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นโยบายการบริหาร

๑. นโยบายด้านการบริหารวิชาการ : สร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ

๒. นโยบายด้านการบริหารงาน : การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

๓. นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร : เป็นองค์กรชั้นน�าที่

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

นโยบายและแผนงาน

>>>นโยบายด้านการบริหารวิชาการ : สร้างความเข้ม

แข็งทางวิชาการ

๑. พัฒนาความเข ้มแข็ง ในการสร ้ า งและพัฒนา

องค์ความรู ้ผ่านการศึกษาวิจัยและงานวิชาการ ในหลาก               

หลายรูปแบบ อาทิ วิจัยองค์ความรู ้ วิจัยเชิงปฏิบัติการ             

การเขียนเอกสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่ เป ็นที่ยอมรับ

และเป ็นแหล ่งอ ้างอิงด ้านการเมืองการปกครองและ                

การพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

๒. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรม โดยเน้น

ในเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ

๓. ส่งเสริมงานด้านพระปกเกล้าศึกษา

๔ . เผยแพร ่ และบริ ก ารวิ ช าการด ้ านการพัฒนา

ประชาธิปไตย สันติวิธี และธรรมาภิบาล

๕. สร้างสรรค์และพัฒนา การให้บริการทางวิชาการ              

ในรูปแบบใหม่ๆ (knowledge sharing) และน�าไปปฏิบัติจริง

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

>>>นโยบายด้านการบริหารงาน : การบริหารจัดการ          

ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

๑. พัฒนาพนักงานในกลุ่ม “นักวิชาการ” ให้สามารถ

ริ เริ่มพัฒนาและขับเคล่ือนงานวิชาการ และพนักงาน             

ในกลุ่ม “ปฏิบัติการ” ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสถาบัน

และสถานการณ์ของประเทศ

๒ . พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล ้ า                                        

ในทุกสายงานและกลุ่มงาน ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน                                  

ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพให้พร ้อม      

ที่จะก้าวหน้าตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ในการบริหารงาน

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให ้ทันสมัย             

และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน                     

และทันสมัย พร้อมต่อการน�ามาใช้งานได้ทันท่วงที

>>>นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร : เป็นองค์กรชั้นน�า 

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

๑. พัฒนาระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุง

องค์กรให้ทันสมัย โดยน�าเครื่องมือในการบริหารงานสมัยใหม่

มาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบัน

พระปกเกล้า

๒. สร้าง ขยาย ประสานเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ 

สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

๓. ผนึกก�าลังและความร่วมมือทางวิชาการองค์กรอื่น            

ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

๔. พัฒนารูปแบบการท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างาน

ร่วมกับรัฐสภา เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๕. ผนึกก�าลังและความร่วมมือ

ของนักศึกษาเก่า และปัจจุบัน

ของสถาบัน เพื่อท�าประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวมอย่างเต็มที่

๖. เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมส�าหรับพนักงาน

และบุคคลภายนอก

วิสัยทัศน์
“มุ่งสร้างและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นองค์กรชั้นน�า เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย          

และธรรมาภิบาล โดยการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส                    

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค”



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
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เรื่องเล่า...จากรางวัลพระปกเกล้า
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่” ตอนจบ  

นานาสาระท้องถิ่นไทย

จ ากนโยบายที่กล่าวมาใน ๒ ฉบับที่แล้ว ได้ถูกน�ามา
แปลงเป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์ ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และน�าไปสู ่การพัฒนา 
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ก่อก�าเนิดขึ้น โดยได้บูรณาการ                                                                
ร่วมกับกลุ ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชา-
สังคมในจังหวัดกระบี่ ในการด�าเนินงานผ่านโครงการส�าคัญ
๒ โครงการ ซึ่งแบ่งเป็น ๗ กิจกรรม และถือเป็นเป้าหมาย                                                                                                                        
ในการด�าเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บ�าบัดและฟื้นฟูทรัพยากร    
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม 
คือ กิจกรรมสร้างบ้านปลาถวายพ่อ กิจกรรมท�าความสะอาด
บ้านปลาเพื่อพ่อ และกิจกรรมก�าแพงไม้ไผ่ชะลอคลื่น

๒. โครงการสร้างจิตส�านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมเยาวชนคนรักษ์กระบี่ 
กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก กิจกรรมจักรยานเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทั้งนี้ จาก ๒ โครงการ ซึ่งแบ่งเป็น ๗ กิจกรรม ที่กล่าวมา 
มีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคส่วนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการด�าเนินงาน
อย่างมากมาย ซึ่งสามารถน�าเสนอเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย
การด�าเนินงาน

ในส่วนของการด�าเนินงานร่วมกันและบทบาทหน้าที่   
ของสมาชิกเครือข่าย ส่วนใหญ่จะด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน        
ในหลายกิจกรรม ดังนั้น จึงท�าให้เกิดการประสานงานกันกับ
สมาชิกเครือข่ายอื่นๆ ในแนวราบด้วย 

นายภควัต  อัจฉริยปัญญา*

* พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการช�านาญการ

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

๒. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้เก่ียวกับการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จัดท�ายินดีท่ีจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร                

ที่มีประโยชน์หรือน่าสนในต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ         

ตัดทอน หรือเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู้เขียน ซึ่งทางคณะผู้จัดท�า  

และสถาบันพระปกเกล้าไม่จ�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล

ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ

นางกาญจนา  ศรีปัดถา

บรรณาธิิการ
นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

กองบรรณาธิการ
นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ

นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นายจักรกฤช  ฤกษ์อินทรอารีย์

นางสาวเกวลี  ศรีตลาลัย

นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

ประสานงานการผลิต
นายสมบัติ  หวังเกษม

นายฉัตรชัย  วิยานนท์

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
๑๒๐ หมู่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ (ทิศใต้) ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๘๖๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๑ ๘๑๘๑ 

www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล  

อยู่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและ              

ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ บริษัท ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์ จ�ากัด
๒๒๖ หมู่ ๑๐ ซอยเทพกาญจนา ถนนเศรษฐกิจ ๑ ต�าบลคลองมะเดื่อ

อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสุมทรสาคร ๗๔๑๑๐
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>>ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั ่งที่ ๖ เป็นสมาชิกทั้งเครือข่ายสร้าง

บ้านปลาถวายพ่อ เครือข่ายท�าความสะอาด                                                                   

บ้านปลาเพ่ือพ่อ เครือข่ายก�าแพงไม้ไผ่ชะลอ

คลื่น เครือข่ายวันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก และเครือ

ข่ายวันสิ่งแวดล้อมโลก  

>>มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นสมาชิกทั้งเครือ-

ข ่ายสร ้างบ ้านปลาถวายพ ่อ เครือข ่าย

ท�าความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ เครือข่าย

ก�าแพงไม้ไผ่ชะลอคลื่น เครือข่ายวันพื้นที่       

ชุ่มน�้าโลก และเครือข่ายวันสิ่งแวดล้อมโลก  

>>ชมรมจั ก รยาน เพื่ อสุ ขภาพและ                     

สิ่งแวดล้อม เป็นสมาชิกท้ังเครือข่ายก�าแพง

ไม้ไผ่ชะลอคลื่น เครือข่ายจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม วันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก และวันสิ่งแวดล้อมโลก  เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งบทบาทและมอบหมายหน้าที่ให้กับสมาชิกอย่างชัดเจนตามศักยภาพ ความถนัด ความรู ้                         

ความเชี่ยวชาญ หรือความช�านาญ ตลอดจนมีการศึกษาเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  อาทิ  

>>โครงการ Project Abroad มีสมาชิกเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการด�าน�้าและมีนักวิจัยที่มีความรู้ความช�านาญ

เรื่องใต้ท้องทะเล ก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดหานักด�าน�้าและอุปกรณ์ในการเก็บขยะใต้ทะเล ในโครงการท�าความสะอาด

บ้านปลาเพื่อพ่อ ในขณะที่นักวิจัยก็ให้รับผิดชอบเรื่องการติดตามวิจัยผลการเปลี่ยนแปลงของท่อระบายน�้าที่ถูกวางใว้ใต้ทะเล 

ในกิจกรรมสร้างบ้านปลาถวายพ่อ

>>ชมรมรักถ่ินฐานบ้านเกิด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการด�าน�้าเก็บขยะใต้ทะเล ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน                          

กับเครือข่ายนักด�าน�้าเก็บขยะ ทั้งในจังหวัดกระบี่และต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ  เป็นต้น

ส�าหรับการต่อยอดหรือการเดินทางในอนาคตของเครือข่าย อบจ.กระบี่ มีแผนด�าเนินการดังนี้  

๑. ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น เช่น เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม เครือข่ายเยาวชนวันสิ่งแวดล้อมโลก 

เครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๒. ขยายกิจกรรมเครือข่าย เช่น กิจกรรมเยาวชนคนรักษ์คลองกระบี่ใหญ่ กิจกรรมกระบี่สวย น�้าใส เด็กยุคใหม่ใส่ใจ                     

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน  ฯลฯ  

๓. พัฒนารูปแบบเครือข่ายไปสู่การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่

๔. จับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกท�าลาย หรือถูกรุกราน ออกมาตีแผ่ให้ประชาชน

รับทราบ และกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.กระบี่ เป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

และแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อประชาชน   

และพื้นที่อย่างมาก
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สถาบันพระปกเกล้าน�าเสนองานวิจัยพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ คณะผู้วิจัยสถาบัน                                   

พระปกเกล้าน�าเสนอร่างข้อเสนอแนะโครงการศึกษาวิจัย 

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะ

สมส�าหรับประเทศไทยและการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดย

รัฐ” ณ ห้องประชุม ๓-๔ สถาบันพระปกเกล้า

โดย ดร.สติธร ธนานิธิ โชติ นักวิชาการช�านาญการ                 

ส�านักวิจัยและพัฒนา และ นายเอกวีย ์ มีสุข เจ ้าหน้าที่

หลักสูตรเป็นผู้น�าเสนอผลงานวิจัย ซ่ึงมีผู ้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ และ ดร.ระดาภัทร จงธรรมคุณ 

นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ 

ที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นด้วย

ผลงานสถาบันพระปกเกล้า คว้ารางวัล “Leading Paper”
ในเวทีประชุมนานานาชาติ 

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ส�านักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม

นานาชาติ “2015 International Conference The Asian 

Association for Public Administration (AAPA)”          

ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ซึ่ งผลงานวิจัย เรื่ อง “Publ ic Del iberat ion”

โดย นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการส�านักวิจัย             

และพัฒนาเป็นผู้จัดท�า ได้รับรางวัล “Leading Paper”

โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Pan Suk Kim, President of Asian                  

Association for Public Administration, South Korea

เป็นผู ้มอบประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ส�านักวิจัยและพัฒนา

ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกในเวทีดังกล่าว 

ทั้งหมดจ�านวน ๕ ชิ้นงาน
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สถาบนัพระปกเกล้า จดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาต ิปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ สถาบันพระปกเกล ้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ�าป ี ๒๕๕๘

ณ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจ้งวฒันะ โยดจัดกจิกรรมในงาน ได้แก่ การเล่นเกมตอบค�าถามชงิรางวลั เกมเปิดแผ่น

ป้ายทายช่ือบคุคลส�าคญั เกมจบัคู่ เกมโบว์ล่ิงมหาสนกุ ระบายสี และการจับสลากชงิของรางวลั และในช่วงท้ายได้รบัเกียรตจิาก

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

บรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด ให้แก่น้องๆ ท่ีร่วมกจิกรรมจับสลาก ณ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ

และที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว โดย นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู ้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์                                             

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘

เพือ่จดักจิกรรมและมอบรางวลัให้แก่เดก็ๆ ในชุมชนบรเิวณใกล้เคยีงทีเ่ข้าร่วมงาน ณ พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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สถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันทดสอบการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางไกล

เมื่ อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย ์ เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ National Graduate

Inst itute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ ่น

แสดงการใช ้งานระบบการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพ ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก

โดยได ้รับเกียรติจากกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล ้า

คณะผู ้บริหาร และผู ้ทรงคุณวุฒิหลายท ่านเข ้าร ่วมทดสอบ

การใช ้งาน อาทิ ศาสตราจารย ์พิ เศษนรนิติ เศรษฐบุตร,

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์, พลเอกศิรินทร์ ธูปกล�่า

คณะกรรมการสภาสถาบันผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้ทรงคุณวุฒิ

อีกหลายท ่าน รวมทั้ ง รองศาสตราจารย ์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ

ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ ดร .อรทัย ก ๊กผล รองเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล ้ า ซึ่ ง ระบบดั งกล ่ าว เป ็นความร ่ วมมือ

ระหว ่างสถาบันพระปกเกล ้ากับ GRIPS ซ่ึงได ้ด�า เนินการ

มาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีประชาเสวนา (Public Deliberation)

เพื่อทบทวนรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และศูนย์พัฒนาการเมือง                         

ภาคพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการเมือง 

ภาคพลเมือง พร้อมด้วย คณะกรรมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ รวมถึงเครือข่าย

จังหวัดยโสธร และอ�านาจเจริญ ร่วมจัดเวทีประชาเสวนา “ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชา-

เสวนาหาทางออก (Public Deliberation)” โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม

๒๕๕๘ โดย ดร.ทิพิชา โปษยานนท์และทีมงานจากส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เข้าร่วมแลกปลี่ยนความ

คิดเห็น เพื่อเป็นการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก โดยเรียนเชิญ

กลุ่มเป้าหมายจ�านวน ๑๐๐ คน จาก ๔ จังหวัดดังกล่าว
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การอนุรักษ์มรดกชาติด้านการพิพิธภัณฑ์ในสมัยรัชกาลที่ ๗

“ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิด

พิพิธภัณฑ์สถาน และหอพระสมุดวชิรญาณที่ได้

จัดขึ้นใหม่ในวันนี้  เพราะเปนอันว่าได้เห็นกิจการ

ส่วนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้มอบให้ราชบัณฑิตยสภา

จัดการนั้น  ส�าเร็จผลสมความประสงค์” ๒

ด้านการพิพิธภัณฑ์ของไทยได้เริ่มตั้งแต่สมัย

รัชกาลท่ี ๔ และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงสมัย

รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ต่อมาในสมัยรัชกาล

ที่ ๗ ได้จัดตั้งข้ึนเป็น “พิพิธภัณฑสถานส�าหรับพระนคร”

มีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส�าหรับ

พระนคร พ.ศ.๒๔๖๙ ทั้งนี้ รัชกาลท่ี ๗ ทรงมีพระราช

ประสงค์ท�านุบ�ารุงพิพิธภัณฑสถานให้สมเกียรติประเทศไทย

จึงรวมการพิพิธภัณฑสถานเข ้ากับหอพระสมุดส�าหรับ

พระนครขึ้นเป็น “ราชบัณฑิตยสภา” ท�าหน้าที่แทนหอ

พระสมุดส�าหรับพระนคร และพระราชทานท่ีพระราช

มนเทียรสถาน ตลอดจนบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล

ให้จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานและหอสมุดส�าหรับพระนครโดยให้

รับผิดชอบงาน ๓ แผนก คือ แผนกวรรณคดีรับผิดชอบงาน

ด้านอักษรศาสตร์ แผนกโบราณคดีจัดการพิพิธภัณฑสถาน

และอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และแผนกศิลปากรจัดการ

บ�ารุงวิชาช่าง นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

วรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.๒๔๗๔ เพื่อการคุ้มครอง

วรรณกรรมและศิลปกรรมระหว่างประเทศ มีหลักการส�าคัญ 

นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร๑

๓ ประการ คือ

๑. เพ่ิมประเภทงานให้ครอบคลุมทั้งวรรณกรรมและ

ศิลปกรรมทุกชนิดมิได้จ�ากัดแต่เพียงหนังสือเท่านั้น

๒. มีการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ

๓. ก�าหนดโทษทางอาญาแก่ผู ้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู ้อื่น 

โดยจงใจไว้เป็นครั้งแรก

หลังจากการตราพระราชบัญญัติคุ ้มครองวรรณกรรม       

และศิลปกรรม พ.ศ.๒๔๗๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลา ๔๗ ปี

จึงได้มีการเสนอให้แก้ไข ปรับปรุง จนได้มีการประกาศใช้

กฎหมายลิขสิทธิ์ ชื่อว่า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.

๒๕๒๑” 

อาจกล่าวได้ว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการพิพิธภัณฑ์ เช่น การวาง

รากฐานการพิพิธภัณฑสถานให้เป็นไปตามแนวทางสากล

มากขึ้น ทรงให้การสนับสนุนการด�าเนินการก่อสร้างอาคาร

เพิ่มเติม การป้องกันอัคคีภัย การพระราชทานสิ่งของและ

โบราณวัตถุในการจัดแสดง รวมทั้งด้านกฎหมายที่ตราขึ้น

เพื่อประโยชน์ของการด�าเนินการพิพิธภัณฑสถานนั้น นับเป็น

สิ่งส�าคัญของการพัฒนามาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใน

ปัจจุบัน

  ๑ นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ๒ พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเปิดพิพิธภัณฑ์สถานส�าหรับพระนครเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙
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รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมกิจกรรมการประกวดผังนิทรรศการ

และแฟ้มผลงานนักเรียน (Project Citizen Myanmar Showcase 2015)

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย

นายศุภณัฐ เ พิ่ มพูนวิ วัฒน ์ ผู ้ อ� านวยการส� านักส ่ ง เสริมการ เมืองภาคพลเมือง พนักงานและเจ ้ าหน ้ าที่

สถาบันพระปกเกล ้า ร ่วมจัดกิจกรรมการประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงานนักเรียน (Project Citizen

Myanmar Showcase 2015) ที่ เข ้ าร ่ วมโครงการสร ้างส� านึกพลเมือง (Project Cit izen Myanmar)

ณ เมืองมัณฑะเลย ์ ประเทศสาธารณรัฐแห ่ งสหภาพเมียนมาร ์ กิจกรรมในครั้ งนี้ มี โรง เรียนเข ้ าร ่ วมทั้ งสิ้ น

๑๔ โรงเรียน ๒๒ โครงการ โดยผลการประกวดมดีงันี้

รางวลัที ่๑ โครงการ Personal Hygiene in the school ( ปัญหาสขุอนามัยส่วนตวัในโรงเรยีน)

              จากโรงเรยีน Shwe Kya 

รางวลัที ่๒ โครงการ Less books at the school library (ปัญหาห้องสมดุมหีนงัสอืไม่เพียงพอ)

              จากโรงเรยีน Wathae 

รางวลัที ่๓ โครงการ Selling Dye food at school (ปัญหาการขายอาหารย้อมสใีนโรงเรยีน)

              จากโรงเรยีน Kanbawza

โดยช่วงเช ้าเป ็นกิจกรรมเป ิดโครงการ โดยครูใหญ่โรงเรียน Phaung Daw Oo ซ่ึงเป ็นโรงเรียนเจ ้าบ ้าน

และใช้เป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว จากนั้น รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ได ้ร ่ วมกล ่าวเป ิดกิจกรรม แสดงความช่ืนชมพร ้อมทั้ ง ให ้ก� า ลังใจแก ่ค รูและนักเรียนที่ เข ้ าร ่ วมการประกวด

ทุกคน มีผู ้ ได ้รับรางวัลแฟ ้มผลงานยอดเ ย่ียมจ�านวนฃ ๒ โครงการ ได ้แก ่ โครงการ Not Using Toilet

systematically (ป ัญหาการใช ้ห ้องน�้าอย ่างไม ่เป ็นระบบ) จากโรงเรียน Phaung Daw Oo และโครงการ

Too much smoking in the school (ปัญหาการสูบบหุรีม่ากเกนิไปในโรงเรยีน) จากโรงเรยีน Dulabo Yalae รางวัลน�าเสนอยอด

เยีย่ม คอื โครงการ Discrimination in classroom (ปัญหาการเลอืกปฏิบตัใินห้องเรยีน)
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ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  พร้อมคณะ มอบของที่ระลึกให้แก่

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เนื่องในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง และคุณพัชรี บ�ารุงธรรม

ที่ปรึกษาด้านการจัดการฐานข้อมูล ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พร้อมด้วย รศ.ดร.ศาสตรา

สุดสวาทดิ์ และอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงคณะท�างาน จากหน่วยงาน

วิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินและระบบการคลังประจ�ารัฐสภา (Thai PBO) เข้าพบ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เพื่อมอบของที่ระลึก 

เนื่องในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่  ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ส�านักส่งเสริมการเมือง

ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมวิทยากร

เผยแพร่ความรู ้การเมืองภาคพลเมืองสู ่เยาวชน รุ ่นที่ ๗

เพื่อถวายความรู ้แด ่พระสงฆ์ ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส

วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) หรือวัดหลวงพ่อพระใส อ�าเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย 

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้

การเมืองภาคพลเมือง รุ่นที่ ๗ ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
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เปิดเวทีแรกประชาเสวนาหาทางออก

 “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิด

เห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง             

“สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ๑๐ เวทีทั่วประเทศ โดยเวทีแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘           

ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชาเสวนากว่า ๓๐๐ คน 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและรองประธานสภาปฏิรูป           

แห่งชาติคนที่หนึ่ง ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศ” จากนั้นเริ่มกิจกรรมในวันแรก         

โดยทีมวิทยากรน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประชาเสวนา กฎ กติกา ในการสร้างฉันทามติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากนั้นแบ่งกลุ่ม

ย่อย ๑๐ กลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตประเทศไทย” 

วันที่สองผู ้เข้าร่วมทั้ง ๑๐ กลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นถึงภาพอนาคตประเทศไทยที่พึงปรารถนาในประเด็นต่างๆ                       

ได้แก่ คุณลักษณะของนักการเมืองที่ดี พลเมืองที่ดี การเลือกตั้งที่ดี การต่อต้านการทุจริต เป็นต้น รวมถึงวิธีการที่จะท�าให้ภาพ

อนาคตที่อยากเห็นเป็นจริง จากนั้นทุกกลุ่มน�าเสนอผลการระดมความคิดเห็น และร่วมกันสรุปภาพรวมเพื่อเตรียมน�าเสนอ

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ในช่วงท้ายเป็นพิธีรับประกาศนียบัตร โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า                 

และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชาเสวนา



สถาบันพระปกเกล้า
๑๒๐ ม.๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑ 

ชำ�ระค่�บริก�รเป็นเงินเชื่อ 
ใบอนุญ�ตที่ ๒๓/๒๕๕๓ 

ปณฝ.ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ

เหตุที่ขัดข้องนำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

๑. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

๒. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�

๓. ไม่ยอมรับ

๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

๖. เลิกกิจก�ร

๗. ย้�ย ไม่ทร�บที่อยู่ ใหม่

๘. อื่นๆ

ลงชื่อ.....................................

หากท่านใดต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาส่งจดหมายระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หรือ E-mail : webmaster@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า
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