธุรการส่วนกลาง 
งานส่งเอกสาร งานพัสดุและไปรษณีย์ งานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย นิติกรและ 

ธรรมาภิบาล นิติกรรมและสัญญา งานระบบบริหาร 

คุณภาพ งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงาน 

งานประสานงานท่ัวไป และรับผิดชอบงานอ่ืนตามท่ี
เลขาธิการมอบหมาย

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
มีหน้าท่ีและรับผิดชอบงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริม 

การพัฒนาประชาธิปไตยให ้บรรลุตามพันธกิจหลัก 

ของสถาบัน โดยมีหน่วยงานภายใต้หน่วยขึน้ตรงต่อเลขาธิการ 
ดังนี้

1. ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหีน้าทีแ่ละรับผดิชอบ
ในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร ์ 
งานโสตทัศนศึกษา งานห้องสมุด และงานอ่ืนตามที่
เลขาธิการมอบหมาย

๒. ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าที่และ 

รับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ ์ วิเทศสัมพันธ  ์

นกัศึกษาสมัพนัธ์ สือ่สิง่พมิพ์ และงานอ่ืนตามทีเ่ลขาธิการ
มอบหมาย

๓. ศูนย์บริการวิชาการ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในงาน
บริหารโครงการ การจัดการศึกษาอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร  
สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร รวมถึงการให้บริการ 
งานฝึกอบรมตามทีห่น่วยงานภายนอกขอรับบริการจาก
สถาบัน และงานอ่ืนตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย

4. งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการติดตามการด�าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการของสถาบนั รวมถงึการประเมนิความส�าเรจ็ของ 
การด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตลอดจนท�าหน้าทีเ่ป็น
เลขานกุารในการประสานงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบติังานของสถาบนัพระปกเกล้า
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อัตรากำาลัง
ตารางที ่1 แสดงจ�านวนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า จ�าแนกตามสังกัด

ท่ีมา : งานบริหารงานบุคคล ส�านักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒56๐

ลำาดับ
ที่ หน่วยงาน

จำานวน (คน) รวม
ทั้งหมดพนักงาน ลูกจ้าง

1 ผู้บริหาร ๓ - ๓
๒ ส�านักงานเลขาธิการ ๒5 1๐ ๓5
๓ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 9 1 1๐
4 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ๓ 1๐
5 ส�านักวิจัยและพัฒนา 1๓ 1 14
6 ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 1๒ 1 1๓
7 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 1๐ - 1๐
8 ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 8 - 8
9 ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 11 1 1๒

1๐ หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ๒8 1๐ ๓8
  รวมทั้งหมด ๑๒๖ ๒๗ ๑๕๓

ผู้บริหาร
สำานักงานเลขาธิการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน
สำานักวิจัยและพัฒนา
สำานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
สำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

๒4 %๒๓ %

๒ %

7 %

7 %

7 %

7 %

9 % 9 %

5 %
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๓9รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ตารางที ่๒ แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า

ลำาดับ
ที่ หน่วยงาน

วุฒิการศึกษา
รวม

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ตำ่ากว่า 
ป.ตรี

1 ผู้บริหาร 1 ๒ - - ๓
๒ ส�านักงานเลขาธิการ - 1๐ 17 8 ๓5
๓ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1 6 ๓ - 1๐
4 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น - 7 ๓ - 1๐
5 ส�านักวิจัยและพัฒนา ๓ 9 ๒ - 14
6 ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 1 11 1 - 1๓
7 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว
- 7 ๓ - 1๐

8 ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา - 5 ๓ - 8
9 ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล - 6 6 - 1๒

1๐ หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ - 1๐ ๒5 ๓ ๓8
   รวมทั้งหมด ๖ ๗๓ ๖๓ ๑๑ ๑๕๓

ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ส�านักงานเลขาธิการ 

สถาบันพระปกเกล้า  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒56๐

หมายเหตุ: ใช้ตามวุฒิการศึกษาของพนักงานและลูกจ้าง
แต่ละคน ณ ปัจจุบัน เปลี่ยนจากการท�ารายงานประจ�าปีี 
๒๕๕๖ (นโยบายผูบ้รหิารเปล่ียนให้แสดงในรายงานประจ�าปี 
ตามข้อมูลการศึกษาจริงแต่ละคนไม่ใช่วุฒิแรกเข้า)

ปริญญาเอก

48 %

41 %

4 %

7 %

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี

ต่ำากว่าปริญญาตรี
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สรุปภาพรวมงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๖๐ 
แยกตามพันธกิจ

ลำาดับท่ี พันธกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จำานวนเงิน จำานวน 

โครงการ
สัดส่วน

พันธกิจที่ 1 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู ้
และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

15,459,๒๐๐ ๒๐ 5.6๓%

พันธกิจที่ ๒ ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของ 
การศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๓7,๓๒9,78๐ 1๓ 1๓.6๐%

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 9,๓49,97๐ 1๐ ๓.41%

พันธกิจที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย

๓9,5๓๒,8๐๐ ๒1 14.4๐%
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หมายเหตุ: 
๑. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�านวนเงิน ๒๕๔,๒๕๔,๖๐๐ บาท และใช้เงินสมทบ

จากรายได้ดอกผลของเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม 
จ�านวนเงิน ๒๐,๒๓๑,๕๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๔๘๖,๑๖๐ บาท

๒. พันธกิจท่ี ๗ เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า ประกอบด้วยค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน และ
สวัสดิการพนักงาน

ลำาดับท่ี พันธกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จำานวนเงิน จำานวน 

โครงการ
สัดส่วน

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ 
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

1๒,181,81๐ 4 4.44%

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

๒7,154,8๐๐ 11 9.89%

พันธกิจที่ 7 บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนา 
และเผยแพร่ประชาธิปไตย

1๓๓,477,8๐๐ 18 48.6๓%

รวม ๒๗๔,๔๘๖,๑๖๐ ๙๗ ๑๐๐%
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4๒

ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้  

เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

 ยทุธศาสตร์ที ่1 สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของสถาบนัทีจ่ะมุ่งเป็น 

สถาบันวิชาการช้ันน�าด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 

และสันติวิธีโดยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมุ่งหวังการสร้าง 
องค์ความรูใ้หม่ หรอืการต่อยอดองค์ความรูท้ีเ่กิดข้ึนจากการศกึษาวิจยันัน้ 

เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อสังคม น�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

ส่วนท่ี ๒
ผลงานส�าคัญในรอบปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
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การวิจัย
เพื่อนำาไปสู่
การปฏิบัติ

การวิจัย
เพื่อสร้าง

องค์ความรู้

การวิจัย
เชิงสำารวจ

การวิจัย
เร่งด่วน

การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา 
ประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสันตวิธิี

 ในรอบปี ๒56๐ ท่ีผ่านมาสถาบันได้ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถ่ิน ธรรมาภิบาล และสันติวิธ ี 
ในแขนงต่างๆ ได้แก่
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   การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

๑. โครงการหลักธรรมาภบิาล : จากแนวคดิสู่การปฏิบัติในสังคมไทย
 โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติได้เคย 

กล่าวว่า “ธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดในการก�าจัดความยากจน 
และส่งเสริมการพัฒนา” 

 ประเทศไทยน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
เม่ือ พ.ศ. ๒54๐ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายคร้ัง
ในประเทศไทย จนมักมีการน�าค�ากล่าวที่ว่า หากผู้มีอ�านาจมิได้ยึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาลจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง ท�าให้ค�าว่า 
“ธรรมาภิบาล” มีความส�าคัญมากข้ึน แต่มักเกิดค�าถามท่ีว่า การน�ามาสู่ 
การปฏิบัติได้จริงนั้นจะต้องท�าอย่างไร และธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญท่ีจะเสริมสร้างความยั่งยืนของประชาธิปไตยได้อย่างไรอีกด้วย 

 สถาบันได้ท�าการศึกษาวิจัยโครงการเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผล 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี เพื่อเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เม่ือ พ.ศ. ๒545 รายงานการศึกษาดังกล่าวได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจ�าปี ๒546 

จากส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ ซึง่ได้น�าเสนอตัวชีว้ดัท่ีสามารถน�าไปใช้ได้ในองค์กรต่างๆ เป็นการน�า 
ค�าว่า “ธรรมาภิบาล” ไปสู่การท�าให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล 

มกีารพฒันาปรบัปรงุอยูส่ม�า่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งองค์ประกอบ นยิาม ตัวช้ีวดัในระดับสากล รวมถึงการน�ามา
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทยท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย” เพื่อน�าเสนอภาพ
แนวคดิของธรรมาภิบาล 6 ด้าน ประกอบด้วย ส�านกึรับผดิชอบ นติธิรรม การมส่ีวนร่วม ความโปร่งใส คณุธรรม 
และความคุ้มค่า ท่ีมีความทันสมัยและสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
และอนาคตต่อไป อันจะเป็นรากฐานส�าคัญในการบริหารองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การน�าเสนอแนวคิดของ “ธรรมาภิบาล” นี้ต้องการให้เห็นถึงแนวทางการบริหาร
กิจการต่างๆ ทีต้่องการความทนัสมยั ทนักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั และเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาเครือ่งมอืในการประเมนิ
และสร้างมาตรการในการเสริมสร้างความยั่งยืนของความเป็นธรรม สันติสุข คุณภาพชีวิตที่ดี และประชาธิปไตย 

ท่ีแท้จริงให้บังเกิดขึ้นในสังคมไทย

๒. โครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : 
เกาหลีใต้ อินโดนเีซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตนูเีซีย ไนจีเรีย 
ยูเครน และโปแลนด์
 การวิจัยท่ีศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
ท่ีมีแนวโน้มว่า จะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู ่ระบอบประชาธิปไตยได้ และ 

สามารถสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีตั้งม่ันใน 8 ประเทศ เป็นการศึกษา 
ท้ังในมิติของเชิงทฤษฎี และการรวบรวมข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น 

ผลการศึกษา พบว่า แม้ประสบการณ์ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป  
แต่ลักษณะร่วมกันของการเปล่ียนผ่านของประเทศเหล่าน้ีจะมีการประสาน 

ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการก้าวไปสู่ของระบอบประชาธิปไตย 

ถึงแม้ว่าบางส่วนจะมีความเห็นท่ีแตกต่างกันบ้าง 

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากผู้น�าที่มีความมุ่งมั่นจริงจังที่จะวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย มีกลไกของกองทัพช่วยสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านให้เป็นประชาธิปไตย และมีการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แนวคิดหรือกระบวนการส�าหรับประเทศตะวันตกเท่านัน้ และ
ประชาธิปไตยเป็นธรรมชาติของมนุษยชาติที่มีความสามารถและความต้องการท่ีจะปกครองตัวเอง ประชาธิปไตย 

ไม่ได้มคีวามแตกต่างจากศาสตร์ หรือเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีเกดิขึน้ หรือถกูค้นพบในโลกตะวันตก เช่น ฟิสิกส์ เคม ีดาราศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การชลประทาน หรือเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่อื่นๆ  
ท่ัวโลก เช่นเดียวกับระบอบประชาธิปไตยท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับประเทศตนเอง นอกจากนี้
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ยังพบประเด็นที่ว่า ประชาชนในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ดีกว่า  
มีสิทธิเสรีภาพและได้รับการเล่ือนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม อีกทั้งมีอัตราการคอร์รัปชันต�่ากว่า 
ประเทศท่ีปกครองในระบอบอ่ืน การเดินทางไปสู่ถนนแห่งประชาธิปไตยท่ีต้ังม่ันจึงเป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนาส�าหรับ
หลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ดีมีบางประเทศที่อ้างว่าตนเองเป็นประชาธิปไตยแต่โดยเน้ือแท้แล้วก็ยังซุกซ่อน 

ระบอบอ�านาจนิยมไว้ภายใน

ประชาธิปไตยไมใ่ช่แนวคิดหรือกระบวนการ 
ส�าหรับประเทศตะวันตกเทา่นัน้  

แตป่ระชาธิปไตยเป็นธรรมชาติของมนุษยชาต ิ
ทีม่ีความสามารถและความตอ้งการทีจ่ะปกครองตัวเอง

 งานวิจัยช้ินนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากแวดวงวิชาการ ตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัว 

อย่างไม่เป็นทางการก็มียอดจ�าหน่ายถึง 18 เล่ม ผ่านหน้าเพจ facebook ของศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
และในวันเปิดตัวหนังสือ มีผู้สนใจเข้าดูการถ่ายทอดสด พร้อมกันถึง ๓,6๐๐ วิว ซึ่งเป็นจ�านวนผู้ชม Lives 
พร้อมกันในจ�านวนมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจนหนังสือขาดตลาด 

ซ่ึงสาเหตุทีง่านวจิยัช้ินน้ีได้รบัความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง เกดิมาจากค�าถามในการวจิยัท่ีน่าสนใจ 
และสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางการเมอืงไทย ทีผ่่านระยะการเปล่ียนผ่านไปว่ามเีงือ่นไขอะไรบ้าง ทีท่�าให้สามารถ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือที่จะน�ามาเปรียบเทียบว่า ประเทศไทยมีเงื่อนไขต่างๆ ที่จะน�าพาไปสู ่

การเปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ และประเทศไทยจะต้องสร้างกลไกหรือเงื่อนไขอะไรบ้าง 
ท่ีจะน�าไปสู่ความม่ันคงของระบอบประชาธิปไตย
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   การวิจัยเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ 

๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท�างบประมาณ 

ที่ค�านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender Responsive Budgeting : 
GRB) 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหนว่ยงานทีม่ีหนา้ที่
 ในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนในพื้นที ่ 

ซึ่งประชาชนยอ่มมีความคาดหวังวา่จะมีโอกาสไดร้ับ
 

การบริการอยา่งทัว่ถึง เสมอภาคและเป็นธรรม  
การจัดสรรงบประมาณทีค่�านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ  

(Gender Responsive Budgeting : GRB) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง 
ทีห่ลายประเทศให้ความสนใจและน�ามาใช้ด�าเนินการ 

เพื่อช่วยในการจัดสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสม

 แนวทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันต้องสอดคล้องตามหลักการ
ของรัฐธรรมนญู ซ่ึงเป็นแนวนโยบายหลกัในการปกครองประเทศทีเ่น้นเร่ือง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ทัง้ยังต้องค�านึงถงึเป้าหมายการพฒันา
ท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นกรอบ
การพฒันาแห่งสหประชาชาติ ในเป้าหมายท่ี 5 กล่าวถงึเร่ืองความเสมอภาค 

ทางเพศ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาท่ีทุกหน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐ 

และท้องถิ่นควรให้ความสนใจ คือ การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด 

ความเสมอภาคและเป็นธรรมของคนในทุกกลุ่มเพศ วัย และสถานะ
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 ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณท่ีค�านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender Responsive Budgeting : 
GRB) จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีหลายประเทศให้ความสนใจและน�ามาใช้ด�าเนินการเพือ่ช่วยในการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการของกลุ่มคนในทุกเพศ วัย และสถานะ ท�าให้เกิดความเสมอภาคและ 

เป็นธรรม ดังท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒56๐ มาตรา 71 วรรค 4 ว่า 

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค�านึงถึงความจ�าเป็นและความตอ้งการ 
ทีแ่ตกตา่งกันของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทัง้นี ้เพื่อความเป็นธรรม

 อย่างไรก็ตาม เครือ่งมอื GRB ดงักล่าวน้ี ยงัไม่เป็นทีรู่จั้กกันมากนักในประเทศไทย ส�านักวจัิยและพัฒนา
ได้รับการสนับสนุนให้ด�าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ GRB ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี ๒555 และน�าผลการศึกษาดังกล่าวมาด�าเนินการต่อเป็นโครงการภายในของ
สถาบันในช่ือโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมท่ีค�านึงถึง 
มิตหิญงิชายต่อเนือ่งถึงปัจจบุนั โดยมุ่งหวงัว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ข้าร่วมในโครงการจะรูจ้กั มีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับ GRB และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�างบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ GRB ให้ขยายไปในวงกว้างได้ต่อไป ซ่ึงนอกจากจะ 

สนองตอบต่อนโยบายการบรหิารของประเทศตามหลักการของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยและเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) แล้ว ยังตอบโจทย์การพัฒนาตามพันธสัญญาท่ีประเทศไทยให้การรับรองไว้ในเวที 

ระดับโลกในประเด็นเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศอีกด้วย

 หลังจากผลการศึกษาเก่ียวกับ GRB ส�าเร็จ ในปี ๒56๐ ส�านักวิจัยและพัฒนาได้ขยายความรู้ในเร่ือง 
ดงักล่าวไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัต่างๆ จ�านวน 5 พ้ืนที ่ได้แก่ เทศบาลเมอืงขอนแก่น เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองเขาสามร้อยยอด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�าแนวคิดนี้ไปใช้สู ่การปฏิบัติ และยังมีการติดตามผลการน�าไปใช้ 
อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
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๒. โครงการวิ จัยถอดบทเรียน
และพัฒนาการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และชุมชน : เมืองอัจฉริยะ
 ปัจจุบันการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมคีวามซับซ้อนและต้องการข้อมลู

ในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของประชากร และขนาดเมือง ประกอบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information System : IT) ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถน�ามาปรับใช้ในการช่วยพัฒนาและ
บริหารจัดการท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนมากข้ึน การบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ  
Smart City มีหัวใจหลัก คือ การน�าระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านพ้ืนท่ี ประชากรศาสตร ์การใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันการณ ์

 โครงการวิจัยนี้เปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมและสนใจร่วมด�าเนินโครงการ
วิจัยเป็นเมืองวิจัยหลัก จ�านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1) เทศบาลนครขอนแก่น : Smart Mobility City  
๒) เทศบาลนครนนทบุร ี: Smart Public Service ๓) เทศบาลนครภเูกต็ : Smart International Destination  
4) เทศบาลนครยะลา : Smart Security and Surveillance 5) เทศบาลเมืองร้อยเอด็ : Smart Compact City  
6) เทศบาลเมอืงล�าพนู : Smart Tourism 7) เทศบาลเมอืงแสนสขุ : Smart Living และ 8) เทศบาลนครอุดรธาน ี: 
Data Driven City เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงประกอบด้วยการสัมมนาให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน การปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ท้ังนี้ นักวิจัย 

ได้ลงพ้ืนที่และให้ค�าปรึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนาน�าร่องเมืองวิจัยหลักให้กลายเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาสู่
การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ตั้งแต่การวางแผนกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความพร้อมและศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละเมืองสู่การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

พืน้ฐานของแต่ละพืน้ทีท่ีเ่ข้าร่วมโครงการเพือ่จัดท�าข้อมลูในเชิงพืน้ทีส่�าหรบัการจัดท�าแผนแม่บท (Master Plan 
for Smart City) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน Smart City ของปัจจัยต่างๆ และการออกแบบเทคโนโลยี 
ท่ีใช้น�าร่องในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือสังเคราะห์ (Case-Based Lesson) เพ่ือน�าไปสู่การวิเคราะห์ความส�าเร็จ 

 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี จะจัดท�ารายงานสรุปในรูปแบบของ “คู่มือในการตัดสินใจส�าหรับ 

ผู้บริหารเมือง” (Decision Maker Guidebook) ท่ีมีความเหมาะสมกับความหลากหลายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

aw_annual2560_part2-3-final.indd   49 20/8/2561   14:59:07



5๐

   การวิจัยเชิงส�ารวจ

โครงการการส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey)

ทัง้หมดสนับสนุนให้ใช้การพูดคุยเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา 
 

สว่นใหญเ่ห็นวา่ การพูดคุยจะท�าให้บรรยากาศดีขึ้น

 งานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือของสถาบันทางวิชาการและภาค
ประชาสังคม จ�านวน 15 องค์กร ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
โดยส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้กระบวนการสันติภาพ
ด�าเนนิไปในทศิทางทีส่อดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ท่ีเก่ียวข้องและอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิ การส�ารวจคร้ังน้ีเป็นการส�ารวจ
ครั้งท่ี ๓ ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ่มเช่นเดียวกับการส�ารวจครั้งท่ี 1 
และ ๒ คือ กลุ่มประชาชนท่ัวไป และกลุ่มผู้น�าความคิด  

 เป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบไปยังรัฐบาล ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม
โดยรวม และคาดหมายว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป
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 ผลการส�ารวจในประเดน็ท่ีส�าคญัในท้ัง ๒ กลุม่ตัวอย่าง คอื ประชาชนทัว่ไปและผูน้�าทางความคดิ พบว่า
ท้ังหมดสนับสนุนให้ใช้การพดูคยุเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา อกีทัง้ส่วนใหญ่เหน็ว่า การพดูคยุจะท�าให้บรรยากาศ
ดีขึ้น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีไม่สนับสนุนและไม่แน่ใจในการใช้กระบวนการพูดคุย 

 อย่างไรกต็าม แม้ทัง้สองกลุ่มจะสนบัสนุนให้ใช้การพดูคุยแต่กย็งัมีประเด็นข้อกงัวลต่างๆ เช่น การพดูคุย 

ไม่สามารถยุติความรุนแรงได้จริง หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ท�าตามท่ีตกลงกันและไม่รับฟังความต้องการของอีก
ฝ่าย การส�ารวจความคิดเห็นยังพบว่า ข้อเสนอของกลุ่มตัวอย่างต่อมาตรการท่ีฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรด�าเนินการ 
ในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกบัการสร้างพ้ืนท่ีปลอดภยัใน
ชมุชน การหลีกเล่ียงการก่อเหตกุบัเป้าหมายก่อน รวมท้ังข้อเสนอในการตัง้คณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยบุคคล
หลายฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ในขณะเดียวกันก็มเีรือ่งท่ีจ�าเป็นต้องท�าหากจะต้องแก้ปัญหา
ระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมอาชพี สร้างรายได้ การแก้ปัญหายาเสพตดิ และการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเท่าเทยีม
และเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบัิตใินกระบวนการยตุธิรรม กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เหน็พ้องกันว่ากลุม่บุคคลท่ีมีส่วนส�าคญั
ต่อความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ผู้น�าศาสนา และส่วนใหญ่ระบุว่า หน่วยงานรัฐ 

ในพื้นที่ที่ประชาชนทราบบทบาทในการแก้ปัญหามากที่สุดคือ ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หรือ ศอ.บต. 

 ผลการศึกษาวิจัยยังมีการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ และยังมีการน�าผลของการศึกษาวิจัยไปใช้ในพ้ืนท่ี 

เพ่ือประกอบการด�าเนินงาน การก�าหนดทิศทางและการแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
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   การวิจัยเร่งด่วน 

โครงการวิเคราะห ์ร ่างกฎหมายเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน 

ที่ส�าคัญและก�าลังจะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้
 เป็นการศึกษาวิจยัเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีมุง่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ โดยศึกษาวิเคราะห์
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น จ�านวน ๒ ฉบับ ได้แก่

1 การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ด�าเนินการภายใต้โครงการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจาย 

อ�านาจตามรัฐธรรมนูญใหม่ ประจ�าปี ๒56๐ โดยได้ศึกษาทบทวนสภาพปัญหาการบริหาร
งานบุคคลท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาต้ังแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒54๒ และได้ศึกษาสาระส�าคัญของร่างกฎหมาย
ฉบับใหม่ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ท่ียกร่าง 
โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ท่ีส�าคัญยังได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารงาน 

ส่วนบุคคลท้องถิ่นท่ีส่งเสริมให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒ การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด�าเนินการ 
ภายใต้โครงการวิจัยองค์ความรู ้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี ๒56๐  
ได้ศึกษาผลกระทบของร่างกฎหมายฉบับนี้ ท่ีมีต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละบริบทของพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อรูปแบบการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งรายได้ท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยได้ด�าเนินการศึกษาจากเทศบาลกรณีตัวอย่าง
ท่ีเป็นเทศบาลขนาดใหญ่และขนาดกลาง จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต และ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของการจัดเก็บรายได ้

จากภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีจะเกิดขึ้นจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี ้
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5๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

 ส่ิงส�าคญัท่ีสุดท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญติั ๒ ฉบับนี ้คอื ท�าให้ได้ข้อเสนอเชงินโยบาย
ที่มาจากความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ
ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติหรือ 

ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ท�าให้การศึกษาวิจัยทั้งสองเรื่องน้ีมีมุมมองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย  
ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของการปกครองท้องถ่ินไทยในปัจจุบัน ดังน้ัน นอกจากองค์ความรู้ 

จากการศึกษาวิจัยท้ังสองเร่ืองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างกฎหมายแล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการบริหารทรพัยากรบคุคลและการบรหิารการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มคีวามเข้มแขง็ ซ่ึงจะส่งผล 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาผู ้น�าให ้ เป ็นผู ้น�า 

ทางความคิดและการท�างาน เพือ่
เผยแพร่การพฒันาประชาธิปไตย  
ธรรมาภบิาล และสันติวธิี

 ผู้น�ามีบทบาทส�าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนองค์กร ชุมชน และสังคม 
สถาบันมีพันธกิจในการพัฒนาผู้น�าให้มีพฤติกรรมและส�านึกประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสนัติวิธี โดยผ่านกระบวนการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 
มกีารพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมยัตามบริบทของสังคมทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป โดยมีท้ังการศึกษาอบรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การศึกษาอบรม
ในห้องเรียน การสัมมนา การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
เชิงประจกัษ์ และกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ต่างๆ อกีทัง้มกีารประเมนิผล 

การจัดการศึกษาในแต่ละหลกัสตูร เพือ่น�าผลทีไ่ด้ไปพฒันาอย่างเป็นระบบ 
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 การจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

๒. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

๓. หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร

4. หลักสูตรระดับวุฒิบัตร

  ส�าหรับการจัดการศึกษาในป ี๒56๐ นี้ สถาบันเปิดหลักสูตรจ�านวน ๒๓ หลักสูตร อาทิ

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ (ปปร. ๒๐)
 หลักสูตรการเมืองการปกครองส�าหรับนักบริหารระดับสูง เป็นหนึ่งในหลักสูตรของผู้บริหารท่ีได้รับ 

ความนิยมมากท่ีสุดท้ังของสถาบันพระปกเกล้าและของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการเมือง
การปกครอง ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และโลกาภิวัตน์ ให้กับนักบริหารระดับสูง โดยมีวิทยากรและ 

เหล่าคณาจารย์ประจ�ากลุ ่มวิชาท่ีประสบความส�าเร็จ และมีช่ือเสียงในระดับชาติ โดยหลักสูตรดังกล่าว 

จัดข้ึนติดต่อกันมาเป็นปีท่ี ๒๐ แล้ว 
และประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง 
ในการสร ้างนักบริหารระดับสูง ท่ี มี 

ความยุติธรรม และตัดสินใจในสิ่งที่ถูก
ต้องเพื่อประโยชน์ส ่วนรวม ท้ังยังมี 

ทัศนคติ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีส่ง
เสริมประชาธิปไตย ความเท่าเทียม 

การลดความเหลื่อมล�้า และรู้เท่าทัน 

การเปล่ียนแปลงที่กิดข้ึนในโลกปัจจุบัน 
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ซึง่ประกอบด้วยผู้น�าจากหลากหลายสาขาอาชพี ได้แก่ สมาชกิสภานติิบัญญติัแห่งชาติ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ข้าราชการการเมือง ผูบ้ริหารระดบัสงูจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ทหาร ต�ารวจ องค์กรเอกชน ศลิปินและผู้บริหาร 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การอบรมมีระยะเวลาประมาณ 8 เดอืน ผ่านการศกึษาอบรมทีห่ลากหลาย ได้แก่  

การศึกษาในห้องเรียน การบรรยาย การเสวนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพ่ือท�าเอกสารวิชาการแล้ว นักศึกษา ปปร. รุ่นที่ ๒๐ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เพื่อน�าเสนอผลงาน 

สู่เวทีสาธารณะ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือของภาคีหุ้นส่วนประชารัฐในระบอบประชาธิปไตยกับอนาคต
ประเทศไทย” ในวันท่ี ๒9 มีนาคม ๒56๐ ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล ท้ังน้ี นักศึกษาได้ศึกษา 
ในประเด็นการใช้แนวทางภาคีหุ ้นส่วนประชารัฐในภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคการเกษตร ภาคแรงงาน 
ภาคการประมง ภาคการสาธารณสุข เป ็นต ้น ซึ่งพบว่า การปฏิบัติงานท่ีผ ่านมาบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
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ในระดับหนึ่ง ส่วนปัญหาท่ีพบได้แก่ การท�าความเข้าใจกับภาครัฐในเร่ืองการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
ในส่วนของภาคเอกชนนัน้ ต้องเป็นการด�าเนินงานทีจ่ะต้องค�านงึถงึการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้  
หลายภาคส่วนยังต้องการความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นในบทบาทของภาคีหุ้นส่วนของตนเอง

 การศึกษาหลักสูตร ปปร. ๒๐ จัดการศึกษาอบรมต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ๒559 - กุมภาพนัธ์ 
๒56๐ รวมระยะเวลาประมาณ 8 เดือน มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1๓7 คน

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
รุ่นที่ ๗ (สสสส. ๗)
 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแห่งการเรียนรู ้ท่ีมุ ่งเน้นให้ผู ้เข้ารับการ
อบรมท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยกระบวนการเรียนการสอน 

ในช้ันเรยีน การลงพืน้ทีเ่พือ่เรยีนรูปั้ญหาจรงิ การแลกเปลีย่นความคิดเห็นบนการเรยีนรูผ่้านกรณีศึกษา (Case-Based 

learning) ซ่ึงจะครอบคลุมมิติความขัดแย้งของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และยังเปิดโอกาสให ้

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนการเรียนรู้หลัง 
การเรียนจบในแต่ละกลุม่วชิา ด้วยความเชือ่ทีว่่า สังคมเกดิความสันติสุข
ได้คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง
นโยบายรฐับาลทีมุ่่งเน้นส่งเสรมิให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ

  กระบวนการศกึษาในหลกัสตูรด�าเนนิกิจกรรมการขับเคลือ่น
เวทีสาธารณะ “สื่อสร้างสรรค์เพ่ือสังคมสันติสุข” ซึ่งคณะนักศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 9 สิงหาคม ๒56๐ ภายใต้บทสรุป 
คือ สื่อเป็นเคร่ืองมืออันทรงพลังในการสร้าง “ปัญญา” ของสังคม  
ด้วยการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์ถูกต้อง และหลากหลาย อีกท้ังส่ือยัง
สามารถสร้างการเรยีนรูค้วามเป็นไปของสงัคมและโลกภายนอก สร้าง
ความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อถกเถียงกันในแต่ละช่วงเวลา
และจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะดังกล่าวท�าให้
ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า 
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 การอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุข คือ การรักษาความหลากหลายในสังคม การอยู ่ร ่วมกันได้ด้วย 

ความเคารพ เพราะความหลากหลายทางความคิดและกลุ ่ มคนเป ็นธรรมชาติของ ทุกสั งคม 

หากพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและของโลก ขอบเขตของประเทศเร่ิมมีความส�าคัญ 

ลดน ้อยลง เนื่ องจากการเคลื่ อนย ้ ายของคน สั งคมเร่ิมกลายเป ็นสั งคมพหุ วัฒนธรรมมากขึ้น 

การสร้างการยอมรับในความคิด ความเห็น ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์  อัตลักษณ์ กลายเป็น 

เร่ืองท่ีสังคมไทยต้องเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการอยู ่ร ่วมกันท่ามกลางความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

เพื่อความพร ้อมในการปรับตัวท่ีจะเดินหน้าในการพัฒนาประเทศต่อไป ท้ังนี้  ในการจัดกิจกรรม 

การขับเคลื่อนเวทีสาธารณะได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่  

• สังคมไทยที่ควรมีพื้นที่ปลอดภัยที่หลากหลายและเป็นพื้นที่ที่สังคมยอมรับว่าเกิดขึ้นได ้

รวมกลุม่กันได้เพือ่ธ�ารงไว้ซ่ึงความหลากหลายบนความเคารพ ซึง่กันและกัน พืน้ทีป่ลอดภยั 

ดังกล่าวเปรยีบเสมอืนพวยกาท่ีปล่อยไอน�า้ท่ีร้อนพุง่ออกจากกาต้มน�า้ ได้ท�าให้ความแตกต่าง 
ทางความคิดนั้นสามารถด�ารงอยู ่ ได ้โดยไม่เกิดความวุ ่นวายในสังคม นอกจากนี ้
พ้ืนท่ีดงักล่าวจะท�าให้ผูท่ี้เหน็ต่างได้ท�าความเข้าใจวิธีคดิ ฐานคดิของฝ่ายต่างๆ อนัจะน�าไปสู ่
การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเปิดมุมมองหลากหลายมิติในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เป็นบ่อ
เกิดของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม

• กติกาและกลไกเตือนเพ่ือให้พฤติกรรมของผู้ผลิตสื่อบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมถูกกระตุกและ
ทบทวนซ่ึงอาจน�าไปสู่การยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เหมือนตัวอย่างใน สสสส. 7 

ทีมี่การเตอืนโดยเพ่ือนสมาชกิ โดย พลเอก เอกชยั ศรีวลิาส (ลุงเอก) คอื กลไกในการควบคมุ
พฤตกิรรมกันเองโดยมีลงุเอกเป็นกรรมการ หากจ�าลองภาพใหญ่ของสังคม สงัคมอาจมีกตกิา 
หรือกรรมการอันได้แก่ กฎหมายหรือผู้รักษากฎหมายในการดูแลโดยมีกฎของสังคมก�ากับ
ด้วยการท�า Social Sanction หรือ Social Pressure เพราะสื่อที่ไม่พึงประสงค์ในหลาย
ประเด็นเป็นสื่อท่ีบิดเบือนและละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน
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 หลกัสตูร สสสส. เป็นห้องเรยีน 

แห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ร่วมกันอย่างอิสระ โดยใช้กรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ระหว่างคนท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง 
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม และเป็นห้องเรียน 

เกี่ ยวกับแนวคิด หลักการและ
กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

โดยสันติวิธี รวมถึงการวิเคราะห ์
ประยุกต์ใช้แนวคิด และเครื่องมือ
ในการป้องกัน และแก้ไขความ 

ขัดแย้ง ตลอดจนการฟื ้นฟูและ 

สร้างความสมานฉันท์ในสังคมได้
อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดย
มุ่งเน้นให้ทกุคนมีความรูค้วามเข้าใจ 
ความขัดแย้ง สาเหตุ และวิธีแก้ไข
ปัญหา ท้ังความขัดแย้งทางการเมือง 

สังคมพหุลักษณ์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือให้เกิดเจตคติท่ีดีมีความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการสร้างสังคมสันติสุข 

 ท้ังนี้ การศึกษาหลักสูตร สสสส. 7 จัดการศึกษาอบรมต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม ๒559 - 
๒8 กุมภาพันธ์ ๒56๐ รวมระยะเวลาประมาณ 9 เดือน มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 89 คน
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๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย  
รุ่นที่ ๖ (ปนป. ๖)
 การศึกษาในหลักสูตรนีเ้ป็นหลักสูตรอบรมเชงิปฏิบติัการทีม่วัีตถปุระสงค์ส�าคัญในการบ่มเพาะผู้น�ายุคใหม่
ให้มีเจตคตทิีด่ใีนระบอบประชาธปิไตย มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการประยุกต์ ความรู้ 
ทกัษะ เพือ่ปรับใช้ให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าทีข่องตน นอกจากนี ้ยังเป็นหลกัสูตรทีค่าดหวังให้นกัศกึษามีความ
สามารถในการขบัเคล่ือนเครอืข่าย ด�าเนินกจิกรรมโครงงานกลุ่มเชงิปฏิบติัในแนวคิด “ผู้น�ากบัความรบัผิดชอบต่อ
สังคม” ซ่ึงเป็นกิจกรรมทีน่กัศกึษาร่วมกันคดิโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพือ่ร่วมแสวงหาแนวทาง 
ในการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายในการสร้างสรรค์สังคมอย่างเหมาะสมและเกิดผลกระทบในวงกว้าง 

 ในปีนี้ นักศึกษา ปนป. 6 ได้จัดท�าโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 1๐ โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพ่ือผู้พิการสู่ชุมชนท่ีสมบูรณ ์

๒. โครงการ อินทรีย์สู่ Income 

๓. โครงการ ปลุกเด็ก ปลูกผักปลอดสาร KYM Model for Organic Mainstreaming 

4. โครงการ การส่งเสริมการให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาชุมชน 

และประเทศอย่างยั่งยืน 

5. โครงการ บัณฑิตคิดปัน 

6. โครงการ “Hidden Siam” ถอดรหัสวัฒนธรรมและสร้างกระบวนการจัดการและถ่ายทอด
องค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนไทย - มอญ บางกระดี ่

7. โครงงาน ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บางกระสอบปอดเอเชีย 

8. โครงการ ปลูกป่าสร้างบ้านให้สัตว์ทะเล 

9. โครงการ พลังเด็ก พลังเมือง : โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองระดับประถมศึกษา 
ผ่านแนวคิดการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

1๐. โครงการ Alive ผัก Hydroponics จากบ้านนนทภูมิ
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 หลักสูตรผู ้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย หรือ ปนป. เป ็นหลักสูตรท่ีรวมคนรุ ่นใหม่ 
ท่ีมีศักยภาพและต้นทุนทางสังคมสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ฐานะทางสังคม ดังน้ัน จึงเป็นธรรมดาท่ีจะ 

ถูกสังคมภายนอกจับตามองว่า หลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายของคนระดับ Elite ของสังคมหรือไม่

  ความท้าทายนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า 
หลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย หรอื ปนป. 
ได้ก้าวข้ามความเข้าใจเหล่าน้ันด้วยการลงมอืปฏบิตัจิริง 
ในโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติซ่ึงทางหลักสูตรได้ออกแบบ 

ไว้เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษารุ ่นใหม่ไฟแรงให้ได ้มีโอกาสใช้ศักยภาพ 

ทุกด้านของตน ประกอบกับการน�า 
ความรู้ท่ีได้รับตามวัตถุประสงค ์

ของหลักสูตรเป็นแนวคิดในการ 
ลงมอือย่างเป็นรปูธรรม จนก่อให้เกดิ 

ผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวก 

ด้วยแนวคิด “ผู ้น�ากับความรับ
ผิดชอบต่อสังคม” ท่ีถ่ายทอดสู่
นกัศึกษา ปนป. ในการด�าเนนิการจัดท�าโครงงานกลุ่มเชงิปฏิบติัทีมี่วัตถปุระสงค์หลักให้นกัศึกษาได้พัฒนาทัง้ตนเอง
และพฒันาสงัคมประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม การเป็นผูน้�าทีด่แีละได้รับการยอมรับในสงัคมน้ัน มใิช่เพยีงเพิม่พนู
ศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้น�าทีเ่ก่งและโดดเด่นเหนอืผู้อ่ืนฝ่ายเดียวเท่านัน้ ส่ิงทีจ่�าเป็นส�าหรับผูน้�าทีต้่องค�านงึถงึเป็น 

อย่างยิ่งคือ การคืนประโยชน์กลับสู่สังคมโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ดังจะเห็นได้จากโครงงานกลุ่ม 

เชิงปฏิบัติที่นักศึกษา ปนป. 6 ได้จัดท�าขึ้นทั้ง 1๐ โครงการ เช่น โครงการ Alive ผัก Hydroponics จาก 

บ้านนนทภูมิ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพ่ือผู้พิการสู่ชุมชนท่ีสมบูรณ ์โครงงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศน์บางกระสอบปอดเอเชีย เป็นต้น โดยโครงการต่างๆ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์
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ด้วยถือเป็นการเรียนรู้แบบ Project Based Learning ท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ ลองผดิ ลองถูก ได้เข้าใจ
ปัญหาและได้เรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาที่เรียกว่า Coach และ Co Coach 
เป็นผู้ช่วยแนะน�า 

 นอกจากน้ี หลกัสตูรยงัมกีารออกแบบกระบวนการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของ
คนรุ่นใหม่ท่ีไม่เน้นการเรียนแบบ Lecture Based ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว อาทิ กระบวนการ Co Creation 
คือการออกแบบให้นักศึกษาสามารถเสนอวิทยากรที่สนใจในหัวข้อที่ก�าหนด และร่วมจัดรูปแบบการสอนให้ 
น่าสนใจตามท่ีต้องการได้ การน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การประเมินผล 

ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบริหารจัดการหลักสูตรในรูปแบบของ Electronic Voting ตลอดจน 

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรผ่านทาง Website เฉพาะของ ปนป. 6  
เพ่ือให้ห้องเรียน ปนป. เป็นห้องเรียน Smart Classroom ท่ีปราศจากการใช้กระดาษ (Paperless) อีกด้วย

๔. ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี บั ต ร
ไ ท ย กั บ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น 

ในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ ่นที่ ๗  
(TAG. 7)
 เป้าหมายหลักการศึกษาอบรม คือ จะสร้าง 
นักบริหารท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ให้เป็นผูม้คีวามรู ้และความเข้าใจต่อประเด็นความท้าทาย
ต่างๆ ท่ีประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน เพ่ือวางกรอบของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

ให้สามารถด�ารงบทบาทในลักษณะที่สามารถส่งเสริมและ
พฒันาประเทศไทยและประชาคมอาเซียนให้มคีวามเข้มแข็ง 
และมีพลวัตไปพร้อมกัน ตลอดจนการผลักดันนโยบาย
ทางการทูตและการด�าเนินการทางการทูตท่ีเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันท้ังของไทยและอาเซียน 
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 โดยหลักสูตรไทยกบัประชาคมอาเซยีนในเศรษฐกจิการเมอืงโลก รุน่ท่ี 7 มกีารด�าเนนิการเรยีนการสอน 

ท่ีหลากหลาย โดยวิทยากรในภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอด
ประสบการณ์ของผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ด�าเนินนโยบายตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ผ่านวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การบรรยายโดยวิทยากรช้ันน�าจากในและต่างประเทศ การเสวนาทางวิชาการ การถกเถียง 
แสดงความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับวิทยากร การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การร่วมกันท�าเอกสารวิชาการกลุ่ม  
การปรกึษาเฉพาะตัวกบัผูเ้ช่ียวชาญ ส่วนนอกห้องเรยีนน้ัน หลกัสตูรมกีารศึกษาดูงานเพือ่ให้เห็นภาพสถานทีจ่รงิ 
ท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงการร่วมจัดงาน ASEAN Week เพ่ือน�าเสนอผลงานของนักศึกษา และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับวิทยากรนอกสถาบัน

๕. หลกัสตูรวุฒิบตัรการเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นที่ ๔ (สสสส. ใต้)
 การจัดหลกัสตูรระดบัวฒุบิตัร “การเสริมสร้างสงัคมสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” เพือ่เป็นการขยาย
พื้นที่สันติภาพโดยการเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของสังคมได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ ตลอดจนร่วมกันแสวงหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย อันจะน�าไปสู่
การท�างานในลกัษณะเครือข่ายเพือ่เสริมสร้างกระบวนการสนัตภิาพ (Peace Process) ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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      กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน
จะ เน ้น เนื้ อหาการท� าความ เข ้ า ใจหลั กการ 
และแนวทางปฏิบัติของกระบวนการสันติภาพ  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
ด ้ วยกัน เอง ท่ี มีภู มิหลั งหลากหลาย  รวมถึ ง  

การศึกษาดูงานต่างประเทศในพื้นท่ี
ที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการ
ความขัดแย ้งยืดเยื้อรุนแรงด ้วย
กระบวนการสันติภาพและการจัด 

เวทีเครือข่าย ซ่ึงหลักสูตรน้ีมีระยะ
เวลาการศึกษา ประมาณ ๓ เดือน 
(1 สิงหาคม ๒559 - ๓1 ตุลาคม 
๒559) มีผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรม
จ�านวน ๓๐ คน 

 นักศึกษาที่ได้ผ่านการเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการที่จะขยาย 

องค์ความรู้ท่ีได้รับ ไปช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ถ่ายทอด 

ออกมาในรูปแบบการด�าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

• โครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehold-
ers) และกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders)” เพื่อสร้างเครือข่ายผู้น�า 
ทางความคิดในการสร้างสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข ผ่านการจัดกิจกรรม 

ในพืน้ที ่โดยการคัดเลอืกบุคคลทีส่�าคัญมคีวามแตกต่างทัง้อาชีพและบทบาทตามสถานภาพ
ทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรม
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• โครงการเครือข่ายสันติวิธีชุมชน สสสส. ใต้ รุ่นท่ี ๓ เป็นการรวมตัวของนักศึกษาหลักสูตร
เสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ้รุ่นท่ี ๓ สถาบันพระปกเกล้า โดยมีจุดยืนว่า 
ในแนวทางสันติวิธีไม่เอาความรุนแรง และให้ความส�าคัญการลงพื้นที่น�าความรู้ด้านสันติวิธ ี

ลงสู่ชุมชน และหมู่บ้านโดยตรง และสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการออกจาก 

ความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี โดยเน้นงานรับฟังความคิดเห็น และการให้ความรู้ 
ด้านสันติวิธีแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยตรง

 หลักสูตร สสสส. ใต้ เป็นหลักสูตรเรียนรู้เร่ืองกระบวนการสันติภาพในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ซ่ึงผู้เรียนจะมาจากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น ทหาร ต�ารวจ 

เจ้าหน้าทีป่กครอง โต๊ะอหิม่าม เจ้าอาวาส หรือผูน้�าความคิดในชุมชน ถอืเป็นการเปิดพ้ืนทีใ่ห้ผูท้ีม่คีวามเห็นแตกต่างกัน  
ได้มีโอกาสพูดคุย ท�าความเข้าใจกันและกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเกาะกลุ่มสร้างสันติภาพ 

ร่วมกันในระยะยาวต่อไป
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การส่งเสริมองค์ความรู ้  และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา 

การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย
 สถาบันพระปกเกล้าตระหนักถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งมีการด�าเนินงานในโครงการรางวัลพระปกเกล้า 
มาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมกีารด�าเนนิงาน 

ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถเป็นแม่แบบหรือตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จะน�าไปปรับใช้ 
กับการด�าเนินงานในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม  

 โครงการรางวัลพระปกเกล้า สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำาปี ๒๕๖๐

 สถาบันพระปกเกล้าได้จดัให้มโีครงการรางวัลพระปกเกล้า ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�าปี 
๒56๐ ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน และแบ่งรางวัล
ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่

1. ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

๓. ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

 ท้ังน้ี สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณามอบรางวัลพระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี 

ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ คณะกรรมการพจิารณามอบรางวัล
พระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้

 รางวัลพระปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๖๐

 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำานวน ๗ แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
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๓. เทศบาลเมืองกระบี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

4. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5. เทศบาลต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

6. องค์การบริหารส่วนต�าบลต�านาน อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

7. องค์การบริหารส่วนต�าบลต้าผามอก อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่

 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำานวน ๓ แห่ง

1. เทศบาลนครเชียงราย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๒. เทศบาลต�าบลป่าบอน อ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๓. องค์การบริหารส่วนต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำานวน ๑๓ แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

๓. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

4. เทศบาลต�าบลบ้านแฮด อ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

5. เทศบาลต�าบลป่าแดด อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

6. เทศบาลต�าบลกระสัง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

7. เทศบาลต�าบลเขาพระงาม อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

8. เทศบาลต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน
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9. เทศบาลต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

1๐. องค์การบริหารส่วนต�าบลข่วงเปา อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

11. องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1๓. องค์การบริหารส่วนต�าบลยางขี้นก อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๖๐ 

 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำานวน ๑๔ แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เทศบาลนครยะลา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

๓. เทศบาลเมืองทุ่งสง อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. เทศบาลเมืองตาคลี อ�าเภอตาคล ีจังหวัดนครสวรรค์

5. เทศบาลเมืองกะทู้ อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

6. เทศบาลต�าบลวังกะ อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

7. เทศบาลต�าบลเสิงสาง อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

8. เทศบาลต�าบลโพธิ์ตลาดแก้ว อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

9. เทศบาลต�าบลวังดิน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

1๐. เทศบาลต�าบลคลองแงะ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

11. เทศบาลต�าบลแสนสุข อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
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1๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลนครชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร

1๓. องค์การบริหารส่วนต�าบลนครสวรรค์ออก อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

14. องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยเกตุ อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำานวน ๑ แห่ง

1. เทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำานวน ๑๒ แห่ง

1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

๒. เทศบาลเมืองบ้านบึง อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๓. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

4. เทศบาลต�าบลปลายพระยา อ�าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

5. เทศบาลต�าบลท่าพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

6. เทศบาลต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

7. เทศบาลต�าบลหัวนา อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู

8. องค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้ อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

9. องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านทับ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1๐. องค์การบริหารส่วนต�าบลนาไม้ไผ่ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

11. องค์การบริหารส่วนต�าบลร่องเคาะ อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง

1๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพฒันาและสร้าง 

ความเป็นพลเมือง
 ความเป็นพลเมือง แม้ไม่ใช่คุณลักษณะท่ีติดตัวบุคคลมาตั้งแต ่

ก�าเนิด แต่สามารถสร้าง เสริม และพัฒนาได้ด้วยการให้ความรู ้ 
ฝึกทกัษะ บ่มเพาะทศันคติทีดี่ ผ่านการเรยีนรู ้การสร้างประสบการณ์ และ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่าง 
หลากหลาย ท้ังในแง่ของเพศ วัย การศึกษา ตลอดจนบริบทของชุมชน
พื้นท่ี สถาบันตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนา และการสร้าง 
ความเป็นพลเมอืง เพือ่เสรมิพลงัแก่ประชาชนซ่ึงถือเป็นฐานรากประเทศ
ให้มีความม่ันคง และด�ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในสังคมประชาธิปไตย

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ สถาบันได้จัดท�าโครงการต่างๆ 

ท่ีมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีท้ังการจัดอบรม 

แลกเปลีย่นความรู้ ลงมอืปฏิบัติจริง รวมท้ังเป็นศูนย์กลางในการประสาน 

ความร่วมมอืเพ่ือขยายองค์ความรูอ้อกสู่ชมุชน และสังคมในวงกว้างต่อไป 

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในใครงการต่างๆ ดังนี้
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๑. โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง 
 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง เป็นการน�าผลงานวิจัยและตัวชี้วัดความซื่อตรงท่ีส�านักวิจัย 

และพัฒนาได้จัดท�าข้ึนในปี ๒554 และพัฒนาต่อเป็นคูม่อืเล่มเลก็ในหวัข้อเรือ่ง มารูจั้กกับค�าว่า “ความซ่ือตรง” 
กันเถอะ นอกจากนี้ ยังได้น�ามาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการระดมความคิดเห็นและการจัดท�าแผนเป็นหลักสูตร 

ระยะสั้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความซื่อตรงข้ึนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือในชุมชน งานวิจัยจึงมิได้
เป็นเพียงผลงานวิจัย แต่สามารถน�ามาปรับใช้และขับเคลื่อนต่อได้

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ ทางโครงการฯ ร่วมมือกับเครือข่าย ๒ แห่ง เพื่อท�ากิจกรรมเสริมสร้าง 
ความซื่อตรงขึ้นในพ้ืนท่ีต่อไปนี้

 1) เครือข่ายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ท�ากิจกรรมในพ้ืนท่ี 5 ชุมชน ประกอบด้วย

1.1) ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอหนอกพอก 

1.๒) ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ

1.๓) ต�าบลปาฝา อ�าเภอจังหาร

1.4) ต�าบลหนองทพัไทย อ�าเภอพนมไพร

1.5) ต�าบลดงครัง่น้อย อ�าเภอเกษตรวิสัย

 ๒) เครือข่ายโรงเรียน โดยจดักจิกรรมร่วมกบั
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่ง
เป็น 1๒ กลุ่ม เช่น กลุ่มทีท่�าเร่ือง “การบ้านดี มงีานส่ง 
ซือ่ตรงต่อเวลา” กลุ่มทีท่�ากิจกรรม “เด็กดีมีแสตมป์”  
ซ่ึงมุ่งเน้นให้ท�าความดีทุกรูปแบบท้ังเรื่องความมีวินัย 
ความซื่อสัตย ์จิตสาธารณะ ความขยัน ความเสียสละ 
เป็นต้น
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 หลังด�าเนินกิจกรรม นอกจากเครือข่ายชุมชนและนักเรียนจะได้รู้จักและเข้าใจค�าว่า “ความซื่อตรง” 
เพื่อน�าไปใช้เป็นคุณธรรมน�าชีวิตที่จะช่วยให้ชุมชน สังคมสงบสุขแล้ว ในชุมชนหมู่ ๒ ต�าบลปาฝา อ�าเภอจังหาร  
จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีด�าเนินโครงการซ้ือ - ขายขยะด้วยความซ่ือตรง ก็ยังคงด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจบัุน 
แม้ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันเพราะเมื่อทดลองด�าเนินงานมาระยะหน่ึงแล้วเห็นผลดี ทั้งเรื่อง 
ความสะอาดภายในชุมชน รวมถึงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของสมาชิกในชุมชนซ่ึงมีวินัย และตรงต่อเวลามากข้ึน  
จึงได้พัฒนาตนไปเป็นวิทยากร สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

๒. การสร้างและพัฒนาผูน้�าเยาวชนโดยจัดท�า “โครงการผูน้�าเยาวชน
แห่งอนาคต” 
 เพราะเยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประชาธปิไตยให้มัน่คงและย่ังยืน สถาบันจึงเปิดพ้ืนท่ีการเรยีนรู้ 
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะ แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนิสิต นักศึกษา
ในการสร้างภาวะผู้น�าที่มีจิตส�านึกความเป็นพลเมืองผ่านการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิคการบรรยาย  
การอภปิราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดท�าแผนปฏบัิตกิาร การน�าเสนอผลงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การศกึษาดงูาน 

ผ่านสถานท่ีจริง การประชุมกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือน�าไปสู่การเสนอแนวทาง
แก้ไข โดยเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเร่ิมในการสร้างและพัฒนากิจกรรมหรือโครงการที่คิดร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิสจูน์ถงึความเป็นผูน้�าที่มีจิตส�านึกความเป็นพลเมอืงอย่างเป็นรูปธรรมผา่นกระบวนการคดิรปูแบบต่างๆ 
เพือ่เป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ภาวะผูน้�าและการเมือง
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ภาคพลเมือง ต่อยอดเป็นเครือข่ายผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองภายใต้จิตส�านึก 

รักบ้านเกดิ เป็นแบบอย่างทีดี่ให้กบัชมุชนและสังคม โดยจดัอบรมโครงการผูน้�าเยาวชนแห่งอนาคตจ�านวน ๓ รุน่  
และมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 6๐ คน จาก ๒8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนิสิต นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมขยายผลในเชิงพ้ืนท่ี และสามารถขยายผลในพ้ืนท่ีให้กับเพ่ือนนักศึกษา เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป

๓. การสร้างส�านึกพลเมืองตามโครงการ “สร้างส�านึกพลเมือง” 
 การสร้างส�านึกพลเมืองเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง สถาบันส่งเสริมและมุ่งม่ันในการด�าเนินงานด้าน 

การสร้างส�านึกพลเมืองโดยเร่ิมจากเยาวชนท้ังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้เกิดจิตส�านึก 

ในระบอบประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 

ชุมชน และสังคม ผ่านการเรียนรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้ังแต่ความหมาย 

ของนโยบายสาธารณะ ส�านึกความเป็นพลเมือง กระบวนการก�าหนดและพัฒนานโยบายสาธารณะ หลักการ 
ฉันทามติและเสียงข้างมากท่ีจะท�าให้เยาวชนร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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       ในปี ๒56๐ สถาบันพระปกเกล้า 
จั ด ก า ร ศึ กษาอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก า ร 

ในโครงการสร้างส�านึกพลเมืองให้กับครู 
จาก 48 โรงเรียน จ�านวนท้ังสิ้น 118 คน 

เพ่ือน�าไปขยายผลกับนักเรียนในช้ันเรียน 

ผ่านขั้นตอนการเรียนรู ้6 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนท่ี 1  ระบุปัญหาชุมชน

ขั้นตอนท่ี ๒ การเลือกปัญหาเพ่ือศึกษาในชั้นเรียน

ขั้นตอนท่ี ๓  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาท่ีจะศึกษาในชั้นเรียน

ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนาแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของชั้นเรียน

ขั้นตอนท่ี 5  การน�าเสนอผลงานของชั้นเรียน

ขั้นตอนท่ี 6 ผลสะท้อนจากประสบการณ์การเรียนรู้

 เม่ือผ่านข้ันตอนการเรียนรู้ 6 ข้ันตอน ผูเ้รียนจะรู้จักชุมชนของตนเอง เข้าใจกระบวนการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะ เรียนรู้กระบวนการท�าวิจัย รวมถึงรู้จักการใช้หลักฉันทามติในการหาข้อยุติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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ผ่านการคิดและลงมือท�า เมื่อกระบวนการเรียนรู้ขยายผลสู่เยาวชน จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง
ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี ท้ังเสริมสร้างความกล้าแสดงออก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเป็นผู้น�า  
สร้างความสามัคคี และยังส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนผ่านกระบวนการวิจัยและก�าหนด
นโยบายสาธารณะ รวมถึงการเสนอผลต่อองค์กรภาครัฐในการน�านโยบายไปบังคับใช้ ทั้งยังสร้างเจตคติท่ีดี 

ในการมีจิตส�านึกสาธารณะ เกิดทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๔. การสร้างส�านึกพลเมืองด้วยโครงการ “โรงเรียนพลเมือง” 

 โครงการโรงเรยีนพลเมืองมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีและโอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องคนในชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเข้มแข็งตามความต้องการ
ท่ีแท้จริงของชุมชน สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งโรงเรียนพลเมืองน้ีจะเกิดข้ึนจากความพร้อมและความต้องการของชุมชน ชุมชนจะเป็นผู้จัดการเอง โดยมี 
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเป็นผู้ประสาน ซึ่งมีกรอบแนวคิดหลักในการด�าเนินการ 6 ประการ
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  การเรยีนรูใ้นโรงเรียนพลเมือง คอื ทกุคนในชมุชนไม่จ�ากดัเพศ อายุ และอาชพี รปูแบบการเรยีนการสอน 
ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย เสวนา ระดมความคิด ลงพ้ืนที่ตัวอย่าง และลงมือปฏิบัติ ส่วนหัวข้อวิชา 
ท่ีเรียนรู้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

 ส�าหรับสถานท่ีเรียนของโรงเรียนพลเมือง จะมีทั้งศาลาวัด ศาลาประชาคม ห้องประชุมเทศบาล/
อบต. ห้องประชุมมหาวิทยาลัย/กศน./โรงเรียน ข้ึนอยู่กับชุมชนจะก�าหนด ตามบริบทของพื้นท่ีและวิชาท่ีเรียน 

ในส่วนของครูผู้สอนน้ันจะเป็นนักวิชาการ ครู นักปราชญ์ ข้าราชการในชุมชน และผู้เรียนก็จะเปล่ียนบทบาท 

มาเป็นผู้สอนด้วยในบางครั้ง

สำานึกพลเมือง

หลักแห่งการตอบสนอง
ด้วยตัวเอง

หลักแห่ง 
ความสามารถ

หลักแห่ง 
อำานาจ

หลักแห่ง 
ความสัมพันธ์

หลักแห่งเจตจำานงทาง 
การเมืองและผลประโยชน์

ทางการเมือง 

หลักแห่งการ 
ลงมือปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตร

วิชาแกนกลาง วิชาท้องถิ่น 

(พื้นที่คิดเอง)
วิชาเฉพาะกลุ่ม 

(พื้นที่คิดเอง)

จัดเวทีระดมความคิดเห็น 

ในแต่ละพื้นที่

จัดการเรียนการสอน
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๕. โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง
        โครงการนีมุ้ง่สร้างความเป็น 

พลเมืองให้มีความตระหนักรู ้ 
(Concerned Citizen) และ
มีความกระตือรือร้น (Active  
Cit izen) ในบทบาทหน ้าที่ 
ของตนเอง มีจิตส�านึก ความ
รับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน  ์

ส่วนรวม ตลอดจนร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วย
ตนเอง เพ่ือให้เกิดชุมชนพลเมอืง
ท่ีเข ้มแข็ง โดยความร ่วมมือ 

จากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดพ้ืนท่ีให้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงาน ซึ่งสถาบันเป็นศูนย์กลางในการประสานภาคีหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันคิดร่วมกันท�าระหว่างหน่วยงานภาคี แกนน�า และคนในชุมชน  
ผ่านกจิกรรมต่างๆ อาทิ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การเปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรียนรู้ ให้มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้น�าไปสู ่
การลงมือปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการอบรมสัมมนาท่ีสถาบันได้จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นส�าคัญต่างๆ ความเป็นพื้นฐานประชาธิปไตยและบทบาทของพลเมือง 
ในการมีส่วนร่วมทางสังคมการเมือง เป็นต้น 

รวมไปถึงองค์ความรู้เฉพาะด้านที่องค์กรภาคี 

และแกนน� า ในพื้ น ท่ี มีความสนใจ  ท้ั งนี้ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้พร้อมกับความม่ันใจ 

ในศกัยภาพ และพร้อมทีจ่ะแปลงความตระหนกัรู้ 
นั้นสู ่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

ชุ ม ช น ข อ ง ต น ต ่ อ ไ ป ใ น ฐ า น ะ พ ล เ มื อ ง 
ผู ้ มีความกระตือ รือร ้น โดยยึดหลักการ 
มีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของ และการลงมือปฏบัิติ
ด้วยตนเอง
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 ในปี ๒56๐ สถาบันพระปกเกล้าได้คัดเลือกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพ้ืนท่ีน�าร่อง และเลือกปฏิบัติการ 

ใน 1๐ อ�าเภอ ประกอบด้วย อ�าเภอเมือง อ�าเภอธวัชบุรี อ�าเภอโพนทอง อ�าเภอปทุมรัตต์ อ�าเภอสุวรรณภูม ิ
อ�าเภอเสลภูมิ อ�าเภอจังหาร อ�าเภอหนองพอก อ�าเภอพนมไพร และอ�าเภอเกษตรวิสัย

 ส่วนส�าคัญท่ีสถาบันค�านึงถึง คือ พลเมืองท่ีมีความตระหนักรู้และกระตือรือร้นสมัครใจด�าเนิน 

โครงการสร้างความเป็นพลเมืองในพ้ืนท่ีของตนเองในฐานะแกนน�าพลเมืองอย่างต่อเน่ือง และเกิดโครงการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการศึกษา มิติด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต มิติด้านการเมืองโปร่งใส มิติด้านวินัยและคุณธรรม มิติด้านการสร้างเครือข่าย ที่เกิดขึ้นจริง 
ในพ้ืนท่ี ซึ่งการด�าเนินโครงการสามารถน�าไปประยุกต์ใช้จริงตามความสนใจของนักเรียนพลเมืองแต่ละแห่ง

๖. โครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
 ในปี ๒56๐ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองท้ัง 49 จังหวัด ถือเป็นกลไกส�าคัญของสถาบัน 

ในการขับเคลื่อน และด�าเนินการสร้างส�านึกพลเมืองให้ชุมชนและสังคมรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตลอดจน
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธปิไตย ซึง่กิจกรรมทีศ่นูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมืองด�าเนนิการประกอบ
ด้วย การจดัอบรมให้ความรู้ การจดัเวทีรับฟังความคดิเหน็ต่างๆ การลงพืน้ท่ีแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร  
ตลอดจนเสนอนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อาทิ 

• การพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะในประเดน็การคมนาคมข้ามเกาะลนัตา จังหวดักระบ่ี 
ท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองของชาวเกาะลันตา และให้ความสนใจ 

กับความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองการคมนาคมระหว่างเกาะลันตากับพ้ืนที่บนบก  
จึงได้ด�าเนินโครงการสร้างส�านึกพลเมือง : การคมนาคมระหว่างบ้านคลองหมาก ต�าบล
เกาะลันตาน้อย กบับ้านหวัหนิ ต�าบลเกาะกลาง เพือ่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองของประชาชน
เกาะลนัตา ตลอดจนเกดิการศึกษาและส�ารวจความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกับการคมนาคม
ระหว่างเกาะลันตากับพ้ืนที่บนบก เสนอต่อผู้มีอ�านาจเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด�าเนินการแก้ปัญหา และจากผลส�ารวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการสร้าง
สะพานข้ามทะเล เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าเดินทาง และมีความเสี่ยงน้อยกว่า 
การเดินทางโดยแพขนานยนต์ แต่ภายหลงัการจดัเวทีสาธารณะสรปุผลงานวิจยัดังกล่าว พบว่า 
จงัหวดักระบีไ่ด้ยกเลกิโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลนัตา เนือ่งจากเกาะลนัตาเป็นเขตอนรุกัษ์ 
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สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ไม่สามารถสร้างสะพานข้ามทะเลได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม 

รอบด้าน ท้ังด้านสิง่แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว ด้านการสาธารณสุข และสอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบุนั จงึได้มีการเสนอให้น�าประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมมาศึกษาวเิคราะห์ต่อ 
โดยเชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผู้มคีวามรูใ้นประเด็นดังกล่าว เข้าประชุมหารอืเพ่ือขอข้อมลู
ส�าหรับวางแผนจดัท�านโยบายสาธารณะและเสนอแนวทางต่อผู้ว่าราชการจงัหวดักระบีต่่อไป

• การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชฉบับเจ้าเมือง โดยศูนย์พัฒนาการเมือง 
ภาคพลเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอนโยบายสาธารณะในนาม 
“แผนพฒันาจังหวัดฉบบัเจ้าเมอืง” โดยมกีารเกบ็ข้อมลูจริงจากชาวบ้านในพืน้ที ่และวเิคราะห์
ข้อมูลโดยภาคีสภาพลเมืองนครศรีธรรมราช ตลอดจนมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อน�าเสนอ
ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดฉบับประชาชนและส่งข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาจังหวัด 

ดังกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด และ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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• การผลักดันนโยบายเกษตรปลอดสารเคมี ต�าบลหลุบเหลา อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเลือกพ้ืนที่ต�าบลหลุบเลาและต�าบลฮ่องสิม อ�าเภอภูพาน 
จังหวดัสกลนครเป็นพ้ืนท่ีปฏบัิตกิาร โดยได้จัดเวทีโสเหล่ค้นหาปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนในสองพืน้ท่ีดงักล่าว จากการจดัเวทีโสเหล่กลุม่เดก็นักเรยีนและเยาวชน ซ่ึงได้ข้อสรปุว่า  
ผู้น�าชุมชนจะเป็นศูนย์กลางน�าพาคนในชุมชนสร้างชุมชนปลอดสารเคมี เปลี่ยนวิธีคิด  
“หนึ่งชุมชนเข้มแข็งปลอดสารเคมี” โดยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเพ่ือชีวีคนไทสกล

• คืนน�า้ใสให้คลองแม่ข่า วาระจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนในเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก และผลจาก
การด�าเนินงานส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ก�าหนดให้การคืนน�้าใสให้คลองแม่ข่าเป็นวาระ 

ของจังหวัดและภาคราชการที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสีย 

ในคลองแม่ข่า

• โรงเรียนพลเมอืงเพือ่พฒันาคณุภาพทุเรียนจงัหวดัตราด โดยศนูย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
จังหวัดตราด ซ่ึงในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ือง สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างพืน้ทีต้่นแบบแรงงานสีขาวด้วยการสร้างจติส�านึก 

พลเมืองในกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และการพัฒนาคุณภาพผลไม้อย่างเป็นรูปธรรม 

ซ่ึงได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ของเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้านและนักวิชาการ เกิดการผลิตผลไม  ้

ท่ีมีคุณภาพของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดตราด และการท�างานแบบบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐเอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและเกษตรกร น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครวั ชมุชน เป็นการแก้ไขปัญหาทเุรยีนอ่อนทีเ่กดิขึน้ในจังหวดัตราด จนเกิดการพัฒนา
ต่อยอดไปสู่ “โครงการโรงเรียนทุเรียน” เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีจิตส�านึกพลเมือง 
ร่วมพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างมาตรฐานผลไม้คุณภาพร่วมกับ 

หน่วยงานภาคีในจังหวัด ในปี ๒56๐ คณะกรรมการศูนย์การเมืองภาคพลเมืองได้ประชุม 

ร่วมกัน เห็นว่าสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนา “โครงการ 
โรงเรียนทุเรียน” ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป
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• การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดระนอง 
น�า “กระบวนการสร้างส�านกึพลเมือง (Project Citizen)” ซ่ึงเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณะและผลักดันสู่การก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

มาปรบัให้เข้ากบัชุมชน ซึง่จะท�าให้ชมุชนได้เรยีนรูทั้กษะและทัศนคติของความเป็นพลเมือง 
เกิดการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลและข้อมูล เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบ
การท�างานของผู้ก�าหนดและบังคับใช้นโยบายสาธารณะ อันจะน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรม 

พลเมืองดีและพัฒนาไปสู ่กระบวนการประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและมีคุณภาพ รวมทั้ง 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

• การใช้ธรรมนูญชุมชนในการจัดการป่าชุมชน อ�าเภอพนมไพร โดยศูนย์พัฒนาการเมือง 
ภาคพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนพลเมือง 5 โรง ใน 5 อ�าเภอ เพื่อเปิด
พ้ืนท่ีให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
และจัดท�าข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนร่วมกัน เรียกว่า  
ธรรมนูญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมชุมชนและการเพาะเห็ดโคนต้นไม ้

ในเขตป่าโรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร) ซึ่งธรรมนูญนี้จะเป็นข้อตกลงและแนวทาง
การปฏิบัติของคนในชุมชนท่ีจะใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีร่วมกัน

• การจดัสรรแบ่งปันน�า้อย่างยัง่ยนื โดยศนูย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จงัหวัดสงิห์บรุ ีจดัท�า 
โครงการการจัดการน�้าแบบย่ังยืนท่ีได้ข้อสรุปและให้ค�ามั่นสัญญาร่วมกัน ในการบริหาร
จัดการน�า้และน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและมีน�า้เพียงพอส�าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่

• กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยระดับฐานราก โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
จังหวัดพะเยา ได้จัดท�าโครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองระดับอ�าเภอ ในทุกอ�าเภอของ 
จังหวดัพะเยา เพือ่สร้างเป็นเครอืข่ายและผูป้ระสานงานให้กับศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมอืง 
ในระดับอ�าเภอ กจิกรรมทีด่�าเนินการประกอบด้วย การให้ความรูเ้ร่ืองการเมืองการปกครอง 
การปกครองท้องถ่ิน นโยบายสาธารณะและการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

ในพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีหลายหลาก เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้น�าชุมชน 

ผู้ใหญ่บ้าน และก�านัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การส่งเสรมิงานวชิาการ 

ของรฐัสภา

 สถาบันมีพันธกิจและยุทธศาสตร ์ส�าคัญในการส ่งเสริม 

งานวิชาการให้กบัรฐัสภา เพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติหน้าท่ีของสมาชิกรฐัสภา 
บุคลากรในวงงานและข้าราชการรฐัสภา ผ่านการด�าเนนิงานหลากหลาย 

รูปแบบ อาท ิการศึกษาวิเคราะห์วิจัย การจัดการศึกษาอบรม ประชุม สมัมนา  
การบรรยายพิเศษ การให้ค�าปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ  
รวมทัง้ด�าเนินงานอืน่ๆ ตามทีส่มาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และส�านกังาน
เลขาธิการของท้ังสองสภาร้องขอ โดยจัดแบ่งการด�าเนินงานได ้ดังนี้
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 การจัดการศึกษาอบรม
 การพัฒนาและการจัดการศึกษาอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการด�าเนินงานของสมาชิก
รัฐสภา โดยมุ่งสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาอย่างมีคุณภาพ 

มาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่การจดัการศกึษาอบรมเป็นช่องทางหนึง่ทีส่ถาบันด�าเนนิการส�าหรบัสมาชกิรฐัสภา ตลอดจน
บุคลากรในวงงานรฐัสภาทัง้ในระดบัผูบั้งคับบัญชากลุม่งาน ผูบ้รหิารระดบัสงูของส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรและส�านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ สถาบนัได้ด�าเนินการจดัการศึกษาอบรม 

ให้แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในวงงานรัฐสภา ดังนี้

 ๑. หลัก สูตรวุฒิ บัตรการปฏิ บัติงานสนับสนุนสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาอบรม 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการด�าเนินงานของผูเ้ช่ียวชาญ 
ผู้ช�านาญการ ผู้ช่วยด�าเนินงานประจ�าตัวสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศ รวมไปถึงบุคลากรท่ีท�างาน
สนบัสนนุคณะกรรมาธกิารในคณะต่างๆ ให้มคีวามรู้  
ความเข้าใจเกีย่วกบัสังคมและวฒันธรรมการเมืองไทย 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง อีกท้ังเพื่อสร้างความรู้  

การจดั 

การศกึษาอบรม
การสนบัสนนุ 

งานวชิาการ
การสนบัสนนุ 

การร่างกฎหมาย
กิจกรรมรบัฟัง
ความคดิเห็น
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ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกรัฐสภา และสามารถน�าความรู้ความเข้าใจ 

ที่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างแท้จริง  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ ได้ด�าเนินการจัดการศึกษาอบรม ๒ รุ่น คือ

 หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อน 

การปฏิรปูประเทศ รุน่ท่ี ๓ ด�าเนินการจัดการศึกษาอบรมระหว่างวันที ่๒1 มกราคม - วันที ่15 กมุภาพันธ์ ๒56๐ 
มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จ�านวน 88 คน และมีผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 8๓ คน

 หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ รุ่นที ่4 ด�าเนินการจัดการศกึษาอบรมระหว่างวนัที ่๒1 กุมภาพนัธ์ - วนัที ่15 มีนาคม ๒56๐  
มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จ�านวน 6๐ คน และมีผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 6๐ คน 

๒. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�าหรับข้าราชการรัฐสภา
สามัญ รุ่นที่ ๙ (นบส. ๙)
 จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในวงงานรัฐสภาที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือ
ประเมินให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับสูง โดยเป็นการมุ่งพัฒนาบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และส�านักเลขาธิการวุฒิสภาให้มีองค์ความรู้ และความสามารถในการเป็นผู้น�าการบริหารการเปล่ียนแปลง 

(Change Leader) และผู ้บริหาร 
การเปลี่ยนแปลง (Chief Change  
Officer) เพื่อสร ้างความเป ็นเลิศ 

ในการท�างาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การด�าเนินงานในหน้าท่ี และบทบาท
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
ให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

และการเปล่ียนแปลงของฝ่ายบริหาร  
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ซึง่การศึกษาและจดัอบรมในหลักสูตรน้ีเน้นด้านการฝึกปฏิบติัเป็นส�าคัญ เพ่ือให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา
หรอืสถานการณ์ต่างๆ ในทกุมติิอย่างเหมาะสม การศึกษาอบรมในหลกัสูตรดังกล่าวจะเป็นการพฒันาให้บคุลากร
ในวงงานรัฐสภาสามารถปรับตัวและสร้างแรงผลักดันในการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การประเมินสถานการณ ์

ที่อาจเกิดขึ้น และน�าไปใช้ในการด�าเนินงานสนับสนุนองค์กรให้ขับเคล่ือนไปสู่ความส�าเร็จ ในปี ๒56๐ ได้จัด 

การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ จ�านวน 1 รุ่น ระหว่าง 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒559 - ๒5 มิถุนายน ๒56๐ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ�านวน 5๓ คน และมีผู้ผ่าน
การศึกษาอบรม จ�านวน 5๓ คน

๓. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๑๖ (PDI 16)
 เป็นหลักสูตรที่จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการก�ากับดูแล
รัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน ภายใต้หลกัการก�ากับดูแลกิจการทีดี่และสภาพแวดล้อมทางการบริหารทีม่คีวาม
แตกต่างจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้าและส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 
ได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร “การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน” ขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จ�านวน ๓5 คน
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๔. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม
 นอกจากการจัดการศึกษา
อบรมเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานให้
แก่สมาชิกรฐัสภาและบุคลากรในวงงาน
ของสมาชิกรัฐสภา สถาบันได้จัดสรร 

งบประมาณเป็นทุนสนับสนุนการเข้ารับ 

การศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้
แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในวง
งานรัฐสภา ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ ์

ท่ีมุ่งสนับสนุน และส่งเสริมงานด้าน
วชิาการเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถ 
และพัฒนาทักษะท่ีจะน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อองค์กรและประเทศชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ สถาบันได้ให้ทุนสนับสนุนการเข้ารับการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 แก่ สมาชิกสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิสมาชิกสภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศและบคุลากรในวงงานรัฐสภา จ�านวน 4 ทนุ (สมาชิก 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๓ ทุน และข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ทุน) ดังนี้

 1. นายกิตต ิพิทักษ์นิตินันท์  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 ๒. นายขวัญชัย ดวงสถาพร  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 ๓. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 4. นางวัชร ีสินธวานุวัฒน์  ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์  
      ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ทั้งนี้ การศึกษาอบรมในหลักสูตรจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน�าไปใช้ใน 

การพัฒนาการด�าเนินงานท้ังในด้านการบริหารงานภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ในปัจจบัุน  
ทัง้ด้านการเมืองในมุมมองต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยท่ีีมีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิรปูระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดธรรมาธิบาล รวมไปถึงการสร้างความรู้ด้านเศรษฐศาสตร ์เพ่ือใช้
ในการวางระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรบักับการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมต่อไป
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การสนับสนุนด้านการร่างกฎหมาย
 การสนับสนุนด้านร่างกฎหมาย ถือเป็นงานส�าคัญโดยได้ก�าหนดให้โครงการศึกษาร่างกฎหมาย 

ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นโครงการหลัก (Flagship) ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม 

วิชาการรัฐสภา ซึ่งเป็นโครงการท่ีท�าการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสังคมที่อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของรัฐสภา โดยสถาบนัจะมอบหมายให้สถาบนัวิชาการ นกัวิชาการ นกัวิจยัด้านกฎหมาย หรือผู้ท่ีมคีวามรู้ 
ความช�านาญเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายน้ันๆ เป็นผู้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ�าเป็น 

ในการตรากฎหมาย และผลกระทบของกฎหมายนัน้ๆ ทีจ่ะมีต่อประชาชนและหน่วยงาน รวมทัง้จะมีการเปรียบเทยีบ 

กบับทบัญญตัใินลักษณะเดยีวกนัของต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบในเชงิสารบัญญติัว่าในต่างประเทศ 

มีการร่างกฎหมายน้ันๆ อย่างไร เพื่อให้การร่างกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยการวิเคราะห์กฎหมายจะจัดท�าเป็นบทวิเคราะห์ร่างกฎหมาย เพือ่เผยแพร่ให้แก่สมาชิกรฐัสภา เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพจิารณาร่างพระราชบญัญัต ิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ สถาบนัได้จัดท�าโครงการศกึษาร่างกฎหมาย 

ท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด�าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จ�านวน 1๐ เรื่อง ดังนี้ 

1. ประเด็นข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
โดย รองศาสตราจารย์มานิตย ์จุมปา

๒. ประเด็นข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... โดย ดร. วิโรจน ์ 
วาทินพงศ์พันธ์
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๓. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  
โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร

4. กรณีศึกษาต่างประเทศ เรื่อง การพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลย (Trial in Absentia) โดย  
นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร

5. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. .... โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร

6. รายงานการศึกษา เร่ือง การออกเสียงประชามติท่ีริเร่ิมจากดุลพินิจของฝ่ายบริหาร  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒56๐ โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร

7. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... โดย นางสาววิสาขา ภู่ส�ารวจ

8. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... โดย นายณวัฒน ์ศรีปัดถา

9. กฎหมายว่าด้วยการก�าหนดกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ากฎหมาย โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภูมิ มูลศิลป์

1๐. รายงานการศึกษา เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง  :  กรณีศึกษา 
ในต่างประเทศ โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร

 นอกจากน้ียังด�าเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน 

และวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒56๐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ มีรายงานการศึกษาท่ีแล้วเสร็จ 
จ�านวน ๓ เรื่อง ดังนี้

1. การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย ดร. ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

๒. ปัญหาเกีย่วกบัการใช้บังคับของพระราชบัญญติัป้องกนัการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. ๒559 โดย นายกล้า สมุทวณิช

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒5๓๐ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัย 

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
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การสนับสนุนงานวิชาการ 
๑. การเผยแพร่ความรู้โดยการจัดโครงการอบรมระยะสั้น สัมมนา
บรรยายพิเศษ
 สถาบันได ้ จัดกิจกรรมเผยแพร ่ความรู ้ผ ่ านรูปแบบต ่างๆ ได ้แก ่  การจัดอบรมระยะส้ัน 

การจัดสัมมนาทางวิชาการ รวมไปถึงการจัดการบรรยายพิเศษ เพื่อเผยแพร่ความรู ้ ท่ีเป็นประโยชน  ์

ในเรื่องต่างๆ ตลอดจนประเด็นตามสถานการณ์หรือตามการร้องขอของสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในวงงานรัฐสภา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ สถาบันได้จัดการเผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรม
ระยะสั้น สัมมนา และบรรยายพิเศษจ�านวน 6 ครั้ง ดังนี้

1) ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�าเนินการจัดสัมมนา เรื่อง  
“ร่างพระราชบญัญติัยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ....” ในวันที ่๓1 มกราคม ๒56๐ ณ ห้องรับรอง 1 - ๒ 

ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๒๐7 คน

๒) ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�าเนินการจัดสัมมนา เรื่อง  
“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 

กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ในวันที ่๓ เมษายน ๒56๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธกิาร 
หมายเลข ๓๐6 – ๓๐8 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐9 คน

๓) ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�าเนินการจัดสัมมนา เรื่อง  
“ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561” ในวันท่ี  
5 มิถุนายน ๒56๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐7 – ๓๐8 ชั้น ๓  
อาคาร ๒ รัฐสภา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 19๓ คน

4) เวทีเสวนานานาชาติ เรื่อง “Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition  
Arrangements (MRAs) : the Need for National Regulatory Change” ในวันที ่ 
๒๒ มิถุนายน ๒56๐ ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  
มีผู้เข้าร่วม 75 คน
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5) จดัสัมมนา เรือ่ง “การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒561” ในวันที ่4 สงิหาคม ๒56๐ ณ ห้องประชมุคณะกรรมาธกิาร หมายเลข ๓๐6 
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วม 5๓ คน 

6) จัดการน�าเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่  
ในวันที่ 18 กันยายน ๒56๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐6 - ๓๐7  
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วม 45 คน

๒. การให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
 1) สนบัสนนุข้อมลูบทวเิคราะห์ร่างพระราชบัญญัต ิเพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของสภานติบัิญญัติ
แห่งชาต ิจ�านวน ๓ ฉบับ ดังนี้

1. ประเด็นข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
โดย รองศาสตราจารย์มานิตย ์จุมปา

๒. ประเด็นข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... โดย ดร. วิโรจน ์ 
วาทินพงศ์พันธ์

๓. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  
โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร

 ๒) สนับสนุนเอกสารทางวิชาการ ให้แก ่นายพรศักดิ ์เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิดังนี้

1. แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

๒. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

๓. บทสรุปผู้บริหาร : การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยประชาชน 

4. รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย

5. บทความวิจัย : การสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองไทย
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6. เอกสารวิชาการปฏิรูปพรรคการเมือง : การบังคับให้สังกัดพรรค การยุบพรรค และ 

การท�าให้พรรคต้องตอบสนองความต้องการของปวงชน

 ๓) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ หัวข้อ การพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลย (Trial in Absentia) ให้แก่  
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิคนท่ีหนึ่ง

 4) อนุเคราะห์เอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒56๐ จ�านวน ๒5๐ เล่ม ให้แก ่

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “การเรียนรู ้
เพ่ือสร้างพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” ในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒56๐

 5) อนุเคราะห์เอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒56๐ จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม ให้แก่
ส�านักวิชาการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือเป็นเอกสารประกอบในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาต ิ๒56๐ 
(Thailand Research Expo 2017)” ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒7 สิงหาคม ๒56๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ 
และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์กรุงเทพฯ

 6) อนเุคราะห์ข้อมูลท่ีเกีย่วกบังานวจิยัและการศกึษาด้านการปฏิรูปท้องถิน่ ให้แก่ คณะอนกุรรมาธกิาร
ด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบท่ัวไป ในคณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิจ�านวน 1๓ รายการ 

1. หนังสือ แนวทางการปฏิรูป การกระจายอ�านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย ศาสตราจารย ์ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา จ�านวน 1๒ เล่ม

๒. หนังสือ การคลังท้องถิน่  :  การขยายรายได้ และมาตรการลดความเหล่ือมล�า้ โดย ศาสตราจารย์ 
ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ จ�านวน 1๒ เล่ม

๓. หนังสือ การรวมศูนย์อ�านาจ และการกระจายอ�านาจการบริหารราชการแผ่นดินไทย  
การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพ่ือการปฏิรูป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร. วสันต ์เหลืองประภัสร์ จ�านวน 1๒ เล่ม

4. หนงัสือ การก�ากบัดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย นายมาโนช นามเดช จ�านวน 1๒ เล่ม

5. หนังสือ ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น  :  สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจักษ ์ก้องกีรต ิจ�านวน 1๒ เล่ม
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6. หนังสือ การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย ์
ดร. โกวิทย์ พวงงาม จ�านวน 1๒ เล่ม

7. หนงัสือ การปฏิรูปสถาบนัและกระบวนการเพ่ือเสริมสร้างประชาธปิไตยท้องถิน่ในประเทศไทย 
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และนายเอกวีร์ มีสุข จ�านวน 1 เล่ม

8. หนังสือ ข้อเสนอในการปฏิรูป โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย โดย  
รองศาสตราจาราย ์ดร. ศุภสวัสดิ ์ชัชวาลย ์จ�านวน 1 เล่ม 

9. หนังสือ การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอ�านาจ การจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย จ�านวน 1 เล่ม

1๐. หนังสอื Urbanization เมือ่ “เมอืง” กลายเป็นโจทย์ของการบรหิารจัดการท้องถ่ินสมยัใหม่ 
โดย ผู้ช่วยศาตราจารย ์ดร. อรทัย ก๊กผล จ�านวน 1๒ เล่ม 

11. ชุดหนังสือ ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน โดย วิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 1๒ เล่ม

1๒. หนังสือ Smart City : มิติใหม่การจัดการท้องถิ่นยุคไอที โดย รองศาสตราจารย ์ 
ดร. เอกชัย สุมาลี จ�านวน 1๒ เล่ม

1๓. หนังสือ รูปแบบและประเภท การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย จ�านวน 1๒ เล่ม 

 7) เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒561 จ�านวน ๒5๐ เล่ม ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
วันท่ี ๒7 กรกฎาคม ๒56๐

 8) เผยแพร่เอกสารวิชาการ หัวข้อ ข้อพิจารณาบางประการเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 

เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... จ�านวน ๒5๐ ฉบับ ให้แก่ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิวันท่ี 17 สิงหาคม ๒56๐

 9) เผยแพร่วารสารสถาบันพระปกเกล้าให้แก่สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิดังนี้
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– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 14 ฉบับท่ี ๒)

– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 14 ฉบับท่ี ๓)

– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1)

– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 15 ฉบับท่ี ๒)

๓. ความร่วมมือทางวิชาการ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานต่างประเทศ ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ 
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เม่ือวันท่ี 8 กันยายน ๒56๐ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านงานต่างประเทศในการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษา 
อบรมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับรัฐสภาและงานนิติบัญญัติในเวที 

ระหว่างประเทศ ซ่ึงมีกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คือ การให้สิทธิส�านักงานเลขาธิการท้ังสองสภา 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Administration and Organization of Parliamentary Work 
ระหว่างวันท่ี 9 – 14 ตุลาคม ๒56๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด�าเนินการโดย Parliamentary 
Institute of Cambodia (PIC) โดยท้ังสองสภาส่งผู้แทนเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย

1.  Miss Charuphan Lapsuratianthong

๒.  Mr. Piyachat Chunchit

๔. งานวิจัยอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานรัฐสภา
1) การพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประเมินกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศกัมพูชาและไทย  

โดย นายณวัฒน ์ศรีปัดถา

๒) ข้อเสนอเพ่ือประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงัของรฐั โดย ศาสตราจารย์ 
ดร. จรัส สุวรรณมาลา

๓) กฎหมายและมาตรการต่างๆ ท่ีต้องด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญ โดย นายณวัฒน ์ศรีปัดถา
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4) การให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา : การฝึกอบรมและปฏิบัติงานตามโครงการนักวิจัย 

ระดับภูมภิาค (Regional Fellowship Program) ณ สถาบนัเพือ่รฐัสภาแห่งราชอาณาจักร
กัมพชูา (Parliamentary Institution of Cambodia (PIC)) โดย นางสาวชมพนุูท ตัง้ถาวร

5) รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒561 โดย ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

6) รายงานผลการส�ารวจความต้องการทางวิชาการของสมาชิกรัฐสภา โดย ศาสตราจารย ์ 
ดร. อัมพร ธ�ารงลักษณ์

7) Research Paper Indicators for Assessing the Legislative Procedure : Comparative 

Study of Thailand and Cambodia By King Prajadhipok’s Institute, Thailand and 
The Senate Secretariat General of the Kingdom of Cambodia

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น (ในฐานะฝ่ายเลขานุการ)
 คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู และคณะอนกุรรมการรบัฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 
ในคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ ร่วมกับสถาบนัพระปกเกล้า จัดกจิกรรมการรบัฟังความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย โดยมี 

การรับฟังความเห็น 4 หัวข้อ ดังนี้

 ๑) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (ระยะที่หนึ่ง) โดยคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมการรับฟังความคดิเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า 

  - ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง 

  - ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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95รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

 โดยจัดรับฟังความคิดเห็น จ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งท่ี 1  วันท่ี 6 - 7 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ครั้งท่ี ๒ วันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คร้ังท่ี ๓  วันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  
 จังหวัดเชียงราย

ครั้งท่ี 4  วันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

 ๒) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (ระยะท่ีสอง) โดย คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมการรับฟังความคดิเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

 - ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 - ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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 โดยรับฟังความคิดเห็น จ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที ่1 วนัท่ี 4 - 5 กมุภาพนัธ์ ๒56๐ ณ โรงแรมเซน็ทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อ�าเภอเมือง  
 จังหวัดอุดรธานี

คร้ังท่ี ๒  วันท่ี 18 - 19 กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ�าเภอเมือง  
 จังหวัดเชียงใหม่

คร้ังท่ี ๓  วันท่ี ๒5 - ๒6 กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท  
 หัวหิน - ชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

คร้ังท่ี 4  วันท่ี 4 - 5 มีนาคม ๒56๐ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ ่ 
 จังหวัดสงขลา 

aw_annual2560_part2-3-final.indd   96 20/8/2561   14:59:25



97รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

 ๓) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำารวจความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

 - ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในวันที่ ๒9 มีนาคม ๒56๐  
ณ โรงแรมรามา การ์เดนส ์กรุงเทพฯ

 ๔) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำารวจความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

 - ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ในวันที่ 9 พฤษภาคม ๒56๐ ณ โรงแรมรามา 
 การ์เดนส ์กรุงเทพฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา
 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพันธกิจในการส่งเสริม
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา ตลอดจนให้บริการการศกึษาอนัเก่ียวเนือ่งด้วยพระราชประวัติ 

และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ตลอดจนความรู้เก่ียวกับ 

พระปกเกล้าศึกษา ท้ังยังมีภารกิจส�าคัญในการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่ 
พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ โดยน�าเสนอในรูปแบบ 

ของการจัดแสดงนิทรรศการถาวร การให้บริการด้านการศึกษา เช่น การสบืค้นฐานข้อมูล 

การจดักิจกรรมอบรมสมัมนาต่างๆ นทิรรศการหมนุเวียน และทีส่�าคญัยิง่อกีประการ 
คอื การจดันทิรรศการเคล่ือนท่ี ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ประจกัษ์ถงึพระอัจฉรยิภาพ 

และพระปรีชา เพื่อยึดถือพระจริยวัตรเป็นแบบอย่าง ส�าหรับกิจกรรมในปี ๒56๐ 

พิพิธภัณฑ์ด�าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ ดังนี้
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ส่วนที่ ๑ 
 ๑. การรวบรวมองค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา โดยศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ ๒ เรื่อง ดังนี้

 1. ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยุโรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ด้านประวัติความเป็นมา และความหมายความส�าคัญของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยุโรป 

ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน 9 ประเทศ ทัง้ในเชงิประวัติศาสตร์ความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศและความหมายทางประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
และประวัติศาสตร์ศิลปะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนอกจากจะได้รับ 

การถ่ายทอดจากบคุคลทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยังได้ตรวจสอบกบัเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวง
การต่างประเทศ ทะเบียนฐานันดรของส�านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีได้ระบุกาลก�าหนด (วันเดือนปี) โดยการศึกษาน้ี 

ได ้ รับความร ่วมมือจากกระทรวง 
การต ่ า งประ เทศ และสถานทูต 

ประเทศต่างๆ อาทิ อังกฤษ ฝร่ังเศส 
เบลเยียม สวีเดน อติาลี เชโกสโลวาเกีย 
เนเธอร์แลนด์ ฮังการี และโมนาโก 

 ผลการศึกษาท�าให ้ทราบว ่า  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ยุโรปพระราชมรดก 

ของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 
พระบรมราชินี เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

ทั้งหมด โดยเป็นเครื่องหมายส�าคัญประการหน่ึงในการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ 

อันส่งผลต่อการรักษาเกียรติภูมิความเป็นเอกราช ความม่ันคงของประเทศสยาม และ 

เป็นการเสริมสร้างและสืบสานความสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศสยามกับบรรดา
ประเทศต่างๆ ในยุโรปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นับได้ว่าเป็นข้อมูล
ใหม่ท่ียังไม่เคยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน
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 ๒. งานวิจัยการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์บอกเล่าในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณ ี 
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 “กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน” เพื่ออธิบาย 

พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชิน ีคู่พระบารมพีระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทรงมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามี 

อย่างมิเส่ือมคลายตลอดพระชนม์ นับว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณ ี
พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 โดย รองศาสตราจารย ์ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล 

  งานวิจยัน้ีศึกษาพระราชประวัติทุกช่วงของพระชนม์ชพีในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 

พระบรมราชิน ีในรัชกาลที ่7 โดยเรียบเรียงจากการบอกเล่าของพระญาตแิละข้าราชบริพาร 
รวมถึงเร่ืองเก่ียวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ 

และส่วนพระองค์ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นที่ทราบกันแพร่หลายมาก่อน ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าพระองค์ทรงมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ผู้ท่ีอยู่ในพระราชอุปการะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 

ด้วยพระกุศโลบายและวิธีการอันเหมาะสม อันสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงพระราชอุปนิสัย 

ท่ีทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนชาวไทย

  ผลการศึกษานอกจากจะได้เผยแพร่พระราชประวัติและพระเกียรติคุณของสมเด็จ 

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชิน ีในรัชกาลที ่7 แล้ว สถาบนัยงัได้มีการเผยแพร่ผลงาน
โดยการจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล 
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และนายบุญพีร์ พันธ์วร เป็นวิทยากรในงานสัมมนาคร้ังน้ี ท่ีจัดข้ึนในวันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากน้ียังได้มีการจัดพิมพ์
เผยแพร่เป็นหนังสือในชื่อ “กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน” อีกด้วย

 ๒. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา ผ่านการจัด
นิทรรรศการ ซึ่งประกอบด้วย

 ๑. นิทรรศการเคลื่อนท่ี (Museum Road Show) 
ภายใต้หัวข้อ “เมอืงไทยในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยูหั่ว” ซึง่นทิรรศการนีเ้ป็นกจิกรรมทีส่ร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และกระตุ้นจิตส�านึกท�าให้เกิดความซาบซ้ึงในเร่ืองราวต่างๆ 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สถานการณ์บ้านเมอืงในห้วงเวลาน้ันได้มากย่ิงข้ึน บอกเล่าเรือ่งราว 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่ส�าคัญ ความเป็นอยู่ของผู้คน  
การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะท�าให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไปในแต่ละพื้นท่ี เข ้าถึงและซาบซึ้งใน 

พระมหากรณุาธิคณุยิง่ข้ึนแล้ว ยงัเพิม่โอกาสให้นักเรยีน นักศกึษา 
และประชาชนในพืน้ท่ีได้มส่ีวนร่วมร�าลึกถงึประวติัศาสตร์ท่ีส�าคัญของท้องถิน่และประเทศไทย 
กระตุ้นจิตส�านึกรักบ้านเกิดและประเทศชาติอันน�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

  ซึ่งพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ น�านิทรรศการเคล่ือนที่ไปจัดแสดงจ�านวน  
4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งม ี

การก�าหนดชื่อกิจกรรมตามพ้ืนท่ีนิทรรศการหมุนเวียน ดังนี้
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1๐๒

1) “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เยือนถิ่นฐานวัง 
ในรชักาลท่ี 7” จดันิทรรศการเคลือ่นท่ีร่วมกับมหาวิทยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒56๐

๒) “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ถ่ินอีสานย่าน
ร้อยเอด็” จัดนิทรรศการเคลือ่นทีร่่วมกับเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ ระหว่างเดอืน
มิถุนายน - กันยายน ๒56๐

๓) “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่หัวเมืองฝ่าย
เหนือ” จัดนิทรรศการเคล่ือนท่ีร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - กันยายน ๒56๐

4) “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้”  
จัดนิทรรศการเคล่ือนท่ีร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างเดือนสิงหาคม - 
กันยายน ๒56๐

 ๒. นิทรรศการหมุนเวียน เร่ือง “อยู่ไกลกังวล ชนม์ช่ืนฉำา่” 

  “สวนไกลกังวล” ตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวออกพระนามเรียก 

หรือ “วังไกลกังวล” ตามท่ีเรียกขานกันในปัจจุบัน พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างข้ึน 

ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานเป็นสมบัติของสมเด็จพระนางเจ้า 
ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปน 

ดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนช้ืนของไทย เป็น “บ้าน” ท่ีภูมิฐานมากกว่า 
ดูเป็นพระราชวังใหญ่โต โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร ผู้อ�านวยการศิลปากรสถาน 

ในขณะนั้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

  พระราชฐานแห่งนีน้อกจากเป็นสถานทีแ่ปรพระราชฐานแล้ว ยงัทรงใช้ปฏิบตัพิระราช- 
กรณียกิจต่างๆ ในการว่าราชการแผ่นดิน รวมถึงเกิดเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์
ขึ้นมากมาย ล่วงมาจนถึงกาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
วงัไกลกังวลแห่งน้ีก็ยงัคงใช้ส�าหรับแปรพระราชฐานในวโรกาสต่างๆ อาทิ เมือ่คราวประกอบ 
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1๐๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

พระราชพธิรีาชาภิเษกสมรส กบั หม่อมราชวงศ์สิรกิต์ิิ 

กติิยากร และโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ
สถาปนา หม่อมราชวงศ์สิริกิติ ์พระอัครมเหส ีเป็น
สมเด็จพระราชินสิีริกต์ิิ เม่ือวันท่ี ๒8 เมษายน ๒49๓ 
ณ วังสระปทุม ในวันรุ่งข้ึนท้ังสองพระองค์เสด็จ 

แปรพระราชฐานโดยรถไฟพระทีน่ัง่ไปประทบั ณ วงัไกลกังวลแล้ว พระองค์ ยังทรงใช้ปฏิบตัิ
พระราชกรณียกจิ ริเร่ิมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเพ่ือพัฒนาชนบทในพ้ืนท่ีชายทะเล
ทิศตะวันตก อีกหลายโครงการด้วยกัน
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1๐4

  นิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าวจัดแสดงโบราณวัตถุที่ส�าคัญและทรงคุณค่า อันได้แก ่
อัลบ้ัมภาพส่วนพระองค์วังไกลกังวล ของท่ีระลึกพระราชพิธีคฤหมงคล กล่องไม้ปิดทอง 
แกะสลักลายเมฆ ถาดที่ระลึกแกะสลักสัญลักษณ์วังไกลกังวล เพื่อเสนอองค์ความรู้ 
และเรื่องราวท่ีน่าสนใจเก่ียวกับวังไกลกังวล ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม ๒559 – 
๓1 พฤษภาคม ๒56๐

 ๓. นิทรรศการหมุนเวียน “เคร่ืองต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง” 

  ดัวยเห็นว่าเร่ืองอาหาร
ชาววัง หรือ กบัข้าวเจ้านายเป็นประเดน็
ท่ีผู้คนท่ัวไปให้ความสนใจอยู่เสมอ ด้วย
ลักษณะพื้นฐานทั่วไปมีความใกล้เคียง
กับอาหารของชาวบ้าน แต่มีศิลปะ 

ทัง้ในแง่ของการเป็นทัง้อาหารปากและ
อาหารตา วัฒนธรรมของอาหารชาววัง
ในช่วงต้ังแต่ปลายรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  นับแต่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา
พระราชสมภพ จนสิน้รชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลีย่นแปลงและ
ผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับอาหารตะวันตก เนือ่งจากการติดต่อสมัพนัธ์กับนานาประเทศ 
ซึ่งราชส�านักฝ่ายในมีบทบาทส�าคัญในการรังสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมอาหาร 

  จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้านายฝ่ายหญิงและบุตรหลานของข้าราชการช้ันสูง 
ท่ีถวายตัวเป็นข้าราชส�านักฝ่ายใน มีบทบาทส�าคัญในการประดิษฐ์คิดค้นอาหารจนออก
มาเป็นอาหารชาววัง เจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลห้องพระเคร่ืองต้น 

อันเป็นสถานท่ีส�าคัญในการประกอบพระกระยาหารส�าหรับองค์พระมหากษัตริย ์

และพระบรมวงศานวุงศ์ทุกพระองค์ เมือ่เจ้านายหลายพระองค์ขยับขยายออกไปประทับภายนอก
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1๐5รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

พระบรมมหาราชวังได ้น�าทักษะ 

ท่ีฝึกฝนจากวังหลวงมาสร้างสรรค ์

ต�า รับอาหารของตนเองขึ้น เป ็น
เอกลักษณ์เฉพาะวังตน สูตรอาหาร
ชาววังจงึเร่ิมแพร่ขยายไปตามวงขนุนาง
ข้าราชการท่ีใกล้ชิด จนเกิดเป็นอาหาร
ชาววังแบบประยกุต์ทีห่ลากหลาย และ
คงความพิถีพิถันอย่างชาววัง 

  นิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าวน�าเสนอด้วยส่ือ และจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีส�าคัญและ
ทรงคุณค่า อันได้แก่ เมนูพระกระยาหาร ชุดภาชนะเคร่ืองเสวย เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม 
มีด แก้ว เป็นต้น แบบร่างพวงมาลาพระราชทาน พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เพื่อเสนอองค์ความรู้ และเร่ืองราวที่น่าสนใจ
เก่ียวกับเครื่องต้นวังหลวง เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องราว พระกระยาหาร 
ในตลอดช่วงพระชนม์ชีพของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รวมถึงสืบเน่ืองจากอาหาร
ในวังสู่อาหารสามัญชน นิทรรศการนี้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 19 กรกฎาคม – ๓๐ พฤศจิกายน 
๒56๐ และจัดให้มี Workshop ส�าหรับผู้สนใจเรียนรู ้ประกอบด้วย 

• รื่นเริงเครื่องแขวนไทย เป็นการสาธิตและร่วมสร้างสรรค์งานเครื่องแขวนดอกไม้สด  
อนัเป็นศิลปะการตกแต่งสถานทีแ่บบชาววงั โดยวทิยากรพิเศษจากพพิธิภัณฑ์อาคาร
สายสุทธา-นภดล ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 1๒ สิงหาคม ๒56๐

• ลกูชุบรอบรัว้วงั เป็นการสาธติและร่วมสร้างสรรค์งานขนมไทยอย่างลกูชุบ โดยวทิยากร
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 16 กันยายน ๒56๐

• เส้นสายลายเมน ูเป็นการสาธิตและร่วมสร้างสรรค์งานเมนูหรือบัตรรายการอาหาร
แบบชาววัง โดยวิทยากรจากสาขาหัตถศลิป์ วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ์ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเม่ือวันท่ี 17 กันยายน ๒56๐
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1๐6

๓. การเผยแพร่ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาผ่านการจัดสัมมนา
ทางวิชาการ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดสัมมนาวิชาการในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดังนี้
 ๑. “๑๑๒ ปี ราชนารี ๕ แผ่นดิน” งานสัมมนาจากการศึกษา
วิจัยเร่ืองการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์บอกเล่าในสมเด็จพระนางเจ้า 
ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ในโอกาสคล้ายวันประสูติ 
11๒ ปี ซึ่งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบัน 

พระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี 
เพ่ือเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชประวัตสิมเดจ็พระนางเจ้า 
ร�าไพพรรณฯี นอกจากในฐานะพระบรมราชินีคู่พระบารมพีระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทัง้ในยามสุขและยามทกุข์ ทรงถวายความจงรักภกัดี
ต่อพระราชสวามีอย่างมิเส่ือมคลายตลอดพระชนม์ชีพแล้ว ยังทรงเป็น
แบบอย่างท่ีดใีห้คนรุน่หลังได้รบัทราบพระราชประวัต ิพระราชกรณียกิจ  
พระราชจริยวัตรและพระราชอธัยาศยัในสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณฯี  
ราชนารีผู ้ทรงสง ่างามทุกกาลสมัยสืบไป โดยได ้รับเกียรติจาก  

รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชมุพล ผู้วจิยัเร่ืองการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์บอกเล่า
และเป็นวิทยากรในงานสัมมนาครัง้น้ี ซึง่จดัขึน้เม่ือวันที ่๒๐ ธันวาคม ๒559 ณ ห้องประชมุ
ศุโขทัย อาคาร ๓6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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1๐7รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

  ๒. การสมัมนาเพือ่เผยแพร่พระราชกรณยีกจิการสบืสานและรเิริม่พระราชไมตรี 
กับยุโรปสมัยรัชกาลท่ี ๗ ซึ่งเป็นผลการศึกษาวิจัยซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว โดย ศาสตราจารย์ ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร  
เรือ่ง การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว พ.ศ. ๒476 - ๒477 
โดยครอบคลุมประเทศยโุรป 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรัง่เศส อิตาล ี(นครรฐัวาติกนั) อังกฤษ 
เดนมาร์ก เยอรมนี เบลเยียม เชโกสโลวาเกีย ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์ กับงานวิจัยเรื่อง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ยุโรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ของนางฉัตรบงกช  
ศรีวัฒนสาร นักวิจัยของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานวิจัย 

ทัง้สองเร่ืองใช้เอกสารชัน้ต้นจากยุโรปและศูนย์ข้อมลูพระปกเกล้าศึกษาเป็นแหล่งข้อมลูส�าคัญ

  การสัมมนาครั้งน้ีเป็นโครงการร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทีด่�าเนนิโครงการวจิยัเกีย่วกบัหัวข้อส�าคัญต่างๆ หลายหัวข้อในสมยัรัชกาลที ่7 ได้แก่ รายงาน
วจัิยของ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ธรีะ นุชเป่ียม นักวชิาการด้านประวติัศาสตร์ความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศ เร่ือง ตวัตนใหม่ของสยามในโลกา ซ่ึงใช้ข้อมลูเอกสารต่างประเทศส่วนใหญ่
จากเอกสารของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสที่มีผู้รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ดังน้ันด้วยเน้ือหาอันเกี่ยวเน่ืองกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์ฯ  
จึงร่วมมือกบัสถาบันเอเชยีศึกษา จัดสัมมนาวชิาการพระปกเกล้าศึกษา ในหวัข้อ “การสืบสาน
และรเิริม่พระราชไมตรกีบัยโุรปสมัยรชักาลที ่7” เพือ่เป็นเวทเีสวนาแลกเปล่ียนความรู ้และ
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ข้อคิดเห็นกับนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษา ผู้เช่ียวชาญเรื่องรัชกาลท่ี 7 และผู้สนใจอ่ืนๆ  
เพือ่ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จรงิเก่ียวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกจิของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เตช บุนนาค และ รองศาสตราจารย์ 
ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล ผูท้รงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศและด้านพระปกเกล้า ร่วมวิพากษ์
และให้ข้อคิดเห็นในงานสัมมนาคร้ังน้ี ซึง่จัดขึน้เม่ือวันท่ี ๒6 พฤษภาคม ๒56๐ ณ ห้อง 1๐5 
อาคารมหาจุฬาลงกรณ ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. การเผยแพร่ความรูด้้านพระปกเกล้าศึกษาผ่านการอบรมวทิยากร
น�าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
 การน�าชมเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาการจัดแสดงและ
ถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าชมได้ดียิ่งข้ึน และกระตุ้นให้ผู้เข้าชมมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเนื้อหา 
การจดัแสดง ท้ังยงัเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพิพิธภณัฑ์ฯ และกลุ่มผู้เข้าชม โดยพิพิธภณัฑ์ฯ ได้ให้บรกิาร
การน�าชมเป็นหมูค่ณะแก่ สถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชนมาเป็นเวลาหลายปี 

ด้วยจ�านวนกลุ่มผู้เข้าชมที่เพ่ิมมากขึ้น พิพิธภัณฑ์ฯ ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของจ�านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน�าชม 

ในการรองรับจ�านวนผู้เข้าชมท่ีมีมากขึน้ ด้วยเหตน้ีุจึงจัดการอบรมอาสาสมัครน�าชมพิพิธภณัฑ์ ส�าหรับบุคคลท่ัวไป 

ท่ีมคีวามสนใจประวัติศาสตร์ อนัเก่ียวเนือ่งกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 
พระบรมราชนิ ีในรัชกาลท่ี 7 ตลอดจนพฒันาการการเมืองการปกครองของไทย ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในประเดน็
ดังกล่าวและสามารถถ่ายทอดแก่ผูเ้ข้าชม ทัง้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์พิพธิภัณฑ์ฯ ให้เป็นทีรู่จั้กมากยิง่ข้ึน การอบรมนี้ 
จัดขึ้นเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒56๐ โดยใช้เวลา 5 วัน และมีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมจ�านวน 6๐ คน 
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๕. การเผยแพร่ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาผ่านกิจกรรมพิเศษ  
โดยด�าเนินการในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

๑. พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือเป็น 

ทางเลือกส�าหรบัการเรยีนรูด้้วยตนเอง ซึง่เป็นการเรยีนรูผ่้านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมรีะบบ 

เชื่อมโยงและระบบกระจายข้อมูลข่าวสารสู่สังคมอย่างกว้างขวาง สามารถตอบสนอง 
ความต้องการแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่จริงได้ ท�าให้ลดช่องว่างด้านระยะทาง 
เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสนับสนุน 

การเรยีนรูข้องผู้ทีส่นใจท�าให้สนุกสนานและเพลิดเพลินกบัส่ือทีจ่ดัแสดงผ่านโปรแกรมพิพธิภณัฑ์
เสมือนจริง ท�าให้เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนผู้เข้าชมอยากเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ จริง

๒. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ยามคำ่าคืน (Night at the Museum) ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ด�าเนินการ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ มาเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองหลายปี เป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนรับรู้และสนใจในการเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น และเพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแสดงถึง 
ความกตัญญูกตเวทีน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อประชาชนชาวไทย 

อีกท้ังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
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  โครงการพพิธิภณัฑ์ยามค�า่คืน (Night at the 
Museum) จงึเป็นกจิกรรมหน่ึงท่ีจะสามารถกระตุ้น
พฤตกิรรมและการตระหนกัถงึการเท่ียวชมพิพธิภัณฑ์
ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒56๐ พพิิธภัณฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ได้ร่วมกับส�านักงานบริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันการเรียนรู้ 
แห ่งชาติ  (สพร.) และเครือข ่ายพิพิธภัณฑ์ 
ในการจัดกิจกรรม Night at the Museum 2016 

ขึ้น ซึ่ งนอกจากพิพิธภัณฑ์จะเป ิดให ้ เข ้าชม 

ในช่วงกลางคืนแล้วนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรม 

“7 Wonders ๗ สิ่งต้องห้ามพลาด” ให้ผู้เข้าชม 

พิพิธภัณฑ์ได้ร่วมสนุก ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 
๓ วัน ตั้งแต่วันท่ี 16 - 18 ธันวาคม ๒559 

 ณ พพิธิภัณฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว
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๓. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์หรรษา จัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม ๒56๐ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 

ได้แสดงศักยภาพทางความคิด ทางร่างกาย ทางจิตใจของตน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย ภายใต้เรือ่งราวของความรูซ่ึ้งเก่ียวกับพระราชประวัต ิพระราชกรณียกจิ 

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ และ 

เร่ืองราวประวัติศาสตร์
ทางการเมืองในการเร่ิมต้น 

ระบอบประชาธปิไตยอืน่ๆ 

อีกมากมาย เพื่อร่วมกัน
เติมเต็มให้เขาเหล่านั้น
ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์
ท้ังร ่างกาย จิตใจ และ
ส ติ ป ั ญ ญ า ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น 
สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น
ภายใต ้ เงื่อนไขของกฎ 

และกตกิาได้อย่างมีความสุข น�ามาซึง่การเป็นพลเมืองดขีองประเทศชาตต่ิอไป ซึง่มีกจิกรรม 

ให้เด็กท่ีเข้าร่วมสนุก ได้แก ่ศรรักปักอุรา (ปาเป้า) ไข่ระกาพาโชค (ตักไข่) สานรักบันลือโลก  
(ประดิษฐ์ของใช้จากการสาน) ถูกโฉลก...วานบอกเอย (ประเมินผล) และ 7 Wonders :  
7 สิ่งต้องห้ามพลาด 
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๔. กจิกรรมปิดเทอมหรรษา พิพิธพาเพลิน เป็นกิจกรรมทีส่นบัสนนุ และส่งเสริมให้เดก็และเยาวชน
ได้หันมาสนใจการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน และรู้จักพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการน�าเสนอ 

ความรู้อันเก่ียวเน่ืองกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ รวมถึงพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

ผ่านชุดเสริมความรู้ที่คล้ายคลึงกับของเล่นในชีวิตประจ�าวัน ผ่านเร่ืองเล่าที่ถ่ายทอดจาก
บุคคลผู้มีความรู้ เป็นการสร้างทางเลือกของการใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน ์ 
เกดิความสนกุสนาน ทัง้ยังสามารถน�าความรูไ้ปปรับใช้กับการเรียนในห้องเรียนได้อย่างดีย่ิงขึน้ 
โดยจดัข้ึนเมือ่วันท่ี ๒6 เมษายน ๒56๐ ณ พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

๕. กจิกรรม 7 Wonders ๗ ส่ิงต้องห้ามพลาด เป็นกิจกรรมเพือ่สนบัสนนุการเข้าชมโดยจดัข้ึน 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒4 กันยายน ๒56๐ ณ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจใน
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้า 
ร�าไพพรรณีฯ ตลอดจนข้อมูล
และทีม่าของวัตถทุีจั่ดแสดงวัตถุ
จัดแสดงในพิพิธภณัฑ์มากย่ิงขึน้ 
รูปแบบกิจกรรมเป็นการตามล่า
หาตราประทับ โดยให้ผู้เข้าร่วม
ประทับตราให้ตรงกับข้อมูล
วัตถุหรือสถานที่ ที่อธิบายไว้ใน 

แผ่นพับประทบั นอกจากนัน้ยังได้มีการเปิดรอบบรรยายการน�าชมให้กับผูท้ีส่นใจฟังบรรยาย
แบบมีผู้น�าชม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น ๒8๐ คน

 ผลการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวท่ีผ่านมา ท�าให้พิพิธภัณฑ์ได้รับ รางวัล Museum Thailand 

Awards 2017 มอบโดย ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) ซึ่งในปี ๒56๐ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัลจ�านวน ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัล “Museum Thailand 

Awards 2017” 
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..................................................................................... 

ผลการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวท่ีผ่านมา  
ท�าให้พิพิธภัณฑ์ได้รับ รางวัล  

Museum Thailand Awards 2017  
มอบโดย ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

(องค์การมหาชน)
.....................................................................................

ถือเป็นรางวัลส�าหรับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว
ด้านพพิธิภัณฑ์เพิม่มากข้ึน โดยพพิิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหั่วเป็น 1 ใน ๒๐ พพิิธภัณฑ์ทีไ่ด้รับ 

การโหวตสูงสดุจากผูเ้ข้าใช้เวบ็ไซต์ museumthailand.com ซ่ึงมีพพิธิภณัฑ์ทัง้หมด 1,๒๐๐ แห่ง จากกว่า 7,๐๐๐ แห่ง 
ทั่วประเทศ นอกจากน้ี พิพิธภัณฑ์ยังได้รับรางวัล “Museum Thailand Award” ประเภทการบริหารจัดการ
ข้อมลูและให้บรกิารข้อมลูยอดเยีย่ม ซึง่เป็น 1 ใน 5 พพิิธภัณฑ์ท้ังหมดบนเวบ็ museumthailand.com เช่นกนั 

ซ่ึงเป็นการจัดมอบรางวัลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ที่ได้จัดท�าเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด ์ 
(www.museumthailand.com) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้
ทั่วประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ จ�านวนทั้งสิ้น 1,๒๐๐ แห่ง เพ่ือกระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 

ด้านพิพิธภัณฑ ์(Museum Culture)

 

aw_annual2560_part2-3-final.indd   113 20/8/2561   14:59:35



114

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะ
และสากล
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนกิจกรรมและ 

การด�าเนินงานในทุกๆ ยุทธศาสตร์ ด้วยการด�าเนินงานของสถาบันใน
ปัจจุบันต้องขับเคล่ือนไปภายใต้ข้อจ�ากัดและสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย  
ท้ังภายในและภายนอก ดังน้ันอาจกล่าวได้ว ่า ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
เป็นรากฐานที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานทุกด้าน และเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนให้เกิดความส�าเร็จ ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กร 
ให้มีสมรรถนะและความเป็นสากล 
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 ในรอบปี ๒56๐ ท่ีผ่านมายุทธศาสตร์ท่ี 6 ด�าเนินงานสนับสนุนใน 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน

 ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสถาบัน

 ส่วนท่ี ๓ การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยในระดับสากล

 ส่วนท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม

การพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือสนบัสนนุ 

การขับเคลือ่น
ภารกิจของ

สถาบัน

การสร้าง 
ความร่วมมอื
และพัฒนา
เครอืข่าย
เพ่ือพัฒนา

ประชาธิปไตย         
ในระดับสากล

การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพ่ือสนบัสนนุ
ภารกิจของ

สถาบัน

การส่งเสรมิ
และสนบัสนนุ

กิจกรรม
เพ่ือพัฒนา

สงัคม
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ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจของ
สถาบัน 

  ยุทธศาสตร ์สถาบัน
พระปกเกล้า ฉบับที่ 5 ก�าหนด
ให ้ มีการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
(Individual Development Plan 
หรือ IDP) โดยเร่ิมใช้ด�าเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒559  
ที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางการพฒันาขององค์กร
ให้มีความชัดเจน สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
กรอบในการพัฒนาบุคลากรท้ัง

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ�าต�าแหน่ง ตลอดจนสมรรถนะในด้านอื่นๆ ที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับการท�างาน
ในยคุปัจจบุนั ด้วยเห็นความส�าคญัว่าสมรรถนะของบคุลากรซ่ึงเป็นเฟืองจกัรทีส่�าคญัขององค์กร และมีส่วนส�าคญั
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ ที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ และทักษะที่จ�าเป็น 

ต่อการปฏิบติังาน ได้แก่ หลกัสตูรวทิยากรกระบวนการ หลกัสตูรภาษาองักฤษออนไลน์ หลกัสตูรการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ 
ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒56๐ ด้วยมีความเปลี่ยนแปลงในกฎ 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้พนักงานสามารถด�าเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบในฐานะหน่วยงานของรัฐ  
อกีทัง้สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ นอกจากนีย้งัมีโครงการเพือ่พฒันาสขุภาพกาย สขุภาพใจ
ของบุคลากร ภายใต้โครงการ “KPI ห่วงใย ห่างไกลโรค  :  องค์กรจอมขยับ” เพ่ือให้บุคลากรหันมาดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ภายใต้ค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญด้านการออกก�าลังกายและนักโภชนาการ ผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร  
ส่งผลให้บุคลากรของสถาบันมีสุขภาพกายใจแข็งแรงขึ้น ท�าให้ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ 
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 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 ได้ประกาศใช้ค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared 
values) KPI-D ซึ่งประกอบด้วย

K  :   Knowledge บคุลากรทีม่คีวามรู้และความรอบรู้ ปฏบิติังานบนพืน้ฐานข้อเทจ็จริง ให้ความ
ส�าคัญกับการจัดการความรู้และมุ่งผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ

P  :   Professionalism บุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเอง 
ตลอดเวลา ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลความซื่อตรง และการตรงต่อเวลา

I  :   Innovation บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

D  :   Democratic Governance บุคลากรที่ยึดหลักการท�างานอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย 

 ค่านยิมดงักล่าวก�าหนดข้ึนเพือ่เป็นแนวทางยดึถือปฏิบัตขิองพนกังาน และเพือ่เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน
ค่านยิมดงักล่าว หลงัจากทีไ่ด้มีการประกาศใช้ยทุธศาสตร์สถาบนัพระปกเกล้า ฉบบัท่ี 5 สถาบนัได้จัดท�าจดหมาย
ข่าวงานบุคคล HR – News เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนและเผยแพร่ค่านิยมร่วมไปสู่พนักงาน นอกจากน้ี
ในการพัฒนาบุคลากรประจ�าปี พ.ศ. ๒56๐ ยังได้มีการเผยแพร่ค่านิยมร่วมดังกล่าวอันเป็นการประกาศให้รับรู้
ท่ัวท้ังองค์กร
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ส่วนที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
 ปัจจัยความส�าเร็จหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรในยุคปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งหากมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ทันสมัย พร้อมสนับสนุนงานในด้านต่างๆ สถาบันตระหนักและ 

ให้ความส�าคัญในปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒56๐ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในหลายๆ ด้าน นับแต่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
อันเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและการบริหาร โดยการ 
จัดท�าเว็บไซต์เปลี่ยนประเทศไทย และพัฒนาระบบไร้สาย เพ่ือให้เทคโนโลยีได้เช่ือมต่อเครือข่าย ลดข้อจ�ากัด 

ในด้านต่างๆ ท�าให้การพัฒนาในยุทธศาสตร์อ่ืนๆ บรรลุวัตถุประสงค์

 นอกจากการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการท�างานแล้ว สถาบนัยงัได้พฒันาระบบการเรยีนการสอน 

ผ่านระบบ E-Learning เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย โดยจัดท�าระบบ E-Learning เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในประเด็นความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรับบคุคลทีส่นใจเข้าสูว่งการการเมอืงระดับชาติและ 

ระดับท้องถิ่น ซึ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนจ�านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ E-Learning for National 
Politicians (ENP) และ E-Learning for Local Politicians (ELP) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ 

จะเริ่มพัฒนาหลักสูตร ENP

ส่วนที่ ๓ การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยในระดับสากล
 นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และพัฒนาเทคโนโลยีอันเป็นระบบสนับสนุนงานแล้ว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยังได้สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

 ๑. การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๖๐
 การประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกล้าประจ�าปี ๒56๐ จดัขึน้เป็นครัง้ที ่19 ภายใต้หัวข้อ “ประชาธปิไตย : 
ความท้าทายใหม่ อุดมคติ ส่ิงที่เป็นจริง และส่ิงที่อยากเห็น” (Thai Democracy and New Challenge : 
The Ideal, Reality and Prospects) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก ระหว่างวันท่ี 
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1๐ – 1๒ พฤศจิกายน ๒56๐ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด 

การประชุม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นความรู้ทางวชิาการด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นเวทีส�าหรับการน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ 
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1๒๐

 รูปแบบของการจัดงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

1) การแสดงปาฐกถา เรือ่ง Sustainable Democracy : 
Beyond Politics โดย Prof. George Abonyi 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศถ่ายทอด 

มุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้าง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ย่ังยืน 

โดยมุ่งอธิบายถึงแนวทางการสร้างประชาธิปไตย
ผ่านมิติทางด้านเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต 
รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีตลอดจน 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

          และปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ส่วนร่วมประชาธิปไตย ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” โดย 

ศาสตราจารย์พิเศษนรนติิ เศรษฐบุตร ผู้ทรงคณุวฒิุด้านการเมอืงการปกครองของประเทศไทย 

ทีก่ล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในสองลกัษณะ คือ การเลอืกต้ัง และ 

การประท้วง ซึ่งจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม

  ปิดท้ายการประชุมวิชาการด้วยการปาฐกถาปิดโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่สรุปผลการประชุมวิชาการในครั้งน้ีก่อนจะเสนอมุมมอง
และแนวทางในการจัดประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าในครั้งต่อไป
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1๒1รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

๒) การสัมมนาวิชาการ ซี่งเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ มุมมองและประสบการณ์ของวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒท้ัิงในและต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น การอภปิรายร่วม (Panel Discussion) 
และการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)

    เวทอีภิปรายมมุมองจากต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ 

“International Perspectives on Consolidat-
ed Democracy” โดย Prof. Kang Won Taek, 
Seoul National University ทีก่ล่าวถึงประชาธปิไตย 

ในประเทศเกาหลีใต้ท่ีเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยท่ี
เข้มแขง็ด้วยการวางรากฐานของประชาธปิไตยท่ียัง่ยนื 
และ Prof. Francois Bafoil, Director of Research 
Center at Sciences Po, Paris, France ถอดบทเรียน 

เก่ียวกับการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธปิไตยโดยเปรยีบเทียบ 

ประสบการณ์ของยุโรปกลางและตะวันออก (CEE) กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)  
พบว่า สองภูมิภาคมีความแตกต่างที่ส�าคัญ คือ หลักนิติธรรมกับการปกครองโดยกฎหมาย 
ปิดท้ายด้วย Dr. Alice Cunha, Researcher at Instituto de Historia Contemporanea  
- NOVA University, Lisbon, Portugal อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 

ท่ีเข้มแข็งของโปรตุเกสถึงการ “ปฏิวัติดอกคาร์เนช่ัน” ปฐมบทในการวางรากฐาน 

ความเป็นประชาธิปไตยในโปรตุเกส ด�าเนินรายการโดย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

  นอกจากนี้ยังมีเวทีอภิปราย  
ในหัวข้อ “บททดสอบรัฐธรรมนูญ  
บนประชาธิปไตยท่ีพึงปรารถนา” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ  
นกสวน สวัสดี พูดถึงประชาธิปไตย
ไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒56๐ 
จะเป ็นระบบ Hybrid Regime  
ซ่ึงจะยงัไม่สามารถเป็นประชาธิปไตย 
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1๒๒

อย่างเต็มท่ี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กล่าวถึงความท้าทายของการเดินหน้าประชาธิปไตย 

หลังประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบับปัจจบัุน และ ดร. มานะ นิมตรมงคล ท่ีกล่าวถงึ ความพยายาม 

ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยท่ีต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ 
ที่มีความจ�าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารในการรับมือกับปัญหาคอร์รัปชัน ปิดท้ายด้วย ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ 
ท่ีให้ความส�าคัญกับประชาธิปไตยท่ีพึงปรารถนาบนมิติของกระบวนการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและการเมืองภาคพลเมืองท่ีเข้มแข็ง

   นอกจากน้ียังมีการประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย ซ่ึงน�าเสนอบทความเอกสาร
วิชาการ หรือผลการศึกษาวิจัยจากการอภิปรายในกลุ่มเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
และประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ความท้าทาย ได้แก่

  ความท้าทายท่ี 1 ได้นักการเมืองท่ีมีคุณภาพเข้าสภา?

  ความท้าทายท่ี ๒ ประชาธิปไตยได้ดุล?

  ความท้าทายท่ี ๓ การเมืองไทยไร้โกง?

  ความท้าทายท่ี 4 ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและหลักนิติธรรม?

  ความท้าทายท่ี 5 ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตประเทศไทย?

  ความท้าทายท่ี 6 สร้างสังคมสันติสุข ?
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1๒๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

๓) การจัดนิทรรศการ ในส่วนของนิทรรศการ จัดข้ึนภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยไทย :  
ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิง่ทีเ่ป็นจรงิ และส่ิงทีอ่ยากเห็น” โดยน�าเสนอในรปูแบบของบอร์ด
นทิรรศการเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจ เสรมิสร้างประสบการณ์ผ่านการน�าเสนอทีห่ลากหลาย 

รูปแบบ และการจัดกิจกรรมบนเวทีเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

๒. การผลิตรายการโทรทัศน์ “The key ไขการเมือง... เร่ืองใกล้ตัว”
 “The key ไขการเมอืง... เรือ่งใกล้ตวั” เพ่ือเป็นกุญแจไขค�าตอบ ข้อสงสยั และเปิดพืน้ท่ีสร้างองค์ความรู ้
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมให้เกิดการสร้างจิตส�านึกพลเมือง ส่งเสริม
สิทธิ เสรีภาพ ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถานการณ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชน  
ในปี ๒56๐ สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN สร้างสรรค์รายการรูปแบบวาไรตี้ทางการเมือง  
โดยปรับเปลีย่นรูปแบบให้มีความ
เข้มข้น ทันต่อสถานการณ์และ
กระแสความสนใจท่ีสอดคล้อง
กบัความเคลือ่นไหวและอุณหภูมิ
ทางการเมืองมากย่ิงขึน้ โดยปรับ
การสนทนาให้มีความทันสมัย 

แต่น่าสนใจและตอบโจทย์การ
พัฒนาประชาธิปไตยท่ีจะมอบ
ความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง
การปกครองให้กับผู้ชม และยัง
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
ทางการเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของรายการ 
ในมุมมองที่จะสอดแทรกองค์ความรู้ของแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่จะหมุนเวียนมาให้ความรู้และ 

เพ่ิมสสีนัในการหาทางออกร่วมกัน สามารถรบชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ดจิทัิลฟรทีีว ีช่อง 16 และ TNN 2 

ทรูวิชั่นส ์ช่อง 784 เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.
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๓. การผลิตรายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” 
 สถาบันได้ร่วมกับสถานีวิทยุรัฐสภา ผลิตรายการวิทยุ  
“มุ ่งสู ่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” ทางคลื่น  
F.M. 87.5 MHz. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร ์เวลา ๒๐.๐๐ – ๒1.๐๐ น. 
ซ่ึงในแต่ละวันจะมีการน�าเสนอเน้ือหา ประเด็นส�าคัญในปัจจุบัน
ท่ีมีความหลากหลาย ผ่านมุมมอง ความคิดเห็นของวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ดังนี้

วันจันทร์  ประเดน็ทางด้านการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ทัง้หลักการ
ในเร่ืองของการเมืองการปกครอง 
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
และอนาคต

วันอังคาร  ประเด็นการเมืองภาคพลเมือง และ 

การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ความเป็นพลเมือง 
การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป

วันพุธ  ประเด็นธรรมาภิบาลและพระปกเกล้าศึกษา การสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

และเอกชน เป็นอกีหนึง่ส่วนส�าคญัในการพัฒนา ร่วมกับองค์ความรู้ด้านประปกเกล้า
ศึกษาจุดเร่ิมต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข

วันพฤหัสบดี ประเด็นสันติศึกษา ว่าด้วยเรื่องของสันติวิธี การจัดการความขัดแย้ง มุมมอง 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นโดยกระบวนการสันติวิธี

วันศุกร์ การวิจารณ์หนังสือทางด้านการเมืองการปกครอง เพื่อเป็นการเผยแพร่อีกหนึ่ง 
มุมมองส�าหรับผู้ท่ีรักในการอ่าน รวมถงึการบอกเล่าเร่ืองราวของงานวิจัยท่ีน่าสนใจ
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 การผลิตรายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” เป็นอีกความมุ่งม่ันของสถาบัน 

ในการเผยแพร่องค์ความรู้ออกสู่สาธาณะ โดยสัมภาษณ์นักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมีองค์ความรู้ในแต่ละด้านท่ีหลากหลาย เพื่อให้ 
ผู้ฟังได้รับองค์ความรู้จากผู้รู้อย่างแท้จริง

๔. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
 สถาบันยังด�าเนินงานร่วมกับเครือข่าย
ต่างประเทศ เพ่ือเปิดโลกทศัน์ในมุมมองแบบสากล 
ท้ังยังให้ความส�าคัญในการสร้างความร่วมมือ 

ระดบัสากลท่ีถอืได้ว่าเป็นส่ิงส�าคญั ท้ังการสร้าง
กจิกรรมความร่วมมือกบัเครอืข่ายระหว่างประเทศ 
อาทิ การศึกษาวิจยั การศึกษาดูงาน การบรรยาย
พิเศษ การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
เป้าประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระดบัสากล
ท่ีสถาบันด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

 ซึ่งในปี ๒56๐ สถาบันมีการลงนามความร่วมมือและเกิดภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ได้แก่

1) สถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู เพ่ือลงนามความร่วมมือ ในเร่ืองเกี่ยวกับ  
E-Government การจัดการข้อมูลสาธารณะ ด้านการวิจัยและการศึกษาเฉพาะด้าน และ 

การฝึกอบรมให้แก่ผูบ้ริหารระดับอาวุโสหรือด้านอ่ืนเก่ียวกับการจดัการสาธารณะ เพือ่แลกเปลีย่น 

ประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติที่ดีในเร่ืองนโยบายสาธารณะเพ่ือยกระดับการพัฒนาและ 

การปรับปรุงของการบริการสาธารณะ และความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ในอนาคตร่วมกัน 

๒) สถาบันการปกครองของประเทศจีน Chinese Academy of Governance ลงนาม 

ความร่วมมอืทางด้านวชิาการ การศึกษาวจัิย รวมถึงการจัดการศึกษาอบรมและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นในด้านการด�าเนินขององค์กรส�าหรับการด�าเนินงานอนาคต
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๓) สถาบันการเมืองแห่งชาติ Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่ีสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะผู้บริหาร 

ของสถาบันพระปกเกล้า และเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พร้อมทั้งชมนิทรรศการท่ีก�าลังจัดแสดง ซ่ึง ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและ
พฒันา ให้การต้อนรบั พร้อมบรรยายสรปุในหวัข้อ “การฝึกอบรมผูน้�าระดับสงูของประเทศไทย
และสถาบันพระปกเกล้า” รวมท้ังสนทนาวางแผนเกี่ยวกับการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกัน 

4) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำาประเทศไทย โดย นายหว่อง ไค จุน  
รองหวัหน้าคณะผู้แทนทางการทูตและท่ีปรึกษาทูต สถานเอกอัครราชทตูสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประจ�าประเทศไทย เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
เพ่ือสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเหน็เรือ่งการพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างกัน อาท ิโครงการ 
การบริหารและ การพัฒนาเมือง การอบรมผู้น�าและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการท่ีจะจัดขึ้นในอนาคต

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากประเทศสหรัฐอเมริกา International City/Country  
Management Association (ICMA) โดย Mr. Dean E. Shankle ผู้จัดการเมือง  

Hooksett รัฐนิวแฮมเชียร์ และ MR. Andrew Riley ผู้ประสานงาน
ชุมชนสัมพันธ์ เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเข้าพบและ 

รับทราบพันธกิจ เป้าหมายการด�าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า รวมถึง 
การมีส่วนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยของวิทยาลัยพัฒนา 

การปกครองท้องถ่ิน พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน 

ท้องถิ่นของท้ัง ๒ ประเทศ

6) สมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาบาห์เรน - ไทย 

โดย นายอับบาส อีซา อาลี ฮาซนั อัลมาดี ประธาน
สมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาบาห์เรน - ไทย 
และคณะ เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส 

ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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1๒7รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

เพือ่พดูคุยแลกเปล่ียน รบัทราบถึงการด�าเนนิงาน และการบรหิารงานของสถาบันพระปกเกล้า
ด้านการศึกษาอบรม

7) สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การจดัท�าเกณฑ์และตัวชีวั้ดในการประเมินกระบวนการนิติบญัญติัของราชอาณาจกัรไทย” 
ซึ่งมีการประชุมทีมวิจัยและน�าเสนอผลงานดังกล่าวร่วมกัน ถือได้ว่าสถาบันพระปกเกล้า 
ได้ยกระดับคุณภาพของงานวิจัย รายงานการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
ท่ีกว้างขวางออกไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

8) มหาวิทยาลัยกัจจามาดาร์ (Gadjah Mada University) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
น�าคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า และรับฟังการบรรยายพเิศษในหัวข้อ “ฉากทศัน์ประเทศไทย
ในศตวรรษท่ี ๒1 : การปฏรูิปการบริหารภาครัฐภายใต้ความท้าทายใหม่ และร่วมแลกเปล่ียน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐร่วมกัน

9) สถาบันเพ่ือช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง (IDEA : International  
Institute for Democracy and Electoral Assistance) โดย นางสาวลีนา ริกกลีา ทามงั  
(Ms. Leena Rikkila Tamang) ผู้อ�านวยการโครงการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าพบ 
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า เพือ่แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
ความร่วมมอืด้านวชิาการ โดยน�ากรอบแนวคิดการพัฒนาประชาธปิไตยทีไ่ด้ท�าการศกึษามาสู่ 
การปฏิบัติ รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรความเป็นพลเมือง 
ท่ีน�าไปสู่พลเมือง ตลอดจนความเป็นไปได้ในการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

 นอกจากการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน ์

ในมุมมองแบบสากล สถาบันยังให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี อันจะก่อให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงกว้าง และ
เป็นการสานต่อการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ โดยเปิดเวทีแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น 

ตลอดจนประสบการณ์จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักปฏิบัติและเครือข่ายความร่วมมือ  
ภายใต้โครงการ “KPI Public Lecture” ซึ่งในปี ๒56๐ ท่ีผ่านมา สถาบันได้ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
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1) การบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ความมัน่คง 
ในภูมิภาคเอเชีย” โดย ศาสตราจารย  ์

ดร. อาคิฮิโกะ ทานากะ (Prof. Dr. Akihiko 

Tanaka) มหาวทิยาลยัโตเกียว ประเทศญีปุ่่น 

ซ่ึงจัดข้ึนในโอกาสฉลองครบรอบ 1๓๐ ป ี

แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

ระหว่างประเทศญ่ีปุ ่นและประเทศไทย 

ซ่ึงถือว่าเป็นความสัมพันธ์ท่ียาวนานมากว่า 

6๐๐ ป ี  นับตั้ งแต ่ส มัยกรุงศรีอยุธยา 
เป็นราชธานี ปัจจุบันประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 

และต่อเนื่องท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒) การบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ : กุญแจสู ่สังคม 

ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล” โดย ศาสตราจารย์คาซูโอะ อิชิโจ (Prof. Kazuo Ichijo) 
ศาสตราจารย์และคณบดีส�านักบัณฑิตวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์บรรษัทระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยฮโิตซบึาช ิกรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ เสนอถงึการสร้างสรรค์องค์ความรูข้องมนษุย์ 

ซ่ึงองค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์องค์ความรู ้
รวมถึงพัฒนาและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ส่วนที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
 นอกจากความมุง่มัน่ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประชาธปิไตยในฐานะของสถาบนัวิชาการ
ชัน้น�าด้านการพฒันาประชาธปิไตย ธรรมาภิบาล และสนัติวธิเีพือ่ประโยชน์ส่วนรวมมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว สถาบนั 

ยังคงให้ความส�าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง 
การสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือสังคมของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าท่ีให้ความส�าคัญกับสังคมส่วนรวม 

ผ่านการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ สถาบนัได้ด�าเนนิการและสนับสนนุกจิกรรมเพือ่พฒันาสงัคมในด้านต่างๆ อาทิ 
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๑) กฐินพระราชทาน สถาบันพระปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๖๐
 การส ่งเสริมประเพณีการถวายผ ้าพระกฐิน
พระราชทาน ถือเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ 
มีความเจริญรุ่งเรือง ธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม 

ท่ีทรงคุณค่า ตลอดจนเป็นการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา
ให้สืบไป 

 สถาบันพระปกเกล้า ได้รับพระราชทานพระบรม- 
ราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการน�าผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ�าปี ๒56๐ ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ท่ีจ�าพรรษา  

ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมือ่วันที ่15 ตุลาคม ๒56๐ เพ่ือน้อมเกล้าฯ 
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู โดย ศาสตราจารย์วฒิุสาร  
ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า  
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  
ซ่ึงสถาบันได้ถวายเงนิท้ังสิน้ ๒,5๐1,569.51 บาท (สองล้านห้าแสนหนึง่พนัห้าร้อยหกสบิเก้าบาทห้าสบิเอด็สตางค์) 

 ทั้งน้ี สถาบันยังมอบเงินให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ
หน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือสาธารณกุศลต่อไป

๒) โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
 การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ถือเป็นพันธกิจหลักในการด�าเนินงานของสถาบัน 

พระปกเกล้าท่ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ 
ด้านการเมืองการปกครอง หากแต่มีความรู้เพียง 
อย่างเดยีวคงยังไม่พอ สถาบนัยังมุง่มัน่ให้คนมคีณุธรรม
และจริยธรรมควบคู่กันไปเพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจ 

ให้สอดรับกับการเปลีย่นแปลงในปัจจุบนั “หลกัสตูร 
วิทันตสาสมาธิส�าหรับนักบริหาร” จึงเป็นหลักสูตร 
ท่ี ส ถ า บั น ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ แ ล ะ ด� า เ นิ น ง า น 
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มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท้ังทางร่างกายและจิตใจเข้ารับการฝึกสมาธ ิ

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต โดยสถาบัน 

พระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลงัจิตตานุภาพ วดัธรรมมงคล 

(หลวงพ่อวิริยังค์ สินรินธโร) และเพ่ือเป็นการต่อยอด 

ให้กับผู ้ท่ีส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ 

แล้วนัน้ สถาบันยังให้การสนบัสนนุการจดัการศึกษาอบรม 

“หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ” (ส�าหรับวิทันตสาสมาธิฯ) 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรการสร้างองค์ความรู้ในการฝึกสมาธิข้ันสูง 
เพ่ือน�าไปเผยแผ่การฝึกสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสาธารณะ

 ๒) โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ คร้ังที่ ๕
 ผลจากการมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้เรื่อง “ธรรมาภิบาล” แก่ผู้บริหารทางการแพทย์และ 

สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่สถาบันส่งเสริมและผลักดันในเร่ืองธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ
จริงในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขให้แก่สังคมผ่านการศึกษาอบรม ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง  
รุ ่นท่ี 5 ร ่วมกับแพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง ร ่วมจัด
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร เม่ือวันท่ี 1๓ - 14  
พฤษภาคม ๒56๐ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุร ีเพ่ือการกระจาย 

โอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระดับ
ตติยภูมิให้กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

เป้าหมายส�าคญัคอื ลดควิในการรอรับการรกัษา 
ของผู ้ป ่วยให้เหลือศูนย์ และเป็นการซ้อม 

จัดโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ ่ ท่ี ได ้ รับ 

ความร ่ วม มือจากแพทย ์  และบุคลากร 
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1๓1รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ทางการแพทย์ทุกภาคส่วนเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบักรณฉีกุเฉินในอนาคต ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู ้
จากแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลในต่างจงัหวัดโดยตรง ซึง่มีแพทย์เฉพาะทางกว่า ๒๐๐ คน และเปิดคลนิกิ 

เฉพาะทางกว่า ๒๐ คลินิก พร้อมอุปกรณ์ทางการแทพย์ท่ีทันสมัยเพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษา 
โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางโดยให้บริการตรวจ รักษาและผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซ่ึงได้รับการตอบรับ 

เป็นอย่างดี โดยมีผู้ป่วยกว่า 1๓,๐๐๐ รายท่ีเข้ารับการรักษา

 ๓) โครงการสร้างฝายชะลอนำา้ และมอบผ้าห่มต้านภยัหนาวให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดแพร่ 
 โดยสถาบันมุ่งสนับสนุนการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะมาอย่างต ่อเนื่อง 
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินงาน 

ท่ี จ ะ ช ่ ว ย เ หลื อ สั ง ค ม  แ ล ะป ร ะ ช าชน 

ด้วยจิตสาธารณะ โดยคณะนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ 

และกฎหมายมหาชน (ปรม) รุ่นท่ี 16 มุ่งหน้า 
เดินทางสู ่ จั งห วัดแพร ่ เพื่ อร ่ วมกันสร ้ าง
ฝายชะลอน�้า ตามโครงการฟื ้นฟูอ่างเก็บน�้าบ้านใหม่จัดสรรตามแนวทางพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ�านวน ๒ แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันตะกอนดินไม่ให้ไหลลงอ่างเก็บน�้า 

ในฤดูน�า้หลาก และเป็นส่วนช่วยสร้างความชุม่ชืน้ให้แก่ผนืป่าชุมชน จากนัน้เดินทางต่อไปยงับ้านนาตองเพ่ือมอบ
ผ้าห่มต้านภัยหนาว เคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กบัประชาชนในพืน้ทีส่งูอีกกว่า 1๐๐ ชุด ซึง่หมูบ้่านดังกล่าวเป็นหมูบ้่าน 

ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล และอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ีมีสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น การมอบผ้าห่มกันหนาวส�าหรับ
บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความอบอุ่นแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 กิจกรรมและผลงานท่ีกล่าวมาท้ังหมด เป็นภารกิจทีส่ถาบันพระปกเกล้าด�าเนินงานมาตลอดปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒56๐ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลักในการพัฒนาประชาธิปไตย และสถาบันจะมุ่งพัฒนาผลงาน 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยสืบไป

aw_annual2560_part2-3-final.indd   131 20/8/2561   14:59:44



1๓๒

ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร
ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น 

ข อ ง ส ถ า บั น 

พระปกเกล ้า  
ประจ� าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนท่ี ๓
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
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1๓๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

๑.  ความเป็นมา ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

๑.๑ ความเป็นมา
 สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute) เป็นหน่วยงานของรฐัจดัตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญตัิ
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒541 อยู่ในการก�ากับดูแลของประธานรัฐสภา ขอบข่ายการด�าเนินงานของสถาบัน
พระปกเกล้าเกีย่วข้องกบังานทางด้านวชิาการท่ีครอบคลุมการศึกษาวจัิย การจัดการศกึษาอบรม และการเผยแพร่ 
ความรู ้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการพัฒนาประชาธปิไตยและการเมืองการปกครอง การให้บรกิารค�าแนะน�าปรกึษา
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน รวมถึงงานเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ เพือ่ให้เกิดการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

 สถาบันพระปกเกล้า ได้มีค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
พระปกเกล้า ค�าสั่งท่ี ๒๐4/๒558 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม ๒558 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี (พ.ศ. ๒559 - 
พ.ศ. ๒56๒)  ซึ่งก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒541 มาตรา ๒8 คือ

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของสถาบนัและของเลขาธกิาร โดยรับฟังความคิดเหน็
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของสถาบันประกอบการประเมินผลงาน

๒. รายงานผลการติดตาม และตรวจสอบผลงานของสถาบัน และของเลขาธกิารต่อประธานสภา
สถาบันทุกหกเดือน

๓. ประเมนิผลงานของสถาบันทุกปี และจัดท�ารายงานการประเมนิผลงานเสนอต่อสภาสถาบัน
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 ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐  
(1 ตุลาคม ๒559 – ๓๐ กันยายน ๒56๐) คณะกรรมการติดตามฯ ได้หารือเก่ียวกับขอบเขตการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ (1 ตุลาคม ๒559 – ๓๐ กันยายน 
๒56๐) ร่วมกับฝ่ายบริหารสถาบัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒559 และได้ข้อสรุปขอบเขตการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ (1 ตุลาคม 
๒559 – ๓๐ กันยายน ๒56๐) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒56๐ ในการประชุม
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ๒56๐ คือ ได้ปรับเปล่ียนแนวทางการประเมินเป็นการให้ความส�าคัญกับการประเมิน 

ผลส�าเรจ็ตามแผนยทุธศาสตร์ของสถาบนัเป็นหลกั เพือ่ประเมินผลการด�าเนนิงานว่าเป็นไปตามทศิทางทีส่ถาบนั
ได้ก�าหนดไว้หรือไม่ โดยผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามฯ จะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 โดยผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบัน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

 ส ่วนที่  ๑ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการติดตามฯ จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานสถาบันพระปกเกล ้ารอบครึ่งป ีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบคร่ึงปีแรก และรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
 ผลการประเมินในส่วนที่ 1 เป็นการติดตามการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติด
ตามฯ โดยไม่คิดค่าคะแนน ซึ่งผลสรุปว่า สถาบันได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 

ท้ังข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาซ่ึงยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้รับ 

ในรอบคร่ึงปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ พบว่า ข้อเสนอแนะท้ังหมดจ�านวน 15 เร่ือง สถาบนัด�าเนินการแล้วเสร็จ  
14 เรือ่ง ทั้งน้ี ข้อเสนอแนะที่ยังคงค้าง 1 เรือ่ง คือ การพัฒนาตัวชี้วดัค่านิยม KPI-D ซึ่งทางสถาบนัจะก�าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 และด�าเนินการต่อไป รายละเอียดตามตารางท่ี 1
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1๓5รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

 ตารางท่ี 1: 

 สรุปการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ จากผลการติดตามรอบคร่ึงปีหลัง 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒558 รอบคร่ึงปีแรกและรอบคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒559 ที่อยู่ระหว่าง
การด�าเนินงาน และการปฏบัิติตามข้อเสนอแนะรอบคร่ึงปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ (1 ตุลาคม ๒559 
– ๓1 มีนาคม ๒56๐)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จำานวนข้อเสนอแนะ ดำาเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินการ

ส่วนที่ ๑ ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะสำาหรับรอบคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
หมวด 1 : การน�าองค์กร 1 1 -
หมวด 6 : การบริหารกระบวนงาน 1 1 -
ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะสำาหรับรอบคร่ึงปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 1 1 -
ส่วนที่ ๓ ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะสำาหรับรอบคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙
๓.1 การประเมินผลส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 1 1 -
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 1  - 1 
๓.๒ การประเมินผลตามแนวทางสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard : BSC)
มิติ ที่  ๒ ด้านการเงิน (Financial  
Perspective)

๒ ๒ -

มิติท่ี ๓ ด้านคุณภาพการให้บริการ  
(Customer Perspective)

1 1 -

มิติที่ 4 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
(Learning & Growth)

1 1 -
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1๓6

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จำานวนข้อเสนอแนะ ดำาเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินการ

ส่วนที่ ๔ ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะสำาหรับรอบคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 1 1 -
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 1 1 -
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  -  - -
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 1 1 -
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 1 1 -
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ๒ ๒ -
รวม ๑๕ ๑๔ ๑
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1๓7รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ส่วนที ่๒  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลส�าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์
ของสถาบันพระปกเกล้า
 ผลการประเมนิในส่วนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ก�าหนดสัดส่วนค่าคะแนนของการประเมนิท้ังหมด 

อยู่ในส่วนน้ี คิดเป็นร้อยละ 1๐๐ ซ่ึงจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันในรอบปี 
งบประมาณ พ.ศ.  ๒56๐  (1 ตุลาคม ๒559 – ๓๐ กันยายน ๒56๐) พบว่า ส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการ
ได้บรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ โดยได้รับคะแนนรวมท้ังส้ิน 91.6๐ จากคะแนนเต็ม  
1๐๐ คะแนน ดังรายละเอียดผลการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ แสดงตาม 

ตารางท่ี ๒ ดังนี้

 ตารางท่ี ๒: 

 สรปุผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับท่ี 5 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒559 - ๒56๓) – ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ (1 ตุลาคม ๒559 – ๓๐ กันยายน ๒56๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธ ี

๒5 ๒5.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิด
และการท�างานเพ่ือเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 
และสันติวิธี

๒๐ 16.8๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ๒๐ 14.8๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 1๐ 1๐.๐๐

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

15 15.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล 1๐ 1๐.๐๐

คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๙๑.๖๐
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1๓8

 ท้ังน้ี คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานของสถาบันใน 

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาองค์ความรู้เพือ่การพฒันาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 
และสันติวิธี
 การพัฒนาองค์ความรูเ้พ่ือการเผยแพร่ประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสนัติวธิ ีตามประเด็นยทุธศาสตร์
ที ่1 น้ี นอกจาก การศกึษาวิจัยแล้ว สถาบันควรพฒันาองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการ และวิธกีารอืน่ด้วย เช่น 
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น การถอดบทเรียน เป็นต้น

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาผู้นำาให้เป็นผู้นำาทางความคิดและการทำางานเพ่ือ 

เผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 ผู้บริหารควรเร่งรัดการด�าเนินงาน โครงการ Flagship โครงการ KPI Online Training for Smart 
Political ให้สามารถเปิดหลักสูตรได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 หรืออย่างช้าภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒56๒ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง
 คณะกรรมการโครงการผลิตสื่อดิจิทัล ควรเร่งรัดการด�าเนินโครงการ Flagship  โครงการผลิตสื่อดิจิทัล 
ให้เสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานท่ีได้วางไว้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
 ควรมกีารปรับเกณฑ์ตวัช้ีวัดในประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพ่ือให้สามารถวัดการด�าเนินงานในเชงิคณุภาพ
ได้อย่างมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้ เช่น การประเมินความส�าเรจ็ของการให้บรกิารทางวิชาการแก่สมาชกิรัฐสภาในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น
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1๓9รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 ควรมีการปรับตัวช้ีวัดการประเมินส�าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เพ่ือให้สะท้อนภาพผลสัมฤทธ์ิได ้

อย่างมีประสทิธิภาพ เช่น การก�าหนดเกณฑ์ตวัช้ีวัดเก่ียวกับการขยายองค์ความรูเ้ก่ียวกับพระปกเกล้าศกึษา หรือ
ตัวชี้วัดท่ีส่งผลให้มีผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล
 1. ผู้บังคับบัญชาของบุคลากร ควรติดตามเร่ืองการพัฒนารายบุคคลตามแผน IDP และสนับสนุนให้
บุคลากรใต้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมอบรมตามแผน IDP ท่ีก�าหนด

          ๒. ผู้เข้ารับการอบรมควรรับผิดชอบในการจัดส่งแบบติดตามผลการน�าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ รวมท้ังผู้รับผิดชอบควรตดิตามแบบตดิตามผลดงักล่าวให้ได้ผลครบถ้วน เพ่ือน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ส่วนที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของเลขาธิการ
 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมิน และสรุปผลการประเมินภาพรวมผลงานของเลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า โดยไม่มีการคิดค่าคะแนน ซึ่งผลการประเมินผลงานของศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ มีข้อสรุป ดังนี้

• การด�าเนนิงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตดิตามฯ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ รอบคร่ึงปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ และข้อเสนอแนะ 

ทีย่งัด�าเนินการไม่แล้วเสร็จจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒558 และ ๒559 รวมจ�านวนทัง้สิน้ 15 เร่ือง  
ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ�านวน 14 เร่ือง อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 1 เร่ือง ซ่ึงจะ
ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 

• การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 ส่วนใหญ่มีผลการด�าเนินงานเป็นไปตาม 

เป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม หากพิจารณาในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ พบว่า 
มีบางประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีไม่สามารถด�าเนินการบรรลุผลส�าเร็จได้ครบทุกตัวชี้วัด ได้แก ่
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาผูน้�าทางความคิดและการท�างานเพ่ือเผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี มีตัวชี้วัดจ�านวน 1 ตัวชี้วัดท่ีด�าเนินการไม่ส�าเร็จ
ตามเป้าหมาย และประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒันาและสร้างความเป็นพลเมอืง มตัีวช้ีวัด 

จ�านวน ๓ ตัวชี้วัดท่ีด�าเนินการไม่ส�าเร็จตามเป้าหมาย 

• การด�าเนินงานของโครงการ Flagship จ�านวนทั้งสิ้น 1๓ โครงการ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒56๐ สามารถด�าเนินการได้ตามแผนงานและเป้าหมายท่ีวางไว้ จ�านวนทั้งสิ้น 

11 โครงการ ส�าหรับโครงการที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
เป็นโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ รวม ๒ โครงการ คือ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ มีจ�านวน 1 โครงการ คอื โครงการ KPI Online Training for Smart 
Politicians และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มีจ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการผลิตสื่อดิจิทัล
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141รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

• การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมท�าได้มีประสิทธิภาพ ด�าเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีสถาบันก�าหนดไว้ ร้อยละ 8๐ คือ สามารถเบิกจ่ายได้เท่ากับ 

ร้อยละ 89.47 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๐ โดยมี 
หน่วยงานท่ีมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 8๐ จ�านวน ๓ หน่วยงาน คือ 
ส�านกัวจัิยและพฒันา วทิยาลยัพฒันาการปกครองท้องถ่ิน และส�านกัส่งเสริมวชิาการรัฐสภา 

• การประเมินผลส�าเร็จของสถาบันในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) คณะกรรมการติดตามฯ และ
ฝ่ายบริหารของสถาบันได้เจรจาตกลงตัวช้ีวัดส�าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะน�ามาใช้
ส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินงานในเชิงผลลพัธ์ตามเป้าประสงค์ของประเดน็ยทุธศาสตร์
ท้ัง 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 

• การประเมินบทบาทและภาวะผู้น�าของเลขาธิการสถาบนั คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณา
ผลการด�าเนินงานของสถาบันท่ีสรุปไว้ข้างต้น พร้อมทั้งได้รับฟังการน�าเสนอจากเลขาธิการ
สถาบนั เรือ่ง “บทบาทของผู้น�าของเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้าในการขบัเคล่ือนองค์กร” 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒56๐ คณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นว่า ผลการด�าเนินงาน
ของเลขาธิการสถาบัน สะท้อนบทบาทของการเป็นผู้น�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary 
Leadership) อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี ้

 1) ก�าหนดทิศทางและแนวทางหลักในการด�าเนินงาน (Path Finding) โดยใช ้

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ 

ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร ในการก�าหนด 

เป้าหมายความส�าเร็จร่วมกันเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และในแต่ละประเด็น 

ยุทธศาสตร์ได้ก�าหนดโครงการหลกั (Flagship) ในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ เพือ่ขบัเคลือ่น
สู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย จัดท�าแผนปฏบัิติงาน เพ่ือด�าเนนิการให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการได้อย่างตรงประเด็น และทันต่อความต้องการ 

 ๒) บทบาทในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามีความ
มุ่งม่ันและให้ความส�าคัญกับการพัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อให้สถาบันได้รับการยอมรับ 
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ท้ังในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค โดยให้ความส�าคัญกบัการสร้างผลงานท่ีเน้นคณุภาพ
ของการให้บริการทางวิชาการ ทั้งงานด้านวิจัย การจัดการศึกษาอบรม และงานเผยแพร ่

ความรู้ผ่านรูปแบบและช่องทางต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส�าเร็จในเชิงคุณภาพ หรือ 

เชิงผลลพัธ์มากยิง่ข้ึน ได้พยายามผลกัดันและสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 
และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการด�าเนินงานท้ังในส่วนของงานตามภารกิจหลักและ 

งานสนับสนุน ตลอดจนการให้ความส�าคัญกับการจัดการความรู้ เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

 ๓) บทบาทในการสร้างความร่วมมอื การท�างานเป็นทมี การสร้างโอกาสและให้อ�านาจ 

แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามีความตระหนักถึง 
ความส�าคัญของบคุลากรว่ามีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ เปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายและทศิทางขององค์กรร่วมกนั เพ่ือให้บุคลากร 

ได้รบัรูแ้ละเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร และพร้อมใจท่ีจะมุ่งไปสูเ่ป้าหมายท่ีได้ร่วมกันก�าหนดข้ึน 

ก�าหนดผลงานท่ีคาดหวังและติดตามผล โดยก�าหนดเป้าหมายทีชั่ดเจน ก�ากบัดูแล ติดตามผล
การด�าเนินงานอย่างสม�า่เสมอ น�าระบบเทคโนโลย ีระบบ e - Tracking มาสนับสนนุการก�ากบั 

ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงาน ธ�ารงรักษาระบบบริหารคุณภาพของการให้บริการ
วิชาการผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO โดยเข้าร่วม 

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการระบบบริหารคุณภาพ ISO อย่างสม�า่เสมอ  นอกจากน้ี  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีจ�าเป็น 

ในการปฏิบตังิาน ตลอดจนการสร้างขวญัและก�าลงัใจ รวมทัง้การสร้างแรงจงูใจในการท�างาน
ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันได้ทุ่มเทก�าลังความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานเพ่ือความส�าเร็จของสถาบัน 
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14๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

 4) บทบาทการเป็นตัวอย่างทีดี่ (Role Model) ศาสตราจารย์วฒิุสาร ตันไชย เลขาธกิาร
สถาบนัพระปกเกล้า มีบทบาทความเป็นผูน้�าองค์กรทีเ่ป็นแบบอย่างทีดี่แก่บคุลากรในองค์กร
ได้น�าไปปฏิบัติตาม ดังนี้ 

• ยดึความถูกต้องตามหลักวิชาการ (Integrity) ในการน�าเสนอข้อเท็จจริง 
ทางวิชาการเพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาประชาธิปไตยในสังคมให้เกดิ
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

• มุ่งม่ันและท�างานเชิงรกุ เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ทีเ่ปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  ตลอดจนการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ธ�ารงรกัษาวินัยในการท�างาน และความตรงต่อเวลา เพือ่เป็นแบบอย่าง
แก่บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตาม 

• สร้างวัฒนธรรมการยกย่องเชดิชเูกียรติผู้ทรงคณุวุฒ ิและผู้ทีเ่คยสร้าง
ประโยชน์ต่อสถาบัน อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ
ต่อสถาบัน
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การเงิน
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- 1 -

( หน่วย : บาท )
๒๕๖๐ ๒๕๕๙

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓1๒,๐๐5,69๒.๓4 ๒84,1๒๐,7๒๐.45
ลูกหน้ีระยะสัน้ ๓,1๐5,5๒5.๓9 ๓,567,1๒9.๓๐
เงินลงทุนระยะส้ัน 1,749,18๐,76๒.49 1,458,916,๒19.61
สินค้าคงเหลือ 4,8๓๓,6๐9.74 7,๐๓1,4๓๒.47
วัสดุคงเหลือ 1,998,961.๒๓ ๒,๒๓๒,967.๓1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๓19,๐6๐.79 455,519.89
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๒,๐๗๑,๔๔๓,๖๑๑.๙๘ ๑,๗๕๖,๓๒๓,๙๘๙.๐๓

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีระยะยาว ๓,๐85,5๓6.9๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินลงทุนระยะยาว ๐.๐๐ ๒6๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 55,857,518.94 55,๐๐4,๓98.48
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1๐,6๐4,99๒.58 7,8๒7,๐78.๐9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,889,17๐.7๓ 4,889,17๐.7๓
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๗๔,๔๓๗,๒๑๙.๑๕ ๓๒๙,๗๒๐,๖๔๗.๓๐

รวมสินทรัพย์ ๒,๑๔๕,๘๘๐,๘๓๑.๑๓ ๒,๐๘๖,๐๔๔,๖๓๖.๓๓

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
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( หน่วย : บาท )
๒๕๖๐ ๒๕๕๙

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีระยะสั้น 69,๐4๒,4๒๐.๓๒ ๓1,748,1๒5.75
เงินรับฝากระยะสั้น 1๒,๐9๒,๒56.91 66,877,๒45.7๐
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5๓5,๒48.46 ๓๒9,6๓8.๓4
รวมหนี้สินหมุนเวียน ๘๑,๖๖๙,๙๒๕.๖๙ ๙๘,๙๕๕,๐๐๙.๗๙

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการตดับัญชี 71,54๐,445.๓7 6๒,4๒5,๐๓๒.๒5
สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ 84,5๒๓.๐9 196,977.๐๓
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๗๑,๖๒๔,๙๖๘.๔๖ ๖๒,๖๒๒,๐๐๙.๒๘

รวมหนี้สิน ๑๕๓,๒๙๔,๘๙๔.๑๕ ๑๖๑,๕๗๗,๐๑๙.๐๗
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน 7๐6,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 7๐6,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้สูง/(ต่�า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

4๒,74๐,491.7๒ ๓7,7๓5,๐4๒.๐1
1,19๓,845,445.๒6 1,1๓๐,7๓๒,575.๒5

 - ส�ารองเพื่อภารกิจพิเศษ 5๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 5๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

 - กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 - กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม
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สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ 84,5๒๓.๐9 196,977.๐๓
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๗๑,๖๒๔,๙๖๘.๔๖ ๖๒,๖๒๒,๐๐๙.๒๘

รวมหนี้สิน ๑๕๓,๒๙๔,๘๙๔.๑๕ ๑๖๑,๕๗๗,๐๑๙.๐๗
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน 7๐6,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 7๐6,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้สูง/(ต่�า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

4๒,74๐,491.7๒ ๓7,7๓5,๐4๒.๐1
1,19๓,845,445.๒6 1,1๓๐,7๓๒,575.๒5

 - ส�ารองเพื่อภารกิจพิเศษ 5๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 5๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

 - กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 - กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม
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(นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
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( หน่วย : บาท )
๒๕๖๐ ๒๕๕๙

รายได้ 
รายได้จากงบประมาณ ๒54,๒54,6๐๐.๐๐ ๒45,175,6๐๐.๐๐
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 948,98๐.95 679,๓๒9.58
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 1๓๐,797.59 47๐,86๓.48
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก 1๐๓,๓๐6,75๓.๓8 1๐5,879,598.85
รายได้จากงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 7,516,18๒.๐8 586,814.๒5
รายได้อ่ืน ๓7,๐๓6,496.97 45,456,69๐.55

รวมรายได้ ๔๐๓,๑๙๓,๘๑๐.๙๗ ๓๙๘,๒๔๘,๘๙๖.๗๑

ค่าใช้จ่าย                                                
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7๓,๓๓1,๓46.๐8 69,688,7๒7.๓4
ค่าตอบแทน 8,๐79,978.94 8,๐64,981.๐๐
ค่าใช้สอย 1๐8,9๓๐,4๐9.4๓ 119,11๓,๐61.18
ค่าวัสดุ 7,๓41,5๐7.๒๒ 5,947,4๓๐.64
ค่าสาธารณูปโภค 9,415,751.91 9,654,๓๒๒.๒1
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 15,486,467.88 16,๓14,47๓.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๒๐,481,957.๓9 ๒๐,665,4๐๐.๓5
ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก 89,49๓,๒79.87 88,๒56,๒69.87
ค่าใช้จา่ยจากงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ๒,51๐,7๓๒.๓7 ๒๒,๒98.๐๐

รวมค่าใช้จ่าย ๓๓๕,๐๗๑,๔๓๑.๐๙ ๓๓๗,๗๒๖,๙๖๔.๐๘
รายได้สูง/(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๖๘,๑๒๒,๓๗๙.๘๘ ๖๐,๕๒๑,๙๓๒.๖๓

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงผลการดาํเนินงานทางการเงิน
สําหรับปีสิ้นสดุวันที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐
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ค่าวัสดุ 7,๓41,5๐7.๒๒ 5,947,4๓๐.64
ค่าสาธารณูปโภค 9,415,751.91 9,654,๓๒๒.๒1
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 15,486,467.88 16,๓14,47๓.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๒๐,481,957.๓9 ๒๐,665,4๐๐.๓5
ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก 89,49๓,๒79.87 88,๒56,๒69.87
ค่าใช้จา่ยจากงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ๒,51๐,7๓๒.๓7 ๒๒,๒98.๐๐
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147รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

aw_annual2560_part4-5-final.indd   147 20/8/2561   14:53:12



      (หน่วย : บาท)

ทุนประเดิม
 รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

 กองทุนส่งเสริม
พิพิธภัณฑ์ฯ

 กองทุนเพื่อ
การพัฒนาฯ

 สํารองเพื่อ
ภารกิจพิเศษ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน
 ๒๕๕๙ - ตามท่ีรายงานไว้เดิม

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๗๓๕,๐๔๒.๐๑ ๑,๑๓๐,๗๓๒,๕๗๕.๒๕ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙              
    - หลังการปรับปรุง

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๗๓๕,๐๔๒.๐๑ ๑,๑๓๐,๗๓๒,๕๗๕.๒๕ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนสําหรับปี ๒๕๖๐
การเปล่ียนแปลงที่ท�าให้ทนุเพิ่ม/ลด ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

รายการปรับเพิ่ม/ลด รายได้สูง/
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อภารกิจพิเศษ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ -4,๐6๐.16 ๐.๐๐ -4,๐6๐.16

  - เงินโอนจัดสรรเพื่อภารกิจพิเศษ ๐.๐๐ ๐.๐๐ -4,๐6๐.16 4,๐6๐.16 ๐.๐๐ ๐.๐๐

รายได้สูง/(ต่�า)กว่าค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับงวด

๐.๐๐ 5,๐๐5,449.71 6๓,116,9๓๐.17 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 68,1๒๒,๓79.88

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับ     
มูลค่าเงินลงทุน

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๗๔๐,๔๙๑.๗๒ ๑,๑๙๓,๘๔๕,๔๔๕.๒๖ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

รายได้สูง/(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
 องค์ประกอบ

อื่นของ
สินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

      (หน่วย : บาท)

ทุนประเดิม
 รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

 กองทุนส่งเสริม
พิพิธภัณฑ์ฯ

 กองทุนเพื่อ
การพัฒนาฯ

 สํารองเพื่อ
ภารกิจพิเศษ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน
 ๒๕๕๙ - ตามท่ีรายงานไว้เดิม

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๗๓๕,๐๔๒.๐๑ ๑,๑๓๐,๗๓๒,๕๗๕.๒๕ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙              
    - หลังการปรับปรุง

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๗๓๕,๐๔๒.๐๑ ๑,๑๓๐,๗๓๒,๕๗๕.๒๕ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๙๒๔,๔๖๗,๖๑๗.๒๖

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนสําหรับปี ๒๕๖๐
การเปล่ียนแปลงที่ท�าให้ทนุเพิ่ม/ลด ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

รายการปรับเพิ่ม/ลด รายได้สูง/
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อภารกิจพิเศษ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ -4,๐6๐.16 ๐.๐๐ -4,๐6๐.16

  - เงินโอนจัดสรรเพื่อภารกิจพิเศษ ๐.๐๐ ๐.๐๐ -4,๐6๐.16 4,๐6๐.16 ๐.๐๐ ๐.๐๐

รายได้สูง/(ต่�า)กว่าค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับงวด

๐.๐๐ 5,๐๐5,449.71 6๓,116,9๓๐.17 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 68,1๒๒,๓79.88

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับ     
มูลค่าเงินลงทุน

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๗๔๐,๔๙๑.๗๒ ๑,๑๙๓,๘๔๕,๔๔๕.๒๖ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

รายได้สูง/(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
 องค์ประกอบ

อื่นของ
สินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

(            ) (            )
(            )
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149รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า
ความเห็น
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันพระปกเกล้า ซึง่ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒56๐ งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลีย่นแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีท่ีส�าคัญ และรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสถาบันพระปกเกล้า 
ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒56๐ และผลการด�าเนินงานทางการเงิน ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง 
ตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินและขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณเหลา่นี ้ส�านกังาน
การตรวจเงนิแผน่ดินเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีทีส่�านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินได้รบั เพยีงพอและเหมาะสม
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี ๓๓ ข้อคลาดเคลื่อนของ 
งบการเงินในระบบ GFMIS งบการเงินฉบับนี้ สถาบันพระปกเกล้าจัดท�าจากข้อมูลในระบบบัญชีของหน่วยงาน  
ซ่ึงมขีอ้คลาดเคลือ่นกับงบการเงนิของสถาบันพระปกเกลา้ในระบบ GFMIS เน่ืองจากงบการเงนิในระบบ GFMIS  
ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มูลทางบญัชขีองสถาบนัพระปกเกล้าและส�านกังานสภาพฒันาการเมืองและยังมีขอ้มูลไม่ครบถว้น 
สมบูรณ์ เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้ายังไม่ได้น�าข้อมูลทางบัญชีประจ�าเดือนกันยายน ๒56๐ ของสถาบัน 
พระปกเกล้าและส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง บันทึกเข้าระบบ GFMIS โดยสถาบันพระปกเกล้าน�าข้อมูล 
ดังกล่าวบันทึกเข้าระบบ GFMIS เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน ๒56๐

 ทัง้นี ้การแสดงความเห็นของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิต่องบการเงนิมไิดเ้ก่ียวข้องกับเร่ืองทีส่�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตข้างต้น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บรหิารมหีนา้ทีร่บัผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน
และนโยบายการบญัชีภาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้ และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้ริหาร
พิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่มข้ีอก�าหนดในกฎหมายหรอืเป็นนโยบายรฐับาลท่ีจะเลกิหนว่ยงานหรอืหยดุด�าเนนิ
งาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ของหน่วยงาน
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหต ุ
สมผลว่า งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ 
อยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจาการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

 •  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 •  ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ 
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

 •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
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 • สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนือ่งของผู้บริหารและ 
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ 
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผน่ดนิตอ้งกลา่วไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ โดยใหข้้อสงัเกตถึง 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็น 
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับ 
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 •  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ 
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

     (นางนันทกา  ตันสกุล)
     ผู้อ�านวยการส�านักตราจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 18

     (นางนาตยา  ธนิทธิพันธ์)
     นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการ รักษาราชการแทน
     นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันท่ี 15 พฤษภาคม ๒561
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พันธกิจที่ ๑ 
การศึกษา วจิยัทางวชิาการเพือ่การสรา้งองค์ความรูแ้ละ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

งานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา
1. โครงการวิจยัเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ยโุรปในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั โดย สถาบัน 

พระปกเกล้า

๒. รายงานวิจัย เรื่อง เส้นทางสู่ประชาธิปไตยท่ีไม่ย้อนกลับ : ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองกับ
ประชาธิปไตย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี  

๓. รายงานวิจยั เร่ือง ความท้าทายต่อความมัน่คงรูปแบบใหม่ : ความร่วมมอืระหว่างประเทศไทย
และภูมิภาค โดย ศาสตราจารย์อามิทาฟ อาจารยา (Professor Amitav Acharya)

4. โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร บรรณาธิการต้นฉบับ

5. โครงการวิจยัองค์ความรู้เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (การปกครองท้องถ่ินในมณฑล
ซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม  รัฐอมฤต 

6. โครงการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ชนิษฎา ชูสุข  รองศาสตราจารย์ ดร. พนาลี ชีวกิดาการ  ดร. สมพร คุณวิชิต  สายฝน 
แสงหิรัญ ทองประเสริฐ และ จิตราวดี ฐิตินันทกร

7. งานวิจัย เรื่อง สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณี
ประเทศฝรั่งเศส โดย เอกสิทธิ์ วินิจกุล
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8. งานวิจัย เรื่อง สิทธิทางวัฒนธรรม : สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คอลัฟ ต่วนบูละ และคณะ

9. งานวจัิย เรือ่ง “แม้มสีทิธ ิแต่เข้าไม่ถึงสทิธ”ิ การปฏริปู พ.ร.บ. แรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. ๒518 
เพือ่การเข้าถึงความเป็นธรรม ในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย โดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

1๐. รายงานการศึกษา รายงานการพฒันาทีมุ่ง่หวังผลสมัฤทธ์ิโดยยดึพ้ืนทีเ่ป็นหลกั (Area - based 
Approach) โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล และ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์

11. Educational Disparity: Social Quality in Thai People’s Perception โดย รัชวดี  
แสงมหะหมัด

1๒. โครงการวิจัยค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย โดย ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

1๓. งานวิจัย โครงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... โดย ดร. สติธร ธนานิธิโชติ และคณะ

14. งานวิจัย เรือ่ง ธรรมนูญกว๊านพะเยา กับการเสรมิสร้างพลงัพลเมืองด้วยการสือ่สารสาธารณะ
ในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา โดย ชัยวัฒน์ จันธิมา

15. งานวิจัย เรื่อง แนวคิดตัวช้ีวัดหลักความคุ้มค่าและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานวิภา อินทรทัต

16. งานวจัิย เร่ือง แนวคิดตัวชีว้ดัหลักนิติธรรมและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดย ศาสตราจารย์ 
ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

17. งานวิจัย เร่ือง แนวคิดตัวช้ีวัดหลักส�านึกรับผิดชอบและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดย   
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส
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18. งานวิจัย เร่ือง แนวคิดตัวช้ีวัดหลักความโปร่งใสและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธ�ารงลักษณ์

19. งานวิจัย เรือ่ง แนวคิดตัวช้ีวัดหลกัคุณธรรมและการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย โดย ศาสตราจารย์ 
ดร. อัมพร ธ�ารงลักษณ์

๒๐. รายงานผลส�ารวจ เรื่อง หนังสือเรื่องความเช่ือม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจ 
ต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒559 และสรุปผลการส�ารวจ พ.ศ. ๒545 - ๒559 
โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล  รัชวดี แสงมหะหมัด และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

๒1. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ โดย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

๒๒. รายงานการศกึษาโครงการพัฒนาระบบตรวจราชการ ระยะที ่1 (วจัิยเพ่ือพัฒนาระบบตรวจ
ราชการ) โดย สถาบันพระปกเกล้า

๒๓. โครงการส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัติภาพจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ครั้งท่ี ๓ โดย สถาบันพระปกเกล้า

๒4. ดัชนีสันติภาพโลกและสถานการณ์สันติภาพในสังคมไทย โดย สถาบันพระปกเกล้า

๒5. วิจัยองค์ความรู้ใหม่ - ถอดบทเรียน เชิงปฏิบัติการ (KPI - Knowledge) โดย สถาบัน 
พระปกเกล้า

๒6. บทความ เร่ือง Support for Democracy in Thailand โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล และ  
รัชวดี แสงมหะหมัด

๒7. บทความ เรื่อง Applying Mixed Research Methods for Thailand’s Reconciliation 
โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ดร. สติธร ธนานิธิโชติ และ รัชวดี แสงมหะหมัด
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ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
1. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของ

ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย นายพิสิษฐ์  ณัฎประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์  
การบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒. ทุนวทิยานิพนธ์ เร่ือง “การเมอืงในแบบเรียนช้ันมธัยมศึกษาของไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒5๐๓ 
- ๒551” โดย นางสาวนฤมล น่ิมนวล คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๓. ทุนวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การน�าหลักนิติรัฐมาใช้ในค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” โดย 
นายสามารถ  ตราชู คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ทุนวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
ต่อนโยบายรัฐ : กรณีศกึษาพืน้ทีภู่ทบัเบกิ  จังหวดัเพชรบูรณ์”  โดย นางสาวสริิพร  เพยีขันธ์ 
คณะสังคมศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. ทุนวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางในการก�าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ระดับสูง” โดย นายพีระศิลป์  เพิ่มสุวรรณ์ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ทุนวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การสร้างดุลยภาพในการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
ของผู ้ประกอบการค้าตามบาทวิถีกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” โดย  
นางสาวทพิวรรณ เศละพฤกษ์กลุ คณะนติิศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ทุนวทิยานิพนธ์ เร่ือง “การจดัการเมืองเศรษฐกิจชายแดน” โดย นางสาวอาภาพร  น่วมถนอม 
คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ทุนวิทยานิพนธ์ เร่ือง “นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมือง” โดย นางสาวเกวลี   
เพชรศรีชาติ คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. ทุนวิทยานิพนธ ์ เร่ือง “ภาพแทน “อีสาน” ในรวมเร่ืองสั้นชุดชายคาเร่ืองสั้น” 
โดย นายสังคม  ศรีมหันต์ คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1๐. ทุนวิทยานิพนธ์ เร่ือง “แบบจ�าลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นท่ีเพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง 
ของไทย” โดย นางสาวรัชนีพร จันทร์สา คณะสถิตปิระยกุต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

11. ทนุวิทยานพินธ์ เรือ่ง “การเมอืงของการเปล่ียนโครงสร้าง : ธรรมาภิบาลท้องถิน่ในการจัดการ
ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย” โดย นายชัยพงษ์  
ส�าเนียง คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ
1. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “กระบวนการเป็นผู้น�าแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ท้องถ่ินของกลุม่ชาตพินัธุช์าวไทยภูเขา กรณีศกึษากลุม่ชาตพินัธุช์าวไทยภูเขา อ�าเภอคลองลาน  
จังหวัดก�าแพงเพชร” โดย โอกามา จ่าแกะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์ 
และ ชลกานดาร์  นาคทิม

๒. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมือง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดอ�านาจเจริญ” โดย ดร. วสันต์  ลิ่มรัตนภัทรกุล 
และ ดร. มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย

๓. งานวิจัยชุมชน เร่ือง “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ โดยใช้
แนวทางประชารัฐ” โดย กฤติน  จันทร์สนธิมา

4. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต�าบลโคกม่ังงอย  จังหวัดชัยภูมิ” โดย โชติกา สิงหาเทพ และคณะ

5. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “การน�าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพื้นท่ีจังหวัดพังงาและ
ภูเก็ต” โดย ดร. นันทนา  เครือหงส์  และคณะ

6. งานวจัิยชุมชน เรือ่ง “การถอดบทเรยีนชุมชนเพ่ือการปฏริปูกระบวนการจัดการทรัพยากร :  
พลวัตแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นท่ีต�าบลหนองพันจันทร์  อ�าเภอ
บ้านคา  จังหวัดราชบุรี” โดย ปริชัย  ดาวอุดม และ เจษฎา  เนตะวงศ์
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การอ้างอิงงานวิจัยและงานวิชาการ
1. อ้างอิงผลงานวจิยั เรือ่ง ตามรอยรชักาลท่ี 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายพั 

ในวารสารการบริหารท้องถิ่น ปีท่ี 1๐ ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มีนาคม ๒56๐)

๒. การสงัเคราะห์ประวตัศิาสตร์บอกเล่าในสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณฯี ในการน�าผลงานวจิยั
ของ รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล เสนอต่อสาธารณะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�าไพพรรณี โดยการจัดสัมมนา เรื่อง “11๒ ปี ราชนารีห้าแผ่นดิน”

๓. การสังเคราะห์ประวัติศาสตร์บอกเล่าในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ ในการสัมมนา 
กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. หนังสือ กุลสตรี ศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัย เรื่อง ประวัติศาสตร์
บอกเล่าในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7

5. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ยุโรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในการจัดเวทีเสวนา เร่ือง  
“การสบืสานและริเร่ิมพระราชไมตรีกับยโุรปในสมัยรัชกาลที ่7” ซ่ึงจัดในวันที ่๒6 พฤษภาคม 
๒56๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. การเสดจ็ประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดเวทเีสวนา เรือ่ง 
“การสบืสานและริเร่ิมพระราชไมตรีกับยโุรปในสมัยรัชกาลที ่7” ซ่ึงจัดในวันที ่๒6 พฤษภาคม 
๒56๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. การเสดจ็ประพาสยุโรปของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบทความลงบนเว็บไซต์
ของศูนย์โลกสัมพนัธ์ไทย (Thai World Affairs Center) อ้างอิงถงึงานวจิยัการเสด็จประพาส
ยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.  ๒476 - ๒477

8. รูปแบบการได้มาซึง่สมาชกิวุฒิสภาของประเทศไทย (พป.1๐5/๒557) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ภูมิ  มูลศิลป์ ใช้ในค�าอธิบายรายวิชาการเรียนการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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161รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

9. เพิม่ดุลอ�านาจระหว่าง นักการเมอืง และพรรคการเมอืง : เพิม่ประสทิธภิาพในการท�าหน้าที่ 
ผู้แทนราษฎร (พป.116/๒557) โดย ประกอบการเรียนการสอนในวิชาสัมมนาปัญหา
ทางการเมืองการปกครองของไทย : การจัดการการหาเสียงและระบบกรรมาธิการของ 
รัฐสภาไทย  ปีการศึกษา 1/๒559  (เพ่ิมดุลอ�านาจระหว่าง นักการเมอืง และ พรรคการเมอืง :  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท�าหน้าท่ี ผู้แทนราษฎร (พป.116/๒557)

1๐. แนวคดิและหลักการว่าด้วยการละเมดิอ�านาจสภา (พป.114/๒557) จากสมัภาษณ์พิเศษ : 
พรสนัต์ เลีย้งบุญเลศิชัย เสนอแนวคดิ “ละเมิดอ�านาจสภา” (19 มีนาคม 6๐ มตชินออนไลน์)

11. แนวคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอ�านาจสภา (พป.114/๒557) จาก รางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจ�าปี ๒559 (11 มกราคม ๒56๐) แนวคิดและ
หลักการว่าด้วยการละเมิดอ�านาจสภา (พป.114/๒557)

1๒. สิทธแิรงงานและความคุม้ครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาตใินอาเซียน (พป.14๐/๒557) 
โดยใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ณ คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ปีการศึกษา ๒/ ๒559 (๒๐ พฤศจิกายน ๒559  
- ๒๐ มิถุนายน ๒56๐)  “สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ 
ในอาเซียน (พป.14๐/๒557)”

1๓. ความสมัพันธ์ฟิลปิปินส์ - สหรฐั ในทศวรรษทีส่ญูหาย (1991 - ๒๐๐1) (พป.1๐4/๒557) 
จาก เอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชา Introduction to International Relations 
1/๒559 (1๓ มิถุนายน - 11 มกราคม ๒56๐) “ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์ - สหรัฐ  
ในทศวรรษท่ีสูญหาย (1991 - ๒๐๐1) (พป.1๐4/๒557)”

14. การถอดบทเรียนการพัฒนากติกาชุมชนเพ่ือใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันเพ่ือความยั่งยืน : 
ศึกษากรณีเครือข่ายโครงการรักษ์ป่าโคกหลวง องค์การบริหารส่วนต�าบลสวนหม่อน 
อ�าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น โดย อาจารย์พนารัตน์ มาศฉมาดล เขียนบทความลงวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า ปีท่ี 15 ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒56๐)
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15. บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า “ท้องถิ่นสีเขียว” โดย นางสาวดาริกา โพธิรุกข์ อาจารย์
ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น�าประกอบการสอนวิชาสัมมนาปัญหา
กฎหมายกับสังคมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม

16. เอกสารข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น โดย คณะอนุกรรมาธิการด้าน 
การมีส่วนร่วมและการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทั่วไปใน 
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้วิทยาลัยพัฒนา 
การปกครองท้องถิ่นท�าเอกสารช้ินนี้น�าเสนอเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมของคณะ
อนุกรรมการฯ ต่อไป

17. รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีความเป็นเลิศเพือ่รบัรางวัลพระปกเกล้า 
ประจ�าปี ๒55๓, ๒557 และ ๒558 โดย นางสาวอุทิศ ทวีรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง น�าไปใช้อ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “บทบาทของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการน�านโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

18. หนังสือ “การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินิต ภู่จินดา 
ผลิตเมื่อ มีนาคม ๒556 อ้างอิงโดย นายดิสกุล ชลศาลาสินธุ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิชาวิศวกรรมขนส่ง ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น�าไปใช้
ประกอบการศึกษาในรายวิชา “การขนส่งและการใช้ที่ดิน” (Transportation and Land 
use) ในระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี

19. หนังสือ “ค�าพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และหนังสือ 
“ค�าพิพากษาน่ารู ้: คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” ผลิตเม่ือ กันยายน ๒557 
โดย ดร. พนารัตน์ มาศฉมาดล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น�าไปอ้างอิงในการเขียนต�ารา/หนังสือ เรื่อง ค�าอธิบายกฎหมาย
ปกครองและต่อยอดงานวจัิยในประเด็นของคดีปกครองต่อแนวทางปฏบิติัของฝ่ายปกครอง

๒๐. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถ่ินสู่เมืองอัจฉริยะท่ียั่งยืน” ใช้อ้างอิงเชิงพ้ืนท่ี 
ในการออกแบบ พัฒนา แอปพลิเคชัน “Smart 101” ของจังหวัดร้อยเอ็ด
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๒1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ย่ังยืน” ใช้อ้างอิงเชิงพ้ืนที ่
ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชนั “Udoncity” เป็นแอปทีอั่ปเดทข่าวสารและกจิกรรม
ท่ีเกิดขึ้น และรวบรวมเนื้อหาพ้ืนท่ีภายในเทศบาลนครอุดรธานี

๒๒. Trust and social cohesion, the key to reconcile Thailand’s future T Bureekul, 
S Thananithichot International Journal of Social Quality 2 (2), 81-97 อ้างอิงใน 
Functional and Dysfunctional Themes in Successful Peace Agreements Arising  
From Intractable Conflicts Sharon Ryan Ryan, Walden University http:// 
scholarworks.waldenu.edu/dissertations/3541/

๒๓. การสร้างความปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเกาหลีใต้. รายงานการวิจัย. สถาบัน 
พระปกเกล้า สติธร ธนานิธิโชติ. (๒555).  เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ อ้างอิง
ใน THE ROAD TO DEMOCRACY OF SOUTH KOREA บทความน�าเสนอในการประชุม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน” คร้ังที่ 4  
พ.ศ. ๒559 โดย บุญวัฒน์ สว่างวงศ์

๒4. นิตยา โพธ์ินอก. (๒557). สิทธิชุมชน : ช่องว่างระหว่างกฎหมายและความเป็นจริง ใน 
ถวิลวดี บุรีกุล และสติธร ธนานิธิโชติ (บรรณาธิการ), แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนา
ประชาธปิไตย รฐัธรรมนญูกลางแปลง (หน้า 4๓๓ - 464). กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 
อ้างอิงใน ปัญหาโครงสร้างอ�านาจ นโยบายและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการป่า 
ของประเทศไทย: กรณีศกึษาป่าทุง่บางนกออก เขตลุ่มน�า้ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สวรินทร์ 
เบ็ญเด็มอะหลี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีท่ี 5 ฉบับที่ ๒ ประจ�าเดือน 
พฤษภาคม - สิงหาคม ปี ๒56๐

๒5. นิตยา โพธ์ินอก. (๒559). การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของประเทศ ไทย ตัง้แต่ พ.ศ. ๒475 - ๒557. วารสาร
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 14(1), 1๓1 - 154. อ้างอิง
ใน  ปัญหาโครงสร้างอ�านาจ นโยบายและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการป่าของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษาป่าทุ่งบางนกออก เขตลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สวรินทร์ 
เบ็ญเด็มอะหลีวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 5 ฉบับที่ ๒ ประจ�าเดือน 
พฤษภาคม - สิงหาคม ปี ๒56๐
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๒6. ถวิลวดี บุรีกุล และสติธร ธนานิธิโชติ. (๒557). กว่าจะเป็นพลเมือง. ใน ถวิลวดี บุรีกุล และ 
สตธิร ธนานิธิโชต ิ(บรรณาธิการ), แนวทางการปฏริปูเพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตย รฐัธรรมนูญ
กลางแปลง (หน้า ๓65 - ๓95). กรงุเทพฯ : สถาบนัพระปกเกล้า อ้างองิใน ปัญหาโครงสร้าง
อ�านาจ นโยบายและกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคต่อการจัดการป่าของประเทศไทย : กรณีศกึษา
ป่าทุ่งบางนกออก เขตลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลีวารสาร 
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีท่ี 5 ฉบับที่ ๒ ประจ�าเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ปี 
๒56๐ และประจ�าเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒56๐

๒7. Bureekul, T. (2000). Public Participation in Environmental Management in 
Thailand. Nonthaburi: King Prajadhipok’s Institute อ้างองิใน ปัญหาโครงสร้างอ�านาจ 
นโยบายและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการป่าของประเทศไทย : กรณีศึกษา 
ป่าทุ่งบางนกออก เขตลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี วารสาร 
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 5 ฉบับที่ ๒ ประจ�าเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 
ปี ๒56๐

๒8. รายงานผลส�ารวจความเช่ือม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในหนงัสือพิมพ์ข่าวสด วนัท่ี 5 กนัยายน ๒56๐ - ๓๐ กนัยายน ๒56๐

๒9. รายงานผลส�ารวจความเช่ือม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในหนังสือพิมพ์มติชน วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน ๒56๐

๓๐. รายงานผลส�ารวจความเช่ือม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน ๒56๐

๓1. รายงานผลส�ารวจความเช่ือม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างองิในหนงัสอืพิมพ์คมชัดลกึ วนัที ่5 กนัยายน ๒56๐ - ๓๐ กนัยายน ๒56๐

๓๒. รายงานผลส�ารวจความเช่ือม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน 
๒56๐
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๓๓. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างองิในหนงัสอืพิมพ์เดลนิวิส์ วันที ่5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน ๒56๐

๓4. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในหนังสือพิมพ์บ้านเมอืง วนัท่ี 5 กนัยายน ๒56๐ - ๓๐ กนัยายน ๒56๐

๓5. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในหนังสือพิมพ์ประชาชาติ วันที่ 5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน 
๒56๐

๓6. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างองิในหนงัสอืพมิพ์ส�านกัข่าวอสิรา วนัท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน 
๒56๐

๓7. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในหนังสือพิมพ์ผู ้จัดการรายสัปดาห์ วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - 
๓๐ กันยายน ๒56๐

๓8. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในรายการวิทยุ INN News วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน 
๒56๐

๓9. รายงานผลส�ารวจความเชือ่ม่ันต่อสถาบันต่างๆ  และความพึงพอใจต่อการบรกิารสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในรายการโทรทัศน์ช่อง Voice TV วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - 
๓๐ กันยายน ๒56๐

4๐. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในรายการโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - 
๓๐ กันยายน ๒56๐

41. รายงานผลส�ารวจความเชื่อม่ันต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
พ.ศ. ๒56๐ อ้างอิงในรายการโทรทัศน์ช่อง 7 วันท่ี 5 กันยายน ๒56๐ - ๓๐ กันยายน 
๒56๐
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4๒. ถวิลดี บุรกีล และรชัวดี แสงมหะหมดั. (๒555). ความเป็นพลเมอืงในประเทศไทย. เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1๓, วันที่ ๒๒ - ๒4 มีนาคม ๒555, ณ 
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ อ้างองิในดุษฎีนพินธ์ เรือ่ง ความเป็นพลเมอืงกบัการบริหารจดัการ
ตนเองของชุมชนไทย โดย นางสาวมานิตตา ชาญไชย นิสิตหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
ดษุฎบีณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสังคม ภาควชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒559

4๓. สายชล สตัยานรัุกษ์. (๒554). วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมอืง. ในเอกสารประกอบ 
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 1๓ ประจ�าปี ๒554 ความเป็นพลเมือง 
กับอนาคตประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. ลงในดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง ความ
เป็นพลเมอืงกบัการบรหิารจดัการตนเองของชุมชนไทย โดย นางสาวมานิตตา ชาญไชย นสิติ 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม ภาควิชาสังคม 
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศกึษา ๒559

44. ถวิลดี บุรีกล. (๒554). ผูห้ญิงไทยกบัการเมอืง หลงัการมรัีฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.  ๒54๐. กรงุเทพฯ : สถาบนัพระปกเกล้า ลงในวิทยานิพนธ์ เรือ่ง แบบจ�าลองวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย โดยว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา 
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

45. ถวิลดี บุรีกล. (๒554). ศึกษาการเมืองเรื่องเลือกต้ังและปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือก
พรรคการเมือง และผู้สมัคร : วิเคราะห์จากการเลือกต้ัง ๓ กรกฎาคม  ๒554 : สถาบัน
พระปกเกล้า ลงในวิทยานิพนธ์ เรื่อง แบบจ�าลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นท่ีเพื่อพยากรณ์ 
ผลการเลือกต้ังของไทย โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

46. ถวิลดี บุรีกล และ โรเบิร์ต บี อัลบริททัน. (๒54๓). ความต่อเนื่องของประชาธิปไตย
ในประเทศไทย : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ๒54๓. เอกสารประกอบการประชุม 
วิชาการสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ลงในวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง แบบจ�าลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นท่ีเพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย โดย 
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ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

47. สติธร ธนานิธิโชติ. (๒55๐). พฤติกรรมนิยม (Behavioralism) และสถาบันนิยม  
(Institutionalism) ในการเมอืงเร่ืองการเลือกต้ังของไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 5(๓) 
หน้า ๓7 - 56.  ลงในวิทยานพินธ์ เรือ่ง แบบจ�าลองวเิคราะห์ถดถอยเชิงพืน้ทีเ่พือ่พยากรณ์ 
ผลการเลือกตั้งของไทย โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

48. อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว. (๒556). เลือกเพราะชอบ: พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทย 
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ัวไปในปี พ.ศ. ๒55๐. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
พระปกเกล้า ลงในวิทยานิพนธ์ เร่ือง แบบจ�าลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนที่เพ่ือพยากรณ ์
ผลการเลือกตั้งของไทย โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

49. Stitorn Thananithichot. (2011). Changes in Patterns of Political Participa-
tion and Engagement in Thailand, 2001 - 2007. (Doctor of Philosophy), The 
University Of Utah. ลงในวิทยานิพนธ์ เร่ือง แบบจ�าลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที ่
เพ่ือพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย โดย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา นิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (สถติปิระยุกต์) คณะสถติปิระยุกต์ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์

5๐. ผลงานวิจัยชุมชน เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชนเพื่อลด 
ความเส่ียงการเกดิอาชญากรรมในพ้ืนทีส่ถานศึกษา : กรณีศึกษาในพืน้ทีม่หาวิทยาลัยมหดิล  
วิทยาเขตศาลายา” โดย ดร. ธเนศ  เกษศิลป์ ถูกอ้างอิงประยุกต์ใช้ในการศึกษาระบบ 
การจดัการสิง่แวดล้อมและลดจดุเส่ียงภายในบรเิวณมหาวทิยาลัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรของมหิดล ศาลายา

51. การจัดท�างบประมาณท่ีค�านึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม Gender Responsive  
Participatory Budgeting (งานวิจัยเงินนอกงบประมาณ สนับสนุนโดย UN Women)  
ถูกอ้างอิงประยุกต์ใช้ในอบรมเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ 
การจัดท�างบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น จ�านวน 4๐ คน
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5๒. การจัดท�างบประมาณท่ีค�านึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม Gender Responsive  
Participatory Budgeting (งานวิจัยเงินนอกงบประมาณ สนับสนุนโดย UN Women) 
ถูกอ้างอิงประยุกต์ใช้ใน อบรมเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อ 
การจัดท�างบประมาณของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ�านวน 4๐ คน

5๓. การจัดท�างบประมาณท่ีค�านึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม Gender Responsive  
Participatory Budgeting (งานวิจัยเงินนอกงบประมาณ สนับสนุนโดย UN Women)  
ถูกอ้างอิงประยุกต์ใช้ใน อบรมเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ 
จัดท�างบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ�านวน 4๐ คน

54. การจัดท�างบประมาณท่ีค�านึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม Gender Responsive  
Participatory Budgeting (งานวิจัยเงินนอกงบประมาณ สนับสนุนโดย UN Women)  
ถูกอ้างอิงประยุกต์ใช้ใน อบรมเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อ 
การจัดท�างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

55. โครงการส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัติภาพจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
ครั้งท่ี ๒ และ ๓ มีการสั่งการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้น�าผลการส�ารวจไปใช้ในพ้ืนท่ี

56. โครงการส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัติภาพจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
ครั้งท่ี  1 และ ๒ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ หน่วยงานในพ้ืนท่ี ๓  จังหวัดชายแดนใต้ 
น�ารายงานผลส�ารวจไปประยุกต์ใช้ประกอบการท�างานในพ้ืนท่ี

57. ชลัท ประเทืองรัตนา. ดัชนีสันติภาพโลกและสถานการณ์สันติภาพในสังคมไทย 
ลงในวารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์ ปีที ่5 ฉบบัที ่1 (มกราคม - เมษายน ๒56๐) มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

aw_annual2560_part4-5-final.indd   168 20/8/2561   14:53:13



169รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

พันธกิจที่ ๒
ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค�าปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการ
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับความรูท้างการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 

นักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๒๐ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 1๓7 คน

๒. หลกัสตูรประกาศนียบัตรชัน้สงูการบริหารงานพัฒนาท้องถิน่ท่ีย่ังยืน รุ่น ๓ ผูผ่้านการศกึษา
อบรม จ�านวน 94 คน

๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 7 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 
จ�านวน 89 คน

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 16 
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 15๐ คน

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหาร รุ่น 15  
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 1๒๐ คน
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ระดับประกาศนียบัตร
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นท่ี 19 ผู้ผ่านการศึกษา

อบรม จ�านวน 11๓ คน

๒. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูน้�ายุคใหม่ในระบอบประชาธปิไตย รุ่นที ่6 ผูผ่้านการศกึษาอบรม 
จ�านวน 117 คน

๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7  
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 11๓ คน

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 5  
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 11๓ คน

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นท่ี 6 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 89 คน

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับกลางแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ 1  
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 81 คน

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นท่ี ๒ ผู้ผ่านการศึกษา
อบรม จ�านวน 59 คน

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)  
รุ่นท่ี ๓ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 8๐ คน
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ระดับสัมฤทธิบัตร
1. หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit)  

รุ่นท่ี ๒1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 55 คน

๒. หลกัสตูรการให้บริการสาธารณะโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน รุ่นท่ี ๒๒ ผูผ่้านการศึกษา
อบรม จ�านวน 48 คน

ระดับวุฒิบัตร
1. หลักสูตรวุฒบัิตรการพัฒนาความสามารถส�าหรบัผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่1  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 87 คน

๒. หลักสูตรวุฒบัิตรการพัฒนาความสามารถส�าหรับผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่๒  
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 71 คน

๓. หลักสูตรวุฒิบตัรความรูท้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนกัส่ือสาร
มวลชน รุ่นท่ี ๒ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 45 คน

4. หลักสูตรวุฒิบัตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 17  
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน  ๒๓ คน
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พันธกิจที่ ๓ 
ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

งานด้านการศึกษาอบรม
1. หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภา 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นท่ี ๓ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 8๓ คน

๒. หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภา 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นท่ี 4 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 6๐ คน

๓. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 (นบส. 9)  
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 5๓ คน

4. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน รุ่นท่ี 16 (PDI 16) ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๓5 คน

งานสนับสนุนด้านร่างกฎหมาย
1. โครงการศึกษาร่างพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดย  

รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

๒. โครงการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... โดย ดร. วิโรจน ์  
วาทินพงศ์พันธ์
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๓. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... โดย 
นางสาวชมพูนุท  ตั้งถาวร

4. กรณีศึกษาต่างประเทศ เรื่อง การพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลย (Trial in Absentia) โดย  
นางสาวชมพูนุท  ตั้งถาวร

5. โครงการศึกษาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. .... โดย นางสาวชมพูนุท  ตั้งถาวร

6. รายงานการศึกษา เร่ือง การออกเสียงประชามติท่ีริเร่ิมจากดุลพินิจของฝ่ายบริหาร  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒56๐ โดย นางสาวชมพูนุท  ต้ังถาวร

7. โครงการศกึษาร่างพระราชบญัญตักิารคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. .... โดย นางสาววิสาขา  
ภู่ส�ารวจ

8. โครงการศึกษาข้อพิจารณาบางประการเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยความผิดเก่ียวกับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... โดย นายณวัฒน์   
ศรีปัดถา

9. โครงการศึกษากฎหมายว่าด้วยการก�าหนดกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ากฎหมาย 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ  มูลศิลป์

1๐. โครงการศึกษาวิเคราะห์รายงานการศึกษา เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการสร้างความปรองดอง 
: กรณีศึกษาในต่างประเทศ โดย นางสาวชมพูนุท  ตั้งถาวร

11. โครงการศึกษาวิเคราะห์การคัดค้านผลการเลือกต้ังโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย ดร. ฐากูร   
ศิริยุทธ์วัฒนา

1๒. โครงการศึกษาวิเคราะห์ป ัญหาเกี่ยวกับการใช้บังคับของพระราชบัญญัติป ้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒559 โดย นายกล้า  สมุทวณิช

1๓. โครงการศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒5๓๐  
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
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งานให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม
1. นายกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ในการศึกษาอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 16

๒. นายขวัญชัย  ดวงสถาพร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 16

๓. นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 16

4. นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ในการศกึษาอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรช้ันสงูการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
รุ่นท่ี 16

งานด้านการจัดสัมมนาและอบรมระยะสั้น
1. การสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....” ในวันที่ ๓1 มกราคม 

๒56๐ ณ ห้องรับรอง 1 – ๒ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๒๐7 คน  
โดยร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒. การสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ในวันที่ ๓ เมษายน ๒56๐ ณ ห้องประชุม 
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐6 – ๓๐8 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
๒๐9 คน โดยร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓. การสมัมนา เรือ่ง “ร่างพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561” 
ในวันที่ 5 มิถุนายน ๒56๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐7 – ๓๐8  
ชั้น ๓ อาคาร ๒ รัฐสภา ผู้เข้าร่วมสัมมนา 19๓ คน โดยร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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4. เวทีเสวนานานาชาติ เรื่อง “Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition  
Arrangements (MRAs): the Need for National Regulatory Change” ในวันที่  
๒๒ มิถุนายน ๒56๐ ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  
มีผู้เข้าร่วม 75 คน

5. การสัมมนา เรือ่ง “การคิดวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒561” ในวนัที ่4 สงิหาคม ๒56๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธกิาร หมายเลข ๓๐6 
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วม 5๓ คน 

6. การน�าเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่  
ในวันที่ 18 กันยายน ๒56๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐6 - ๓๐7  
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วม 45 คน

การให้บริการทางวิชาการ
การสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ

1)  สนับสนุนข้อมูลบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๓ ฉบับ ดังนี้

• ประเดน็ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญตัขิายตรง และตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

• ประเด็นข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... โดย ดร. วิโรจน์  
วาทินพงศ์พันธ์

• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 
โดย นางสาวชมพูนุท  ตั้งถาวร
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๒)  สนับสนุนเอกสารทางวิชาการ ให้แก่ นายพรศักดิ์  เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ดังนี้

• แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

• แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

• บทสรุปผู้บริหาร : การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยประชาชน 

• รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย

• บทความวิจัย : การสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองไทย

• เอกสารวิชาการปฏิรูปพรรคการเมือง : การบังคับให้สังกัดพรรค การยุบพรรค และ 
การท�าให้พรรคต้องตอบสนองความต้องการของปวงชน

๓)  สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ หัวข้อ การพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลย (Trial in Absentia)  
ให้แก่ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง

4)  อนเุคราะห์เอกสารรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒56๐ จ�านวน ๒5๐ เล่ม 
ให้แก่ คณะกรรมาธิการการเมอืง สภานติิบญัญัติแห่งชาติ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเสวนา 
หัวข้อ “การเรียนรู้เพ่ือสร้างพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” ในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒56๐

5)  อนุเคราะห์เอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒56๐ จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม 
ให้แก่ ส�านักวิชาการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นเอกสารประกอบในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒56๐ (Thailand Research Expo 2017)” ระหว่างวันท่ี 
๒๓ – ๒7 สิงหาคม ๒56๐ ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร ์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

6)  อนุเคราะห์ข ้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยและการศึกษาด้านการปฏิรูปท้องถิ่น ให้แก่  
คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบท่ัวไป ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ�านวน 1๓ รายการ 
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• หนังสือ แนวทางการปฏิรูป การกระจายอ�านาจการคลัง สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  วรัญญูวัฒนา จ�านวน 1๒ เล่ม

• หนังสือ การคลังท้องถิ่น : การขยายรายได้ และมาตรการลดความเหลื่อมล�้า โดย  
ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ จ�านวน 1๒ เล่ม

• หนังสือ การรวมศูนย์อ�านาจ และการกระจายอ�านาจการบริหารราชการแผ่นดินไทย  
การทบทวนแนวคดิข้อถกเถียง และข้อพจิารณาเพ่ือการปฏิรูป โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. วสันต์  เหลืองประภัสร์ จ�านวน 1๒ เล่ม

• หนังสือ การก�ากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายมาโนช  นามเดช จ�านวน 
1๒ เล่ม

• หนังสือ ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์  ก้องกีรติ จ�านวน 1๒ เล่ม

• หนังสือ การจดัการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร. โกวิทย์  พวงงาม จ�านวน 1๒ เล่ม

• หนังสือ การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น 
ในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์วุฒสิาร  ตันไชย และนายเอกวร์ี  มสีขุ จ�านวน 1 เล่ม

• หนังสือ ข้อเสนอในการปฏิรูป โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ จ�านวน 1 เล่ม 

• หนังสือ การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอ�านาจ การจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ตระกูล  มีชัย จ�านวน 1 เล่ม

• หนังสือ Urbanization เม่ือ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่น 
สมัยใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล จ�านวน 1๒ เล่ม 

• ชุดหนังสือ ระบบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน โดย วิทยาลัย 
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 1๒ เล่ม

aw_annual2560_part4-5-final.indd   177 20/8/2561   14:53:14



178

• หนังสือ Smart City : มิติใหม่การจัดการท้องถิ่นยุคไอที โดย รองศาสตราจารย์  
ดร. เอกชัย  สุมาลี จ�านวน 1๒ เล่ม

• หนังสือ รูปแบบและประเภท การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดย ศาสตราจราย์วุฒิสาร  ตันไชย จ�านวน 1๒ เล่ม 

7)  เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒561 จ�านวน ๒5๐ เล่ม ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี ๒7 กรกฎาคม ๒56๐

8) เผยแพร่เอกสารวชิาการ หัวข้อ ข้อพจิารณาบางประการเก่ียวกับร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วย
ความผดิเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... จ�านวน 
๒5๐ ฉบับ ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
วันท่ี 17 สิงหาคม ๒56๐

9)  เผยแพร่วารสารสถาบันพระปกเกล้าให้แก่สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 14 ฉบับท่ี ๒)
– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 14 ฉบับท่ี ๓)
– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1)
– วารสารสถาบันพระปกเกล้า (ปีท่ี 15 ฉบับท่ี ๒)

ความร่วมมือทางวิชาการ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการด้านงานต่างประเทศ ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ ส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เม่ือวันท่ี 8 กันยายน ๒56๐ 

 โดยมวีตัถุประสงค์ เพือ่ประสานความร่วมมอืทางวชิาการด้านงานต่างประเทศ ในการศกึษาวจัิย การจัดการ
ศึกษาอบรม การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา และงานนิติบัญญัต ิ
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ในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คือ การให้สิทธิส�านักงานเลขาธิการ 
ทัง้สองสภาส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมหลกัสตูร Administration and Organization of Parliamentary Work 
ระหว่างวันท่ี 9 – 14 ตุลาคม ๒56๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด�าเนินการโดย Parliamentary 
Institute of Cambodia (PIC) โดยท้ังสองสภาส่งผู้แทนเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย

1. Miss Charuphan  Lapsuratianthong
๒. Mr. Piyachat  Chunchit

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น (ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ)
 คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู และคณะอนกุรรมการรบัฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 
 ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญ และส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในการร่างกฎหมาย โดยมีการรับฟัง 
ความเห็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1)  การรับฟังความคดิเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู (ระยะทีห่นึง่) โดยคณะกรรมการ
ร่างรฐัธรรมนญู และคณะอนกุรรมการรบัฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 
ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า 

  -  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง 

  -  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยจัดรับฟังความคิดเห็น จ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 - 7 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๒ วันที ่7 - 8 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสรุาษฎร์ธานี

ครั้งท่ี ๓ วันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  
  จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 4  วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
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๒) การรับฟังความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (ระยะท่ีสอง) โดย คณะกรรมการ
ร่างรฐัธรรมนญู และคณะอนกุรรมการรบัฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 
ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

 -  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 -  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 โดยรับฟังความคิดเห็น จ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์  
  อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 ครั้งท่ี ๒ วันท่ี 18 - 19 กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่   
  อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒5 - ๒6 กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท  
  หัวหิน - ชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

 ครั้งท่ี 4  วันท่ี 4 - 5 มีนาคม ๒56๐ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่  
  จังหวัดสงขลา 

๓)  การรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู โดย คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับ 
สถาบันพระปกเกล้า

- ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในวันท่ี ๒9 มีนาคม 
๒56๐ ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ

4)  การรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู โดย คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับ 
สถาบันพระปกเกล้า

-  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ในวันท่ี 9 พฤษภาคม ๒56๐  
ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ

aw_annual2560_part4-5-final.indd   180 20/8/2561   14:53:14



181รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

งานวิจัยอื่นๆ เพ่ือสนับสนุนงานรัฐสภา
1)  การพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประเมินกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศกัมพูชาและไทย  

โดย ณวัฒน์  ศรีปัดถา

๒)  ข้อเสนอเพ่ือประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงัของรฐั โดย ศาสตราจารย์ 
ดร. จรัส  สุวรรณมาลา

๓)  กฎหมายและมาตรการต่างๆ ท่ีต้องด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญ โดย ณวัฒน์  ศรีปัดถา

4)  การให้บริการทางวชิาการแก่รัฐสภา : การฝึกอบรมและปฏิบัติงานตามโครงการนกัวจัิยระดับ
ภูมิภาค (Regional Fellowship Program) ณ สถาบันเพ่ือรฐัสภาแห่งราชอาณาจกัรกัมพูชา 
(Parliamentary Institution of Cambodia - PIC) โดย ชมพูนุท  ตั้งถาวร

5)  รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒561 โดย ศนูย์ศกึษาพัฒนาการเศรษฐกจิ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ สถาบันบัณฑติ
พัฒนบริหารศาสตร์

6)  รายงานผลการส�ารวจความต้องการทางวิชาการของสมาชิกรัฐสภา โดย ศาสตราจารย์  
ดร. อัมพร  ธ�ารงลักษณ์

7)  Research Paper Indicators for Assessing the Legislative Procedure : Comparative  
Study of Thailand and Cambodia By King Prajadhipok’s Institute, Thailand and 
The Senate Secretariat General of the Kingdom of Cambodia
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พันธกิจที่ ๔ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ
และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หนังสือ

1. ผลการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(Peace Survey) จ�านวน 7๐๐ เล่ม

๒. นักการเมืองถิ่นจังหวัดล�าพูน จ�านวน 6๐๐ เล่ม

๓. นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 6๐๐ เล่ม

4. นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 6๐๐ เล่ม

5. นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 6๐๐ เล่ม

6. นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 6๐๐ เล่ม

7. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล จ�านวน 6๐๐ เล่ม

8. นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต จ�านวน 6๐๐ เล่ม

9. ค่านิยมประชาชนต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี ๒557 จ�านวน 
6๐๐ เล่ม

1๐. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 17 ประจ�าปี ๒558 หลักนิติธรรมกับ
ประชาธิปไตย จ�านวน ๓5๐ เล่ม

11. คนการเมือง เล่ม ๒ จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม
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18๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

1๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒56๐ (ขนาด A4) จ�านวน 5๐๐ เล่ม

1๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒56๐ (ขนาด Pocket Book) จ�านวน 
5,๐๐๐ เล่ม

14. การประเมินการด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย กรณีการปฏิรูปกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม จ�านวน 8๐๐ เล่ม

15. เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ ๒559 จ�านวน 6๐๐ เล่ม

16. ความขดัแย้งเหนอืดนิแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยกัมพูชา : ผลกระทบ และแนวโน้ม
หลังค�าพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒556 จ�านวน 8๐๐ เล่ม

17. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในมิติสังคม เพื่อลดความขัดแย้ง จ�านวน 
1,๐๐๐ เล่ม

18. ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒559  
จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

19. การเมืองร่วมสมัย จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๒๐. ปกเกล้าธรรมราชา (พิมพ์ครั้งท่ี ๒) จ�านวน 5,๐๐๐ เล่ม

๒1. ฉากการเมือง จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม

๒๒. ร่ายรัฐธรรมนูญ ท่ีมา หลักการและความส�าคัญ จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๒๓. การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 5๐๐ เล่ม

๒4. บริการท้องถิ่นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีส�าหรับผู้สูงอายุ จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๒5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒56๐ พิมพ์ครั้งท่ี ๒ จ�านวน 5,๐๐๐ เล่ม

๒6. เสน่ห์ท้องถิ่น : มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๒7. การสร้างความปรองดอง จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม
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๒8. ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒54๐ ถึงรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน (มุมมองทางรัฐศาสตร์) จ�านวน 6๐๐ เล่ม

๒9. บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า “ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

๓๐. พ้ืนทีสี่เขยีวและความหลากหลายทางชวีภาพในเมอืง : มาตรการการรบัมอืกบัการเปล่ียนแปลง 
จ�านวน 5๐๐ เล่ม

๓1. ผลการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดภายแดนภาคใต้  
PEACE SURVEY ครั้งท่ี ๒ จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๓๒. รางวัลพระปกเกล้า’ 6๐ จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๓๓. กฎหมายท่ีเกี่ยวข ้องกับการสร ้างความปรองดอง: กรณี ศึกษาในต ่างประเทศ 
จ�านวน 4๐๐ เล่ม

๓4. KPI Yearbook English Version จ�านวน 5๐๐ เล่ม

๓5. สภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๓6. การพัฒนาท่ียึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก (Area - based Development Approach) พิมพ์ครั้งท่ี 1  
จ�านวน 5๐๐ เล่ม 

๓7. การพัฒนาท่ียึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก (Area - based Development Approach) พิมพ์ครั้งท่ี ๒ 
จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

เอกสารวิชาการ แผ่นพับ จดหมายข่าว
1. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งท่ี 19 ประจ�าปี ๒56๐ 

หัวข้อ “ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่ อุดมคติ ส่ิงท่ีเป็นจริง และส่ิงท่ีอยากเห็น” 
จ�านวน 1,๓๐๐ เล่ม
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๒. ย้อนรอย ๒๐ ปี กระจายอ�านาจ : วันวานยังหวานอยู่ (ไหม?) จ�านวน ๓,5๐๐ ชุด

๓. แผ่นพับรางวัลพระปกเกล้า ๒56๐ จ�านวน 8,๐๐๐ ชุด

4. สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ๒56๐ จ�านวน 1,๐๐๐ ชุด

5. คู่มือการสมัครรางวัลพระปกเกล้า จ�านวน 5๐๐ เล่ม

6. คู่มือมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง จ�านวน 1,6๐๐ เล่ม

7. เอกสารย้อนรอย ๒๐ ปี กระจายอ�านาจ : วันวานยังหวานอยู่ (ไหม?) จ�านวน 5๐๐ เล่ม

8. วารสารสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 8,๐๐๐ เล่ม

9. โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ ประจ�าปีงบประมาณ 
๒561 จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

1๐. จดหมายข่าวภาษาไทย จ�านวน 1๒ ฉบับ

11. จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ จ�านวน ๓ ฉบับ

การจัดประชุมและสัมมนา
1. งานประชมุวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า ครัง้ที ่15 ประจ�าปี ๒559 หัวข้อ “เติมชวิีต คืนชวีา 

ประชาธิปไตย” ระหว่างวันท่ี 4 - 6 พฤศจิกายน ๒559 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
ถนนราชด�าเนินนอก

๒. สัมมนาพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจ�าปี ๒56๐ วันท่ี 
4 - 6 พฤศจิกายน ๒559 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จ�านวน 18๓ คน

๓. ประชุมใหญ่และการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน 
พระปกเกล้า ประจ�าปี ๒56๐ เมือ่วันท่ี 15 - 16 พฤษภาคม ๒56๐ ณ โรงแรมที เค พาเลซ 
กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรม จ�านวน 97 คน
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4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม 
ในภาคประชาชน เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒559 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง 
อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม จ�านวน 9๓ คน

5. การสัมมนา Philippines Election 2016 : What do we learn? วันท่ี ๒5 พฤษภาคม 
๒559 ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วม จ�านวน ๒4 คน

6. การสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒559 : ช่องว่างและการเตมิเตม็ในทศันะของเยาวชน” เมือ่วันที ่8 กุมภาพนัธ์ ๒56๐ 
ณ ห้องราชมังคลา 1 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลียน บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม
จ�านวน ๓9 คน

7. การสัมนนา “เม่ือกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : ใคร? ท�าอะไร? อย่างไร?” เม่ือวันท่ี 
๓๐ มีนาคม ๒56๐ ณ ห้องประชุม ๓ สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วม จ�านวน 7 คน

8. บูธนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ 
ธันวาคม ๒559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม จ�านวน 1,๐๐๐ คน

9. เวทีน�าเสนอบทเรียนการท�างานเพื่อสร้างพลเมืองของเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด เม่ือวันที่ 
๒7 กันยายน ๒56๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ�านวน 1๓5 คน

1๐. ประกวดผงันทิรรศการและแฟ้มผลงานนกัเรียนโครงการสร้างส�านกึพลเมือง ส�าหรับโรงเรียน
ในส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒7 และส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม
ศึกษา เขต 1 และเขต ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒559 ณ โรงแรม 
เพชรรัชต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมงานท้ังสิ้น 55๐ คน จ�านวน ๓8 ทีม จาก 
19 โรงเรียน

11. ประกวดผงันทิรรศการและแฟ้มผลงานนกัเรียนโครงการสร้างส�านกึพลเมือง ส�าหรับโรงเรียน
ในอ�าเภอสุวรรณภูมิ (เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒) จังหวัดร้อยเอ็ด เม่ือวันท่ี  
1 ธันวาคม ๒559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 
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4๐๐ คน จ�านวน ๒7 ทีม จาก ๒7 โรงเรียน

1๒. ประกวดผงันทิรรศการและแฟ้มผลงานนกัเรียนโครงการสร้างส�านกึพลเมือง ส�าหรับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขตท่ี ๓9 และส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
เขต 1 จงัหวดัอตุรดิตถ์ เม่ือวนัที ่๒4 มกราคม ๒56๐ ณ โรงแรมสหีราช อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมงานท้ังสิ้น ๓5๐ คน จ�านวน ๒๓ ทีม จาก 18 โรงเรียน

1๓. ประกวดผงันิทรรศการและแฟ้มผลงานนักเรียนโครงการสร้างส�านกึพลเมอืง ส�าหรับโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา เขต ๒ ของอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ เมือ่วันท่ี 8 มนีาคม ๒56๐ 
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๒5๐ คน จ�านวน  
16 ทีม จาก 16 โรงเรียน

14. ประกวดผงันทิรรศการและแฟ้มผลงานนกัเรียนโครงการสร้างส�านกึพลเมือง ส�าหรับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 1 และเขต ๒ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม ๒56๐  
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงานท้ังสิ้น ๒๐๐ คน จ�านวน 16 ทีม จาก 1๒ โรงเรียน

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
1. หลักสูตร Smart National Politicians 1 ครั้ง

๒. โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็งส�าหรับนักเรียนพลเมือง อ�าเภอเสลภูมิและหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด เม่ือวันท่ี ๒5 - ๒7 มิถุนายน ๒56๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้เข้าอบรม จ�านวน 5๓ คน

๓. โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็งส�าหรับนักเรียนพลเมือง อ�าเภอพนมไพร และเกษตรวิสัย  
เม่ือวันที่ 4 - 6 สิงหาคม ๒56๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรม
จ�านวน 59 คน 
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4. โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็งส�าหรับคณะกรรมการศูนย์และผู้น�าชุมชน เมื่อวันท่ี 1 - ๓ 
กนัยายน ๒56๐ ณ บ้านปูรีสอร์ท อ�าเภอเมือง จงัหวัดตราด ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 7๐ คน

5. โครงการเยาวชนไทยหวัใจพลเมือง (นักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัร้อยเอด็) เมือ่วันท่ี 16 - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 
ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 6๓  คน

6. โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง (นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากคณะนิติรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) เม่ือวันท่ี ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 6๒ คน

7. โครงการผู้น�าเยาชนแห่งอนาคต รุ่นท่ี ๓ เม่ือวันท่ี  4 - 11 มิถุนายน ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 6๐ คน

8. โครงการรากฐานประชาธปิไตยเพ่ือพลเมอืงไทยทีพ่งึปรารถนาและผูน้�ากบัการเปลีย่นแปลง 
เม่ือวันท่ี 1๓ - 14 กรกฎาคม ๒56๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ�านวน 51 คน

9. โครงการอบรมผู้น�าเครือข่ายเสริมสร้างพลังพลเมืองร้อยเอ็ด (Change Agent) ส�าหรับ 
ผู ้น�าเครือข่าย จังหวัดร้อยเอ็ด 5 อ�าเภอเดิม เม่ือวันท่ี ๒5 - ๒7 มกราคม ๒56๐ 
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 65 คน

1๐. โครงการอบรมผู้น�าเครอืข่ายเสรมิสร้างพลังพลเมอืงร้อยเอด็ (Change Agent) ส�าหรบัผู้น�า
เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด 5 อ�าเภอใหม่ เม่ือวันท่ี ๓1 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน ๒56๐  
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 61 คน

11. โครงการอบรมรากฐานประชาธิปไตยเพือ่พลเมอืงไทยท่ีพึงปรารถนาและผู้น�ากับการเปล่ียนแปลง
ส�าหรับผู้น�าเครือข่ายเสริมสร้างพลังพลเมืองร้อยเอ็ด (Change Agent) คร้ังที่ ๒ เม่ือวันที่  
1๓ - 14 กรกฎาคม ๒56๐ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 51 คน
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สื่อวิดีทัศน์ สปอต
1. วิดีทัศน์เปิดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 15 ประจ�าปี ๒559 หัวข้อ  

“เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย” จ�านวน 1 ชิ้น

การจัดรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ
1. รายการ โทรทัศน์ “The Key ไขการเมือง...เร่ืองใกล้ตัว” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN  

ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.

๒. รายการวิทยุ “มุ่งสู ่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” ทางสถานีวิทยุรัฐสภา  
คลื่นความถี่ FM 87.5  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒1.๐๐ น.

ฐานข้อมูลและสารสนเทศสถาบันพระปกเกล้า
1. เว็บไซต์คลินิกกฎหมายท้องถิ่น

๒. ฐานข้อมลูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย (ตุลาคม ๒559 - กนัยายน ๒56๐) 
จ�านวน 1,๓๒1,99๓ ราย

๓. เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th (ตุลาคม ๒559 - กันยายน ๒56๐) 
จ�านวน ๓64,54๒ ราย

4. E-Learning หลักสูตร Smart National Politicians
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งานบริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
งานบริการห้องสมุด ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒559 – ตุลาคม ๒56๐

1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดสถาบัน มีผู้ใช้บริการ  รวมท้ังสิ้น ๓,848 ครั้ง

• บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 51๓ ครั้ง

• นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 1,57๒ ครั้ง

• บุคคลภายนอก จ�านวน 1,76๓ ครั้ง

๒. ผู้ใช้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มีผู้ใช้บริการ รวมท้ังสิ้น 1,6๒4 ครั้ง

• บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน ๓49 ครั้ง

• นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 691 ครั้ง

• บุคคลภายนอก จ�านวน 587 ครั้ง

๓. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด จ�านวน 1๓6,179 ครั้ง

4. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน KPI-eBooks  จ�านวน ๒58 ครั้ง

5. ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม  จ�านวน 89๒ ครั้ง

6. ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)   จ�านวน 96 เรื่อง

 •    สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 55 เรื่อง

 •    พระปกเกล้าศึกษา จ�านวน 46 เรื่อง

7. จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการ พบว่า ผู ้ใช ้บริการมีความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการของห้องสมดุสถาบนัพระปกเกล้า โดยรวมในระดับมากท่ีสุด มค่ีาเฉล่ีย 4.5๐  
(คิดเป็นร้อยละ 9๐)
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งานแพร่เผยน�าเสนอผลงานต่อสาธารณะ
1. น�าเสนอผลงาน “Building Policy Network: Current State and Challenges in  

Thailand” โดย  ดร. ถวิลวด ีบุรีกุล ในงานประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง From Knowledge 
to Policy: What are the Missing Links in Translating Democracy Research into 
Good Policies? เม่ือวันท่ี 11 – 1๒ กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

๒. น�าเสนอผลงาน “การสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทย” โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล  
ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังที่ 5 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม ๒56๐  
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. น�าเสนอผลงาน “ตวัช้ีวดัผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ของประเทศไทย” 
โดย นางสาวณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ  
คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์

4. น�าเสนอผลงาน “สมาชิกพรรคการเมืองกับประชาธิปไตยของประเทศไทย” โดย ดร. สติธร 
ธนานธิโิชติ ในประชมุวชิาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 
๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

5. น�าเสนอผลงาน “การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือประเมนิกระบวนการนิติบัญญติัของประเทศกมัพูชา
และไทย” โดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6. น�าเสนอผลงาน “1 ทศวรรษการสร้างความปรองดองทางการเมืองไทย” โดย นายชลัท 
ประเทืองรัตนา ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 เม่ือวันที ่ 
17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

7. น�าเสนอผลงาน “การเข้า (ให้) ถึงสทิธิชุมชน : การมีสทิธิ มีเสยีงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน” โดย นางสาวปัทมา สูบก�าปัง ในประชุมวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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8. น�าเสนอผลงาน “สภานักเรียนกับบทบาทการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน” โดย  
ดร. เลิศพร อุดมพงษ์ ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เม่ือวันท่ี 
17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

9. น�าเสนอผลงาน “ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา : คุณภาพสังคมท่ีคนไทยมองเห็น”  
โดย นางสาวรชัวด ีแสงมหะหมดั ในประชมุวชิาการรฐัประศาสนศาสตร์ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 5 
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1๐. น�าเสนอผลงาน “การติดตามผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทย 
ทีพึ่งปรารถนา” โดย ดร. ศรัณย ุหมัน้ทรัพย์ ในประชุมวชิาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดบัชาติ  
คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์

11. น�าเสนอผลงาน “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้”  
โดย นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1๒. น�าเสนอผลงาน “การเสริมสร้างชุมชนแห่งความซ่ือตรง: กรณีชุมชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๓ แห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด” โดย นางสาวนิตยา โพธ์ินอก ในประชุมวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1๓. น�าเสนอผลงาน “สันติวิถี : ผู้หญิงพุทธ - มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้” โดย นางอภิญญา 
ดิสสะมาน ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

14. น�าเสนอผลงาน “Election Watchdogs in the 2016 Philippine Election : Observation 
of their Active Roles and Strong Ties to God” โดย นางสาวณฎัฐกาญจน์ ศกุลรตันเมธี  
ในงาน The 6th Congress of Asian and Pacific Studies), Panel : Articulating  
Institutionalized and Non-institutionalized Participation : Experiences from  
East-Asian Countries เมื่อวันท่ี ๒6 - ๒8 มิถุนายน ๒56๐ ณ Paris Institute of  
Political Studies, French
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15. น�าเสนอผลงาน “Educational Disparity : Social Quality in Thai People’s Perception” 
โดย นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด ในงาน The 10th International Convention of Asia 
Scholars เม่ือวันท่ี ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒56๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

16. น�าเสนอผลงาน “Support for Democracy in Thailand” โดย ดร. ถวลิวดี บุรกุีล ในงาน 
The 10th International Convention of Asia Scholars เม่ือวันท่ี ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม 
๒56๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

17. น�าเสนอผลงาน “Access to Community Rights : The Right to Public Participation 
in Environmental and Natural Resource Management and Preservation” โดย 
นางสาวปัทมา สูบก�าปัง ในงาน The 10th International Convention of Asia Scholars 
เม่ือวันท่ี ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒56๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

18. น�าเสนอผลงาน “Student Council and its Role in Motivating Democracy in 
Schools” โดย ดร. เลิศพร อุดมพงษ์ ในงาน The 10th International Convention of 
Asia Scholars เม่ือวันท่ี ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒56๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

19. น�าเสนอผลงาน “Integrity Building in Local Administrative Organization:  
Communities in Khwaothung Sub-district Administrative Organization, Pophan 
Sub-district Municipality, and Phonsung Sub-district Municipality in Roi-Et  
Province_presented at ICAS10” โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก ในงาน The 10th  
International Convention of Asia Scholars เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒56๐  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๐. น�าเสนอผลงาน “The Role of Civil Society in the Philippine Election” โดย  
นางสาวณฎัฐกาญจน์ ศุกลรตันเมธ ีในงาน The 10th International Convention of Asia 
Scholars เม่ือวันท่ี ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒56๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒1. น�าเสนอผลงาน “Citizen Activism in Thailand : How and Why Political Participation  
Has Changed Among Different Groups of Thai Citizens” โดย ดร. สติธร ธนานิธโิชต,ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว และ นางวิชุดา สาธิตพร ในงาน The 10th 
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International Convention of Asia Scholars เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒56๐  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๒. น�าเสนอผลงาน “Applying Mixed Research Methods for Thailand’s Reconciliation” 
โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ดร. สติธร ธนานิธิโชติ และนางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด 
ในการประชุมน�าเสนอผลงาน เร่ือง Applying Mixed Research Methods for Thailand’s  
Reconciliation เม่ือวันท่ี 1๐ - 15 กันยายน ๒56๐ ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

๒๓. น�าเสนอผลงาน “The Evolution of Citizen Activism in Thailand, 2001 - 2013” 
โดย ดร. สติธร ธนานิธิโชติ ในงาน The 6th Congress of Asian and Pacific Studies), 
Panel : Articulating Institutionalized and Non - institutionalized Participation : 
Experiences from East-Asian Countries เม่ือวนัท่ี ๒6 - ๒8 มิถนุายน ๒56๐ ณ Paris 
Institute of Political Studies, French

๒4. น�าเสนอผลงาน “สิทธใินการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกนั : ศึกษากรณี
ประเทศฝรั่งเศส” โดย นายเอกสิทธ์ิ วินิจกุล ในการสัมมนา “สิทธิในการได้รับการบริการ
สาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝร่ังเศส” เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 
๒56๐ ณ ห้องประชุม ๓ สถาบันพระปกเกล้า

๒5. น�าเสนอผลงาน “แม้มีสทิธิ แต่เข้าไม่ถึงสทิธิ” การปฏรูิป พ.ร.บ. แรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. ๒518 
เพ่ือการเข้าถึงความเป็นธรรม ในการรวมตวัและเจรจาต่อรองของแรงงานภาคอตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย” โดย นางสาวบุษยรตัน์ กาญจนดิษฐ์ ในการเสวนา “ร่าง พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ 
ฉบับ 6 มีนาคม ๒56๐ : ก้าวไปข้างหน้าหรือย�่าอยู่กับท่ี” เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม ๒56๐ 
ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

๒6. น�าเสนอผลงาน “สิทธิทางวัฒนธรรม : สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย นายคอลัฟ ต่วนบูละ ในการน�าเสนอผลงานวิจัย 
“การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าทีศ่นูย์อ�านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้กับสิทธเิสรีภาพ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา” เมื่อวันท่ี ๓1 สิงหาคม ๒56๐ ณ ห้องประชุมโออาร์ 
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๒7. น�าเสนอผลงาน “ดัชนีสันติภาพโลกและสถานการณ์สันติภาพในสังคมไทย” โดย นายชลัท 
ประเทืองรัตนา ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒56๐ วันท่ี 1 
กันยายน ๒56๐ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒8. น�าเสนอผลงาน “One Decade of Reconciliation in Thailand” โดย นายชลัท  
ประเทืองรัตนา ในการประชุมเชิงวิชาการ คร้ังท่ี 1๒ Cross - Cultural and Global  
Research as Interdisciplinary Practice วันท่ี ๒6 - ๒8 กรกฎาคม ๒56๐ ณ เมืองฮโิรชมิา 
ประเทศญี่ปุ่น 

๒9. น�าเสนอผลงานวิจัยชุมชน เร่ือง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส�านึก 
ความเป็นพลเมอืงไทย กรณศึีกษาเด็กและเยาวชนกลุม่ชาติพนัธ์ุมอแกนเกาะเหลา ต�าบลปากน�า้ 
อ�าเภอเมอืง จังหวัดระนอง” โดย นายปรวัิฒน์  ช่างคิด ในประชมุวิชาการรฐัประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ คร้ังที ่5 เมือ่วนัที ่17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

๓๐. น�าเสนอผลงานวิจัยชุมชน เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”  
โดย ดร. คติยา อายุยืน ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓1. น�าเสนอผลงานวิจัยชุมชน เร่ือง “การพัฒนาต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนทีส่ถานศึกษา : กรณีศึกษา ในพ้ืนทีม่หาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตศาลายา” โดย ดร. ธเนศ  เกษศิลป์ ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ คร้ังที ่5 เมือ่วนัที ่17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

๓๒. น�าเสนอผลงานวิจัยชุมชน เร่ือง “แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา 
พ่อล่าม - แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”  
โดย นางสาวอาริยา ป้องศิริ ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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๓๓. น�าเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะ
ของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต)” โดย นายเจตน์ ตนัตวิณิชชานนท์ ในประชุมวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังที่ 5 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓4. น�าเสนอวิทยานิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบของกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกัน 
เด็กด้อยโอกาสภายใต้การเปล่ียนแปลงของสังคม : กรณศึีกษาองค์กรพฒันาเอกชนแห่งหน่ึง 
ในเขตกรงุเทพมหานคร” โดย นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว ในประชุมวิชาการรฐัประศาสนศาสตร์
ระดบัชาต ิคร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

๓5. น�าเสนอวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การด�าเนินงานของเครือข่ายชุมชนต�าบลสะเอียบ อ�าเภอสอง 
จังหวัดแพร่” โดย นายวรสิทธิ์ เจริญศิลป์ ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ  
คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์

๓6. น�าเสนอดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการน�ามาตรการพิเศษ 
แทนการด�าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าความผิดทางเพศ” โดย 
นางสาวดวงกมล จันทรรัตน์มณี  ในประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ๒56๐ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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พันธกิจที่ ๕ 
สง่เสรมิความรว่มมือกับองคก์ารทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือ
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

องค์กรและภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ
เครือข่ายในประเทศ

1. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาล
เมืองล�าพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
เทศบาลนครพษิณโุลก เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลต�าบลเขาพระงาม เทศบาลนครเชยีงราย 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลต�าบล 
วงัดิน เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครนนทบรีุ 
และองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในด�าเนินการ 
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู ่เมืองอัจฉริยะท่ียั่งยืน” เพื่อร่วมกัน 
ถอดบทเรียนกระบวนการขับเคล่ือนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของท้องถ่ิน รวมถึง 
การพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีคุณภาพและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และเพือ่พฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิอัจฉริยะ (Digital EMS) 

๒. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน

๓. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ TNN ด�าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ช่ือ “The Key  
ไขการเมือง... เรื่องใกล้ตัว”
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4. ส�านักสันตวิธิแีละธรรมาภบิาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบนัอสิลามและอาหรับศกึษา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ยะลา สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ สถาบนัวจัิยและพฒันาสขุภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สถาบันสนัตศิกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ศนูย์เฝ้าระวัง 
สถานการณ์ภาคใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
มหดิล ศนูย์ความร่วมมือทรพัยากรสนัตภิาพ และมูลนิธิเอเชีย ร่วมด�าเนินการโครงการ ส�ารวจ
ความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) 

5. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
ด�าเนินการโครงการสร้างวัฒนธรรมการท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ผ่านกจิกรรม Muse Pass 2017, 
Museum Thailand Website และ Museum Thailand Appication

6. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากสถาบันสมิธโซเนียน ด�าเนินการจัด
โครงการเฉลิมฉลองครบ ๒๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐอเมริกา

7. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกบั สถานเอกอัครทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย 
เพือ่ประชมุหารือการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการในการด�าเนนิโครงการต่างๆ ร่วมกนั 
ในอนาคต

8. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนาม
ความร่วมมอืระหว่าง 5 องค์กร เพ่ือประสานความร่วมมอืทางวิชาการด้านงานต่างประเทศ 
ในการศกึษาวิจยั การจดัการศกึษาอบรม รวมถึงการจดักิจกรรมแลกเปลีย่นข้อมูลทางวิชาการ
และการด�าเนินการทางนโยบายต่างประเทศ รวมท้ังนโยบายกับอาเซียน
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9. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
การตรวจสอบ การลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

เครือข่ายต่างประเทศ
1. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Chengdu Administration Institute สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ลงนามความร่วมมือ เร่ือง E-Government การจัดการข้อมูลสาธารณะ ด้านการวิจัยและ
ศึกษาเฉพาะด้าน ร่วมถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

๒. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chinese Academy of Governance (CAG) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและการศึกษาอบรม

๓. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Pakistan Institute for Parliamentary Services (PIPS) 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการก�าหนดขอบเขต 
ความร่วมมอืในเรือ่งเก่ียวกับการบรหิารรฐักิจ นโยบายสาธารณะทีส่นับสนุนการพฒันาและ
ปรับปรุงการบริการภาครัฐ รวมถึงแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ

4. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) 
สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมท�าการศกึษาวิจยั 
พัฒนาและจัดท�าหลักสูตร รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

5. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency : JICA  
เพ่ือด�าเนินการศึกษาวิจัย “TECP The Project for Promoting Sustainability

6. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The University of the Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
เพือ่จัดเวทเีสวนานานาชาต ิเร่ือง “Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition 
Arrangements (MRAs): the Need for National Regulatory Change”

7. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The Secretarial Senate of the Kingdom of Cambodia 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือด�าเนินการศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดท�าเกณฑ์และตัวช้ีวัดในการ
ประเมินกระบวนการนิติบัญญัติของราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทย
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8. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The Parliamentary Institute of Cambodia (PIC)  
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือด�าเนินการสัมมนาระดับภูมิภาค

9. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงาน
และหารือเพ่ือการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ ณ วิทยาลัยนักบริหารปูดงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (China Executive Leadership Academy Pudong)

1๐. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The National Graduate Institute of Policy Studies 
(GRIPS) ร่วมประชุมเพ่ือหารือถึงการจัดท�าบันทึกข้อตกลงการจัดท�าโครงการเพ่ือพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีอย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล (Memorandum of 
Agreement on The New Integrated - Effective Area Based Management)

หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนสถาบันพระปกเกล้า
เครือข่ายในประเทศ

1. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อศึกษาระบบ 
การดแูลผู้สูงอายุ และวิเคราะห์ทิศทางการสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการดแูล 
ผู้สูงอายุ

เครือข่ายต่างประเทศ
1. East Asia Institute สาธารณรัฐเกาหลี ให้การสนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานโครงการ

ศึกษาวิจัย เรื่อง Gender Equality in Thailand

๒. Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น ให้การสนับสนุน
การด�าเนินงานโครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีอย่างบูรณาการและ 
มปีระสทิธผิล เพ่ือจัดท�าร่างหลักสตูรฝึกอบรม เพือ่เสรมิสร้างความรูก้ารบรหิารจัดการพ้ืนที่
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล
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๓. National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) แห่งประเทศญ่ีปุ่น ให้การ
สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการพัฒนากลไกการบรหิารจัดการเชิงพ้ืนท่ีอย่างบูรณาการและ
มีประสิทธิผล เพ่ือจัดท�าร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล

4. The Sasakawa Peace Foundation ประเทศญ่ีปุ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
สร้างสภาวะแวดล้อมเพ่ือแปลเปลี่ยนความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานเข้าศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า
หน่วยงานในประเทศ

1. สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย และคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสมิธโซเนียน  
เข้าศึกษาดูงานและเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประชุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการและ 
ช่ือนทิรรศการ The U.S. Embassy’s Royal Gifts Exhibition “Great and Good Friends”  
เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน ๒559 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (Japan International Cooperation Agency 
(JICA)) ประเทศไทย เข้าพบผูบ้รหิารสถาบนัพระปกเกล้า เพือ่ขอค�าแนะน�าและแลกเปลีย่น 
ความคดิเห็นเกีย่วกับโครงการสร้างผูน้�ายุคใหม่ผู้มีความสนใจทางด้านสังคมศาสตร์ เม่ือวนัที่ 
๒ ธันวาคม ๒559 ณ สถาบันพระปกเกล้า

๓. อัครราชทูต (การเมือง) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย และคณะ เข้าพบ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือพูดคยุถงึความร่วมมอืด้านวิชาการและการจัดการศกึษา
อบรม สัมมนาร่วมกันในอนาคต เม่ือวันท่ี 5 มกราคม ๒56๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า

4. ผูแ้ทนทางการทตูและทีป่รึกษาทตู สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐสงิคโปร์ประจ�าประเทศไทย 
เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาความ
สมัพนัธ์ระหว่างกัน และความร่วมมือในโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 
๒56๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า
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๒๐๒

หน่วยงานต่างประเทศ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากประเทศสหรัฐอเมริกา International City/Country 

Management Association (ICMA) เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทย พร้อมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับการบริหารงานท้องถ่ินของทัง้ ๒ ประเทศ และพฒันาการเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
ร่วมกัน เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒56๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า

๒. สมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาบาห์เรน - ไทย เข้าพบคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการด�าเนินงานรวมถึงการบริหารของสถาบันพระปกเกล้า
ด้านการศึกษาอบรม รวมถึงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓. ผู้อ�านวยการโครงการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือด้านวิชาการ เร่ืองการพัฒนาหลักสูตร 
ความเป็นพลเมืองทีจ่ะน�าไปสู่พลเมอืงทีจ่ะเป็นผู้เลือกต้ังทีม่คุีณภาพ เมือ่วนัที ่๒9 พฤษภาคม 
๒56๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า

4.  Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) เข้าพบเลขาธิการสถาบัน 
พระปกเกล้า เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการ งาน
วิจัย และรับฟังบรรยาย หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามทุจริตในประเทศไทย “Anti -  
Corruption Practices in Thailand” เม่ือวันท่ี 1๒ มิถนุายน ๒56๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า

4. Gadjah Mada University สาธารณรัฐอนิโดนเีซีย เข้าศกึษาดงูานและรับฟังบรรยาย หวัข้อ 
“ฉากทศัน์ประเทศไทยในศตวรรษที ่๒1 : การปฏิรูปการบริหารภาครัฐภายใต้ความท้าทาย
ใหม่” เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม ๒56๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า

5. คณะกรรมการองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (The Japan 
Council of Local Authorities for International Relations: CLAIR) ส�านักงานสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเร่ืองระบบการปกครองของไทย (อ�านาจ
นิติบัญญัติ อ�านาจบริหาร และอ�านาจตุลาการ) ความรู้เร่ืองรัฐธรรมนูญ และการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินของไทย ระหว่างวนัท่ี ๓1 สงิหาคม – 1 กันยายน ๒56๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า
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๒๐๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

องค์กรและภาคเีครือข่ายทีร่่วมด�าเนนิงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆ
1. เครอืข่ายชมุชนต�าบลรอบเมอืง อ�าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจดักิจกรรมการจดัท�า 

แผนพัฒนาชุมชนแห่งความซื่อตรงและกิจกรรมย่อย

๒. เครือข่ายชุมชนต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมการจัดท�าแผน
พัฒนาชุมชนแห่งความซื่อตรงและกิจกรรมย่อย

๓. เครือข่ายชุมชนต�าบลปาฝา อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมการจัดท�าแผน
พัฒนาชุมชนแห่งความซื่อตรงและกิจกรรมย่อย

4. เครอืข่ายชุมชนต�าบลหนองทัพไทย อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอด็ ร่วมจัดกิจกรรมการจัด
ท�าแผนพัฒนาชุมชนแห่งความซื่อตรงและกิจกรรมย่อย

5. เครือข่ายชุมชนต�าบลดงคร่ังน้อย อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรม 
การจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนแห่งความซื่อตรงและกิจกรรมย่อย

6. เครือข่ายโรงเรียนซื่อตรง - กุดขอนแก่นวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมการจัดท�าแผนเสริมสร้าง
โรงเรียนแห่งความซื่อตรง

7. เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

8. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ร่วมจัดเวทรีบัฟังความคิดเห็นการปฏิรปูกระบวนการยุติธรรม 
(ต�ารวจ) รูปแบบการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group)

9. ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ร่วมจดัท�ารายงานถอดบทเรยีนจากการด�าเนนิงานรบั
ฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

1๐. คณะกรรมาธกิารขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านวิชาการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ

11. กรมการปกครอง สนับสนุนวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ
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๒๐4

1๒. คณะกรรมาธกิารขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านวิชาการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ

1๓. โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดอบรมวิทยากรกระบวนการให้กับโรงไฟฟ้ากระบ่ี

14. เทศบาลนครพิษณโุลก ร่วมจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ/ประชาเสวนาหาทางออกปรับปรุง
ระบบประปา และระบบจ่ายน�้าประปา

15. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรม หลักสูตรการ
ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทชุมชนระดับสูง

16. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดอบรม

17. โรงพยาบาลระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และกระบวนการด้านสันติวิธีและการจัดการ
ความขัดแย้ง

18. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและ
กระบวนการด้านสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง และประชาเสวนาหาทางออก

19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและกระบวนการ
ด้านสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง/การสื่อสารอย่างสันติ/ประชาเสวนาหาทางออก

๒๐. มณฑลทหารบกท่ี ๒7/กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพและสร้างเครือข่ายผูน้�าชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา โดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด

๒1. เครือข่ายอ�าเภอปทมุรัตน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ร่วมจดักจิกรรม รวมพลงัเยาวชน สร้างสขุสูส่งัคม
เพ่ือการขับเคลื่อนพลังเยาวชน อ�าเภอปทุมรัตต์ เพ่ือพัฒนาแผ่นดินเกิด ปี ๒

๒๒. เครือข่ายอ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรม “ชุมชนคุณธรรม 
น�าแก้ขยะ พัฒนาแหล่งน�า้”

๒๓. เครอืข่ายอ�าเภอธวชับรุ ีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกจิกรรมโครงการ ซอกหา คนฮู ้ผู้ดี ศรชีมุชน
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๒๐5รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

๒4. เครือข่ายอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดเครือข่ายอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัด
กิจกรรมโครงการ ผู้น�าชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของผู้น�าเครือข่ายอ�าเภอเมือง 

๒5. เครือข่ายอ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดโครงการบริหารจัดการขยะเครือข่าย 
แกนน�าในอ�าเภอสุวรรณภูมิได้รวมตัวกัน

๒6. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นวทิยากรในการติดตามการด�าเนินโครงการ
สร้างส�านึกพลเมือง ส�าหรับโรงเรียนรอบพ้ืนท่ีโรงกลั่นน�้ามันบางจาก

๒7. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง  
ผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยแก่ผู้น�านกัเรยีนโรงเรยีนเครอืเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ครั้งท่ี 5

๒8. ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ข้อมูลกับนักวิจัยเกาหลีในประเด็นเก่ียวกับพันธกิจ
และการด�าเนนิงานของสถาบนัพระปกเกล้า ท่ีเกีย่วข้องกบัการส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการ
ศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
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พันธกิจที่ ๖  
ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

การใหบ้ริการน�าชมพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
 จ�านวนผูเ้ชา้ชมพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม ๒559 -  กันยายน 
๒56๐ รวมท้ังสิ้น ๒7,671 คน โดยแยกตามประเภทผู้เข้าชม ดังนี้

• บุคคลท่ัวไป (ชาวไทย)   จ�านวน 14,74๓ คน

• บุคคลท่ัวไป (ชาวต่างชาติ)   จ�านวน  ๒,๓18  คน

 นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าชมจากหน่วยงานต่างๆ เป็น หมู่คณะ จ�านวน 1๐,61๐ คน และการให้บริการ 
ใช้พ้ืนท่ีในพิพิธภัณฑ์ฯ และบริเวณรอบนอกในการท�ากิจกรรมต่างๆ จ�านวน 15 ครั้ง

บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
 การให้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ท่ีเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตลอดจนเหตุการณ์ หรือเร่ืองราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัย 
ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม ๒559 - กันยายน ๒56๐ รวมทัง้สิน้จ�านวน 1๓4 คน ซ่ึงไดร้บัความพงึพอใจตอ่การใช้บรกิาร 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.๒1 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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๒๐7รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

งานอนุรักษ์และจัดหาโบราณวัตถุท่ีเก่ียวเนื่องกับรัชกาลที่ ๗  
และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ

1. กี๋รองนั่ง จ�านวน ๒ ชิ้น

๒. กระถางต้นไม้ จ�านวน 4 ชิ้น

๓. ไม้แขวนฉลองพระองค์แบบมีฐาน จ�านวน 1 ชิ้น

4. เก้าอ้ีพระท่ีนั่ง จ�านวน 1 ชิ้น

5. ตู้เย็นส่วนพระองค์ จ�านวน 1 ชิ้น

6. สมุดทะเบียนรถยนต์พระท่ีน่ังสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี  
พร้อมกุญแจรถ Volkswagen VW 411 L จ�านวน ๓ ชิ้น

7. พระบรมฉายาลักษณ์และภาพถ่าย จ�านวน 96 ชิ้น

8. พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์หมู่ 
ในงานพระบรมศพรัชกาลท่ี 5 จ�านวน 1 ชิ้น

9. ผ้าห่มปัก ส�าหรับห่มกับตราปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) จ�านวน 1 ชิ้น

1๐. ฟิล์มภาพยนตร์เฉลิมอภิเษกสมรส 1๒ พรรษา จ�านวน 1 ชิ้น

 นอกจากน้ี ยังมีโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับมาจากการบริจาค จ�านวน ๓4 ชิ้น และจากการขอยืม 
จ�านวน ๒ ชิ้น
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การจัดสัมมนา และอบรมระยะสั้น
1. สัมมนาวชิาการเร่ือง “11๒ ป ีราชนารี 5 แผ่นดิน” ในวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒559 ณ พพิธิภณัฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน ๒6๒ คน

๒. สัมมนาวชิาการ เร่ือง “การสืบสานและริเร่ิมพระราชไมตรีกบัยุโรปสมัยรัชกาลที ่7” ในวันที ่
๒6 พฤษภาคม ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูหั่ว ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา
จ�านวน ๓๓ คน

๓. สัมมนาวชิาการ เร่ือง “กลุสตรีศรีสยาม สงา่งามทุกกาลสถาน” ในวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒56๐ 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 47 คน

4. โครงการฝกึอบรมอาสาสมคัรน�าชมพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยูห่วั ในวนัท่ี  
๒๓ – ๒4, ๓๐ มิถุนายน 6๐ และวันท่ี 1 – ๒ กรกฎาคม ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่วั ผู้เข้ารว่มอบรม จ�านวน 48 คน ซึง่มผู้ีผ่านการการศึกษาอบรม
และสามารถเป็นอาสาสมัครน�าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จ�านวน ๓1 คน

การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 
1. พธีิเปิดนิทรรศการหมุนเวียน ครัง้ท่ี 1 : อยูไ่กลกังวล ชนม์ช่ืนฉ่�า ในวันท่ี 14 ธันวาคม ๒559 

ณ พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยูห่วั ผูเ้ข้าร่วมชมนทิรรศการ จ�านวน 61 คน

๒. พธิเีปิดนิทรรศการหมนุเวยีน คร้ังท่ี ๒ : เคร่ืองต้นวงัหลวง สู่ครัวนอกวงั ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 
๒56๐ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ จ�านวน 61 คน

๓. นิทรรศการเคล่ือนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เยือนถิ่น 
ฐานวังในรัชกาลท่ี 7” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒56๐ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ  
7,146 คน

4. นิทรรศการเคลื่อนท่ี “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ถิ่นอีสาน
ย่านร้อยเอ็ด” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒56๐ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 454 คน
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๒๐9รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

5. นิทรรศการเคลื่อนท่ี “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่หัวเมือง
ฝ่ายเหนือ” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒56๐ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ๒๒7 คน

6. นิทรรศการเคลือ่นท่ี “เมืองไทยในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั สูดิ่นแดนใต”้  
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒56๐ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 14๐ คน

กจิกรรมการเรียนรู้เพือ่สนบัสนนุการเขา้ชมพพิิธภัณฑ์พระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. กิจกรรม “รื่นเริงเครื่องแขวนไทย”  ในวันท่ี 1๒ สิงหาคม ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 6๐ คน 

๒. กิจกรรมสรา้งสรรค ์Workshop : ลกูชุบรอบรัว้วัง ในวันที ่16 กันยายน ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1๓7 คน

๓. กิจกรรมสร้างสรรค ์Workshop : เสน้สายลายเมน ูในวันท่ี 17 กันยายน ๒56๐ ณ พพิิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 118 คน

4. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์หรรษา ในวันที่ 14 มกราคม ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 5๒4 คน

5. กิจกรรม “ปิดเทอมหรรษา พิพิธพาเพลิน” ในวันที่ ๒6 เมษายน ๒56๐ ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 47 คน

6. กิจกรรม “7 Wonders 7 ส่ิงต้องห้ามพลาด” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒4 กันยายน ๒56๐  
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๒8๐ คน

7. กิจกรรม Night at the Museum ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม ๒559 ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1,171 คน
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การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หนังสือ

1. พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัด้านการเมอืงการปกครอง 
จ�านวน 1๐,๐๐๐ เล่ม

๒. หนังสือกุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๓. รวมปาฐกถาซึ่งแสดงท่ีสามัคยาจารย์สมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒47๐ - พ.ศ. ๒475 จ�านวน 
1,๐๐๐ เล่ม

การนำาเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณะ
1. การสังเคราะหป์ระวัติศาสตรบ์อกเล่าในสมเด็จพระนางเจา้ร�าไพพรรณฯี โดย รองศาสตราจารย ์

ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล ในงานสมัมนา “11๒ ป ีราชนารห้ีาแผน่ดนิ” ในวันที ่๒๐ ธันวาคม 
๒559  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. น�าเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ยุโรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หวั โดย นางฉัตรบงกช ศรวีฒันสาร และศาสตราจารย์ ดร. พรสรรค์ วฒันางกรู ในงาน 
สัมมนาการสืบสานและรเิริม่พระราชไมตรกีบัยโุรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูหั่ว  
เม่ือวันท่ี ๒6 พฤษภาคม ๒56๐ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. น�าเสนอผลการศึกษาวิจัย เร่ือง การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจา้อยู่หวั โดย นางฉัตรบงกช ศรวีฒันสาร และศาสตราจารย์ ดร. พรสรรค์ วฒันางกรู ในงาน 
สัมมนาการสืบสานและรเิริม่พระราชไมตรกีบัยโุรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูหั่ว  
เม่ือวันท่ี ๒6 พฤษภาคม ๒56๐ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. การสังเคราะหป์ระวัติศาสตรบ์อกเล่าในสมเด็จพระนางเจา้ร�าไพพรรณฯี โดย รองศาสตราจารย ์
ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล ในงานสัมมนา “กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน” ในวันท่ี 
๒๐ กันยายน ๒56๐  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พันธกิจที่ ๗ 
บริหารงานกองทุนเพือ่การพฒันาและเผยแพร่ประชาธปิไตย

การจัดฝึกอบรมภายใน (In - house Training)
การจัดฝึกอบรมภายใน (In - house Training) ตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
ประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล (Infographic) ส�าหรับพนักงานฝ่ายสนับสนุน 
ระหว่างวันท่ี 1 - ๒ ธันวาคม ๒559 ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 19 คน

๒. หลกัสตูรการบรหิารความเสีย่ง จากทฤษฎีสูก่ารปฏบตั ิส�าหรบัพนกังานฝ่ายสนบัสนุน ระหว่าง
วันท่ี 1๓ - 14 ธันวาคม ๒559 ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๓๒ คน

๓. หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ (อบรมด้วยภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันท่ี ๒6 - ๒7 ธันวาคม 
๒559 ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 17 คน

4. หลกัสตูรวิทยากรกระบวนการ ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒1 กมุภาพนัธ์ ๒56๐ ผูเ้ข้ารบัการอบรม
จ�านวน ๒5 คน

5. หลักสูตรหลักสูตร DISC เรียนรู้และเข้าใจในความต่าง ในวันที่ ๓1 มีนาคม ๒56๐ ผู้เข้ารับ
การอบรม จ�านวน 144 คน

6. หลักสตูร English Online ในวันที ่๓ พฤษภาคม ๒56๐ ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 4๐ คน

7. หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ ในวันท่ี 15 มิถุนายน ๒56๐ ผู้เข้ารับการอบรม 
จ�านวน ๒๐ คน
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8. หลักสูตรการสอนงาน ในวันท่ี ๒1 มิถุนายน ๒56๐ ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๒6 คน

9. หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในวันที่ 1๐ สิงหาคม ๒56๐ ผู้เข้ารับการอบรม
จ�านวน 44 คน

1๐. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่  
17 สิงหาคม ๒56๐ ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๓๐ คน

11. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ๒56๐ ในวันท่ี ๒1 สิงหาคม ๒56๐  
ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 1๐7 คน

1๒. การปฐมนเิทศพนกังานใหม่ ในวันที ่๒8 สิงหาคม ๒56๐ ผู้เข้ารบัการอบรม จ�านวน 16 คน

1๓. การอบรมและแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ ในวันท่ี ๒8 สิงหาคม ๒56๐  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 16 คน

14. การจัดการความรู้ “English Talk” ในวันที่ 14 กันยายน ๒56๐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ�านวน 14 คน

15. หลักสูตรการวางแผนและจัดระบบงาน ในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒56๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน ๓๓ คน

16. หลกัสตูรการเขียนและการน�าเสนอผลงานวิชาการ” ในวันที ่๒9 กันยายน ๒56๐ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน ๒8 คน

17. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร “องค์กรจอมขยับ” ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ -  
๒5 พฤษภาคม ๒56๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 4๐ คน
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๒1๓รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

การขอรับการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)
การขอรบัการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ให้กับพนักงานท่ีขอรบัการฝึกอบรมภายนอก
และเข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ จำานวน ๕ คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี้

1. ส�านักวิจัยและพัฒนา     จ�านวน 1 คน

• นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SME) 
ด้วยโปรแกรม AMOS” ระหว่างวันท่ี วันท่ี 14 - 16 กรกฎาคม ๒56๐ ณ โรงแรม 
บียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

๒. ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล    จ�านวน 1 คน

• นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน อบรมหลักสูตร “ซาเทียร์ : เป็นมิตรกับความเข้าใจ  
สู่ความสุขในตน” ระหว่างวันท่ี ๓ - 5 มีนาคม ๒56๐ ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

๓. ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา    จ�านวน 1 คน

• นางสาวชมพูนุท ต้ังถาวร อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา (IPLP) รุ่นท่ี ๒” ซ่ึงอบรมทุกวันเสาร์เป็นเวลา 4 วัน ได้แก ่
วันท่ี 4, 11, 18, และ ๒5 มนีาคม ๒56๐ ณ มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ วิทยาเขตหวัหมาก

4. ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ     จ�านวน ๒ คน

• นางสาวธีรพรรณ ใจมัน่ สัมมนาทางวิชาการ “โครงการ eGovernment Forum 2017” 
ระหว่างวันที่ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม ๒56๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

• นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ เข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งท่ี 8 
ระหว่างวันท่ี ๒6 - ๒7 ตุลาคม ๒559 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี
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๒14

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการตรงต่อเวลา เพ่ือเป็นการรณรงค์รักษา

วัฒนธรรมองค์กร และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน การเล่ือนขั้นประจ�าปี 
และการพิจารณาความดีความชอบ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยการมาสายเท่ากับ ๒.98 เปอร์เซ็นต์

๒. การพัฒนาบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปี ๒56๐ เพ่ือให้พัฒนาระบบงานร่วมกัน
และเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและครอบครัวบุคลากรในสถาบัน ระหว่าง 
วันที ่๓1 มีนาคม - ๒ เมษายน ๒561 ณ โรงแรมแกรนด์ แปรซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 144 คน

๓. การประชุมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒56๐ ได้จัดการประชุม จ�านวน 6 ครั้ง
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