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Annual Report 2018
King Prajadhipok’s Institute

๒๕๖๑
สถาบันพระปกเกลา

รายงานประจำป
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๑๐)
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๗)
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สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

๒ ทศวรรษ วาระแห่ ง การสถาปนาสถาบั น
พระปกเกล้า สถาบันได้รับการยอมรับในฐานะองค์กร
ชั้นนำ�ด้านวิชาการที่ทำ�หน้าที่ด้านการส่งเสริมพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๕ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ท่ า มกลางสถานการณ์ แ ละ
ความเปลีย่ นแปลง ทีถ่ อื ว่าเป็นความท้าทายและโอกาส
ในการพัฒนางานของสถาบัน ในส่วนงานวิจัยสถาบัน
กำ � หนดขอบเขตการวิ จั ย ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย
สามารถนำ�ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมางานวิจยั
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ของสถาบันหลายเรื่องตอบโจทย์ของสังคมไทย โดยมี
การนำ�ไปใช้ในการอ้างอิง การขยายผล และประยุกต์ใช้
ในฐานะทีส่ ถาบันเป็นองค์กรจัดฝึกอบรมให้แก่ผนู้ �ำ และ
ผู้บริหารนั้น สถาบันมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน ทั้งการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร รวมถึงการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เป็นสือ่ กลาง
และสถาบันยังให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
หลักสูตร ภายใต้กรอบแนวคิด The Kirkpatrick Model
เพือ่ สะท้อนถึงความคุม้ ค่าของการจัดการเรียนการสอน
งานด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมือง สถาบัน
ได้เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในทุกระดับ ทัง้ ในระดับ
ครอบครัว สถานศึกษา กลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้นำ�
ชุมชน โดยมุง่ หวังว่าบุคคลเหล่านีจ้ ะเป็น “พลัง” สำ�คัญ
ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ สถาบันยังให้ความ
สำ�คัญกับการส่งเสริมงานวิชาการรัฐสภา อันเป็นภารกิจ
สำ�คัญตามเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ สถาบันพระปกเกล้า
โดยพั ฒ นารู ป แบบ วิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
แก่สมาชิกรัฐสภาในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้วิเคราะห์ร่างกฎหมายที่สำ�คัญ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

ซึง่ อยูใ่ นกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นจำ�นวนทีม่ ากขึน้
และให้การสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของสมาชิกรัฐสภา
และบุคลากรในวงงานรัฐสภาผ่านการจัดสัมมนา
วิชาการ การประชุม และจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
ของประชาชนต่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆ ที่อยู่ใน
กระบวนการตามกฎหมาย งานด้านการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้ า้ นประชาธิปไตย โดยมุง่ เน้นให้เกิดการเรียนรู้
ในหลากหลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่
ในต่างจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ภาคีเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ ในการเปิดโอกาส
ให้ เ ยาวชนและประชาชนผู้ ส นใจได้ เรี ย นรู้ เรื่ อ ง
พระปกเกล้าศึกษาและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
สิ่ ง สำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ และ
ความสำ�เร็จของสถาบันพระปกเกล้า คือ การพัฒนา
สมรรถนะขององค์กรให้รับกับความเปลี่ยนแปลง
ของบริ บ ทแวดล้ อ มอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ดั ง นั้ น สถาบั น จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นา

aw_annual2561_part1.indd 7

บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา
อบรมและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะและ
ประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของงาน
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศถือเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ถาบัน
ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสู่
การเป็ น สั ง คมประชาธิ ป ไตยในยุ ค ดิ จิ ทั ล รวมถึ ง
การให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย
ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ
สถาบันจะธำ�รงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการ
วิชาการ และมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารเป็ น “สถาบั น วิ ช าการชั้ น นำ �
ด้ า นการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ธรรมาภิ บ าล และ
สันติวธิ ี เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม” และเพือ่ ให้สงั คมไทย
เป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพต่อไป

(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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สภาสถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภาสถาบัน
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นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภาสถาบัน

นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภาสถาบัน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
กรรมการสภาสถาบัน

นายสรศักดิ์ เพียรเวช
กรรมการสภาสถาบัน

นายนัฑ ผาสุข
กรรมการสภาสถาบัน

นายกล้านรงค์ จันทิก
กรรมการสภาสถาบัน

นายตวง อันทะไชย
กรรมการสภาสถาบัน

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมการสภาสถาบัน

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย แสวงการ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุวิทย์ ยอดมณี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาต สุขัคคานนท์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
กรรการสภาสถาบันและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ประธานกรรมการ
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พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล�่ำ
กรรมการ

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการ

8/23/2019 11:00:01 AM
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นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
กรรมการ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ

นางบุษบา มาทแล็ง
กรรมการ

นายวิเชียร ชุบไธสง
กรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล
เลขานุการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ

aw_annual2561_part1.indd 13

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ

นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์
กรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการและเลขานุการ

8/23/2019 11:00:03 AM
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คณะผู้บริหาร

สถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
รองเลขาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล*
รองเลขาธิการ

* ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
ผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

นายณัฐพงศ์ รอดมี
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

นางกาญจนา ศรีปัดถา
ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเลขาธิการ
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คณะกรรมการบริหารกองทุน
การเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน
๑. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๒. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
๓. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
๔. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๕. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
๖. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
๘. นายเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
๑๐. นายพหล จินดากุล
๑๑. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
๑๒. นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8/23/2019 11:00:04 AM

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

17

คณะกรรมการกลั่นกรอง
บริหารงานบุคคล
๑. นายอภิชาต สุขัคคานนท์
๒. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
๓. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
๕. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
๖. นายปรีชา วัชราภัย
๗. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
๘. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
๙. นายภควัต อัจฉริยปัญญา
๑๐. นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8/23/2019 11:00:04 AM

18

คณะกรรมการวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า
๑. ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
๒. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
๓. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค�้ำชู
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
๘. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
๑.๐	ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
๑๑. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๑๒. นายสมชาย แสวงการ
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขส�ำราญ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
๑๖. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๑๗. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ ๑
รองประธานกรรมการคนที่ ๒
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สารบัญ

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป

๒๐
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ส่วนที่ ๒

ผลงานส�ำคัญ
ในรอบปี ๒๕๖๑

๓๖

ส่วนที่ ๓

รายงานการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล

๑๖๖

ส่วนที่ ๔

รายงานการเงิน

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก

๑๘๖ ๑๙๔

8/23/2019 11:00:04 AM
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ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาในขณะนั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั จนในทีส่ ดุ ได้มกี ารจัดตัง้ “สถาบันพระปกเกล้า” ซึง่ ได้รบั
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ให้เชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อสถาบันและ
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “King Prajadhipok’s Institute” และมีคณะกรรมการสถาบัน
พระปกเกล้า และคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ดูแล
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

ต่ อ มาในวั น ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๐
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล้า เพือ่ ดำ�เนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกล้า ตามหลักการที่คณะกรรมการ
สถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นชอบ และร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๔๑ ตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม และนำ�ขึ้น
ทู ล เกล้ า ฯ ลงพระปรมาภิ ไ ธยประกาศใช้ เ ป็ น
กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๔ กันยายน
๒๕๔๑ จึงมีผลให้สถาบันพระปกเกล้า มีฐานะเป็น
นิติบุคคลอยู่ในการกำ�กับดูแลของประธานรัฐสภา
นับตัง้ แต่วนั ที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา โดยมี
นายวั น มู ห ะมั ด นอร์ มะทา ประธานรั ฐ สภา
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า
คนแรก และมี ศาสตราจารย์ ดร.บวรศั ก ดิ์
อุ ว รรณโณ ดำ � รงตำ � แหน่ ง เลขาธิ ก ารสถาบั น
พระปกเกล้ า คนแรก (๕ มกราคม ๒๕๔๒ –
๔ มกราคม ๒๕๔๖) ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
เศรษฐบุ ต ร ดำ � รงตำ � แหน่ ง เลขาธิ ก ารสถาบั น
พระปกเกล้า ลำ�ดับที่สอง (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) และเมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๔๙ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ดำ � รงตำ � แหน่ ง เลขาธิ ก ารสถาบั น พระปกเกล้ า
ลำ�ดับที่สาม และเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาสตราจารย์ วุ ฒิ ส าร ตั น ไชย ดำ � รงตำ � แหน่ ง
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าจนถึงปัจจุบัน
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แผนยุทธศาสตร์
สถาบันพระปกเกล้า
ฉบับที่ ๕ (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สถาบันวิชาการชั้นน�ำ
ด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาล
และสั นติวิธี
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”
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พันธกิจ (Missions)
๑. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
๒. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำ�ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
๓. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
๖. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา
๗. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
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ค่านิยมร่วม (Shared values)

KPI-D

K

P

Knowledge

Professionalism

บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ แ ละความรอบรู ้
ป ฏิ บั ติ ง า น บ น พื้ น ฐ า น ข ้ อ เ ท็ จ จ ริ ง
ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การจั ด การความรู ้
และมุ่งผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

บุ ค ลากรที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ ปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด
หลักวิชา พัฒนาตนเองตลอดเวลา ยึดมัน่ ในหลัก
ธรรมาภิบาล ความซื่อตรง และการตรงต่อเวลา

I

D

Innovation

Democratic
governance

บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยแนวคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บุคลากรมีจริยธรรม ยึดหลักการทำ�งานอย่าง
เสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)
๑. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
๒. การพัฒนาผู้นำ�ให้เป็นผู้นำ�ทางความคิดและการทำ�งานเพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
๓. การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง
๔. การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
๕. การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา
๖. การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล
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โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำ�หนดให้มีคณะกรรมการ ๓ คณะ ประกอบด้วย
๑. สภาสถาบันพระปกเกล้า
๒. คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า
นอกจากคณะกรรมการ ๓ คณะดังกล่าวแล้ว สภาสถาบันพระปกเกล้ายังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสำ�คัญ
อีก ๔ คณะ ได้แก่
๑. คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน
๒. คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล
๓. คณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
๔. คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สภาสถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ
ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)

รองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า

รองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล)

•
•

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง
วิทยาลัยพัฒนา
การปกครองท้องถิ่น

(นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ)

•

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

•

ส� ำนักงานเลขาธิการ

- ศูนย์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

•

ส� ำนักส่ งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง

•

พิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

•

ส� ำนักวิจัยและพัฒนา

- ศูนย์ส่ื อสารองค์กร
และนักศึกษาสั มพันธ์

•

ส� ำนักสั นติวิธี
และธรรมาภิบาล

- งานติดตาม
และประเมินผล

•

ส� ำนักส่ งเสริมวิชาการ
รัฐสภา
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ส่ วนงานภายในสถาบันพระปกเกล้า
แบ่งออกเป็น ๙ หน่วยงาน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิน
่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต ร จั ด การฝึ ก อบรม ประชุ ม
สั ม มนา บรรยายทางวิ ช าการ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย
เพื่ อ พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย และรั บ ผิ ด ชอบงานอื่ น
ตามที่เลขาธิการมอบหมาย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนา
ประชาธิปไตย โดยการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร
และวุฒิบัตร จัดการศึกษาอบรม งานวิจัย สัมมนา
บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอืน่ ตามทีเ่ ลขาธิการ
มอบหมาย
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ส� ำนักวิจัยและพัฒนา

ส� ำนักส่ งเสริมวิชาการรัฐสภา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย
จัดระบบการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ น�ำเสนอและ
เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่
เลขาธิการมอบหมาย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการแก่
สมาชิกรัฐสภาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐสภา
เพือ่ ท�ำการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวมข้อมูล จัดการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การบรรยายทางวิชาการ
การให้ค�ำปรึกษาและให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภาและ
เจ้าหน้าทีใ่ นวงงานของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการ
มอบหมาย

ส� ำนักส่ งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ส� ำนักสั นติวิธีและธรรมาภิบาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรม
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร สั ม ฤทธิ บั ต ร วุ ฒิ บั ต ร
จัดสัมมนาเกีย่ วกับการเผยแพร่ความรูด้ า้ นประชาธิปไตย
ส่งเสริม การจัด กิจ กรรมด้านการเมือ งการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รวมทัง้ เสริมสร้างเครือข่ายเพือ่
พัฒนาประชาธิปไตย (ศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง
จ�ำนวน ๕๑ ศูนย์) รวมไปถึงการศึกษาอบรม และ
ฝึกอบรมในโครงการสร้างส�ำนึกพลเมือง (Project
Citizen) และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
และวุฒบิ ตั ร จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา บรรยาย
ทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาล
การให้ บ ริ ก ารและค�ำปรึ ก ษาด้ า นสั น ติ วิ ธี รวมทั้ ง
เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย สั น ติ วิ ธี
การจั ด การความขั ด แย้ ง และธรรมาภิ บ าล และ
รับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า

เจ้าอยูห
่ วั

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ งาน
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการการเมือง
การปกครองไทย รวมทัง้ งานศูนย์ขอ้ มูลพระปกเกล้าศึกษา
และจดหมายเหตุ การให้บริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน
การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
รับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส� ำนักงานเลขาธิการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี งาน
งบประมาณ งานพัสดุ การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานยานพาหนะ งานธุรการส่วนกลาง งานส่งเอกสาร
งานพัสดุและไปรษณีย์ งานประสานงานองค์กรอิสระ
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย
นิตกิ รและธรรมาภิบาล งานระบบบริหารคุณภาพ งานศึกษา
วิเคราะห์เพือ่ พัฒนาระบบงาน งานประสานงานทัว่ ไป และ
รับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริม
การพัฒนาประชาธิปไตยให้บรรลุตามพันธกิจหลักของ
สถาบัน โดยมีหน่วยงานภายในอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ดังนี้
๑. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบ
ในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์
งานโสตทัศนศึกษา งานห้องสมุด และงานอื่นตามที่
เลขาธิการมอบหมาย
๒. ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าที่
และรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์
นั ก ศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และงานอื่ น ตามที่
เลขาธิการมอบหมาย
๓. งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามการด�ำเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการของสถาบัน รวมถึงการประเมินความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตลอดจนท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการในการประสานงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
๔. ศูนย์บริการวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในงานบริหารโครงการ การจัดการศึกษาอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร
สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร รวมถึงการให้บริการงาน
ฝึ ก อบรมตามที่ ห น่ ว ยงานภายนอกขอรั บ บริ ก าร
จากสถาบัน และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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อัตราก�ำลัง
ตารางที่ ๑ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า จ�ำแนกตามสังกัด

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

จำ�นวน(คน)
พนักงาน ลูกจ้าง
๓
-

รวม
ทั้งหมด

๑

ผู้บริหาร

๒

สำ�นักงานเลขาธิการ

๒๒

๑๐

๓๒

๓

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

๘

๑

๙

๔

วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น

๗

๓

๑๐

๕

สำ�นักวิจัยและพัฒนา

๑๔

-

๑๔

๖

สำ�นักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

๑๐

๑

๑๑

๗

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๙

-

๙

๘

สำ�นักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

๕

๑

๖

๙

สำ�นักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

๑๐

๐

๑๐

๑๐

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

๓๐

๖

๓๖

๑๑๘

๒๒

๑๔๐

รวมทั้งหมด

๓

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
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๒%
๒๖%

๒๓%

๗%

๗%
๔%

๗%
๖%
๘%

ผู้บริหาร
สำ�นักงานเลขาธิการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
สำ�นักวิจัยและพัฒนา
สำ�นักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
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๑๐%

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำ�นักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
สำ�นักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
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ตารางที่ ๒ แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

วุฒิการศึกษา
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต�่ำกว่า ป.ตรี
๑
๒
-

รวม

๑

ผู้บริหาร

๒

สำ�นักงานเลขาธิการ

-

๑๑

๑๑

๑๐

๓๒

๓

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

๑

๖

๒

-

๙

๔

วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น

-

๗

๓

-

๑๐

๕

สำ�นักวิจัยและพัฒนา

๓

๑๐

๑

-

๑๔

๖

สำ�นักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

๑

๗

๓

-

๑๑

๗

-

๖

๓

-

๙

๘

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว
สำ�นักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

-

๔

๒

-

๖

๙

สำ�นักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

-

๖

๔

-

๑๐

๑๐

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

-

๑๑

๒๒

๓

๓๖

๖

๗๐

๕๑

๑๓

๑๔๐

รวมทั้งหมด

๓

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาของพนักงานและลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า ณ ปัจจุบัน (ปรับปรุงจากการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๖
ตามนโยบายผู้บริหารในแสดงวุฒิของบุคลากรจริงของแต่ละคนโดยไม่ใช่วุฒิแรกเข้า)
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ปริญญาเอก

๓%

ปริญญาโท

๕๐%

ปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

๓๘%

๙%
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สรุปภาพรวมงบประมาณ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
แยกตามพั นธกิจ
ลำ�ดับที่

พันธกิจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จำ�นวนเงิน
จำ�นวน
สัดส่วน
โครงการ
พันธกิจที่ ๑ ศึกษาวิจยั ทางวิชาการเพือ่ สร้างองค์ความรู้ ๒๔,๕๗๔,๕๑๐
๓๑
๗.๐๒%
และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
พันธกิจที่ ๒ ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการ ๓๙,๑๗๘,๒๒๐
ศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำ�ปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการ
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับความรูท้ างการเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๑๐

๑๑.๑๙%

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

๘,๗๒๐,๓๒๐

๙

๒.๔๙%

พันธกิจที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน ๔๐,๙๗๕,๑๐๐
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและการใช้ สิ ท ธิ
หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

๑๙

๑๑.๗๐%
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

ลำ�ดับที่

พันธกิจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จำ�นวนเงิน
จำ�นวน
สัดส่วน
โครงการ
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งใน ๑๖,๐๐๗,๘๑๐
๓
๔.๕๗%
และต่างประเทศเพือ่ การพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาท ๘๒,๘๓๕,๒๐๐
สมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ให้ เ ป็ น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

๑๓

๒๓.๖๖%

พันธกิจที่ ๗ บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและ ๑๓๗,๘๔๕,๙๐๐
เผยแพร่ประชาธิปไตย

๑๘

๓๙.๓๗%

๑๐๓

๑๐๐.๐๐%

รวม

๓๕๐,๑๓๗,๐๖๐

หมายเหตุ:
๑. ได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�ำนวนเงิน ๒๙๙,๙๗๓,๖๐๐ บาท และใช้เงินสมทบจากรายได้ดอกผลของ
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม จ�ำนวนเงิน ๕๐,๑๖๓,๔๖๐ บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๑๓๗,๐๖๐ บาท
๒. พันธกิจที่ ๖ เป็นค่าใช้จา่ ยประจ�ำ ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภคพิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และค่าใช้จ่ายลงทุน “การจัดท�ำศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย”
๓. พันธกิจที่ ๗ เป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำ ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
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ปีท่ค
ี รบรอบ ๒๐ ปี

สถาบันวิชาการกับก้าวย่าง
เพือ่ ประชาธิปไตยทีย่ งั่ ยืน

ในปี ๒๕๖๑ เป็นปีพิเศษ ด้วยเป็นปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า
ครบรอบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลบังคับ ท�ำให้สถาบันมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลในก�ำกับประธาน
รัฐสภาและแยกตัวเป็นอิสระจากส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า ก�ำหนดพันธกิจตามกฎหมาย
ให้สถาบันเป็นสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่าสองทศวรรษ สถาบันมุ่งมั่นและตั้งใจในการท�ำหน้าที่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า เหมื อ น
นานาอารยประเทศ
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ในวาระอันเป็นมงคลนี้ สถาบันได้จดั กิจกรรมเพือ่ วาระพิเศษด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัด
พิมพ์หนังสือ “๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า ก้าวเพือ่ ประชาธิปไตยทีย่ งั่ ยืน” โดยเนือ้ หาภายในบอกเล่าเรือ่ งราว
เกีย่ วกับการท�ำงานภายใต้พนั ธกิจของสถาบันพระปกเกล้าในด้านต่างๆ ทีผ่ า่ นมาในช่วง ๒๐ ปี ผ่านบุคคลส�ำคัญ
ผูเ้ กีย่ วข้องและมีสว่ นผลักดันในการจัดตัง้ สถาบัน และสนับสนุนในการสร้างผลงานตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ไม่วา่ จะเป็นประธานสภาสถาบันจากอดีตถึงปัจจุบนั เลขาธิการในอดีตจนถึงปัจจุบนั ทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
การท�ำงานภายใต้พันธกิจของสถาบันพระปกเกล้าในด้านต่างๆ และปิดท้ายด้วย “ก้าวต่อไปที่ท้าทาย”
โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งกล่าวถึงความมุ่งมั่นว่า

“ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักว่าการพั ฒนาประชาธิปไตยเป็นเรื่องยาก
(Hard) มีความไม่สมบูรณ์ (Imperfect) มีความเป็นพลวัตทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
ตลอดเวลา (On Going) และต้องอาศัยการสรรค์สร้างร่วมกันของทุกคน
(Joint Effort) และสิ่ งนี้เป็นสิ่ งที่สถาบันพระปกเกล้าต้องยึดมั่นต่อไป”

นอกจากการจัดพิมพ์หนังสือแล้วสถาบันได้จัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อเป็นการทบทวนเหตุการณ์
ที่ผ่านมาของสังคมไทยในมิติต่างๆ ต่อสาธารณชน เพื่อจะน�ำไปสู่การน�ำเสนอ ต่อยอด และเติมเต็ม ส�ำหรับ
การก้ า วย่ า งที่ มั่ น คงของสั ง คมและประชาธิ ป ไตยไทยในอนาคต โดยงานดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น ระหว่ า ง
วันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนาในประเด็นต่างๆ
และนิทรรศการ ๒๐ ปีสถาบันพระปกเกล้า และการเสวนา เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าสถาบันพระปกเกล้า
กับการพัฒนาประชาธิปไตย”

aw_annual2561_part2.indd 37

8/23/2019 12:19:14 PM

38
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากร
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห ลายท่ า น ได้ แ ก่
น า ย สุ ร ชั ย เ ลี้ ย ง บุ ญ เ ลิ ศ ชั ย
รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คนที่ ห นึ่ ง ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการ
ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล ้ า แ ล ะ
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด�ำเนินรายการโดย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ในการเสวนาได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า การด�ำเนินงานของสถาบันจะต้องมีจดุ ยืนเรือ่ งความเป็นกลางและยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นที่ตั้ง แม้ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยจะเป็นเรื่องยาก มีความไม่สมบูรณ์ มีความเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และต้องอาศัยการสร้างสรรค์รว่ มกัน ถือเป็นสิง่ ทีส่ ถาบันจะต้องยึดมัน่ ต่อไป และในช่วงบ่ายของวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ได้จดั การเสวนาใน ๒ เรือ่ ง ได้แก่ “ธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ ๒๑ : แนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสังคมไทย” และ “พลเมือง
กับพลังการขับเคลื่อนสังคมไทยในยุคดิจิทัล” ส่วนในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นการจัดเสวนา “พรรคการเมือง
ไทยบนเส้นทางแห่งการปฏิรปู ” และ “การสร้างสันติสขุ ในจังหวัดชายแดนใต้ทตี่ อบโจทย์ประชาชน” โดยกิจกรรม
การเสวนามีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานที่ผ่านมา อาทิ ผลงานวิจัยเด่น ๒๐ เรื่อง ในรอบ ๒๐ ปี นักศึกษา
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมเด่นของสถาบัน อีกทั้งยังมีการจัดเวทีกิจกรรม KPI Corner ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
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ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดตัวแอปพลิเคชัน่ KPI e-Learning ซึง่ เป็นช่องทางการค้นหาความรู้ การเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ และการเปิดตัวหนังสือ “หลักธรรมาภิบาล จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสังคมไทย”

นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ในโอกาสพิเศษนี้ สถาบันยังได้จดั กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ คือ
กิจกรรม “เดิน - วิง่ การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล (KPI Charity Mini Marathon) เพือ่ โรงพยาบาลทีข่ าดแคลน
ในถิน่ ทุรกันดาร” ภายใต้ความมุง่ หวังทีจ่ ะ “แบ่งปัน” ต่อสังคมส่วนรวมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ในการส่งเสริม
ทางด้านสุขภาพ และเป็นการรวมใจกันท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพือ่ สังคม ซึง่ การระดมทุนจากการวิง่ การกุศล
ในครั้งนี้ สถาบันได้น�ำรายได้ทั้งหมดจ�ำนวน ๑๒,๙๙๒,๐๐๐ บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนา ต่อยอดและขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้มีก�ำลังแรงใจ
สามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต และก้ า วขึ้ น มาเป็ น แรงก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น และพั ฒ นาประเทศไทยให้ มั่ น คง
สืบต่อไป โดยมีระยะทางการวิง่ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
โดยมี ผู ้ ส นใจสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ� ำ นวน ๓,๒๐๘ คน กิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
ทัง้ ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และผูส้ นับสนุนทุกภาคส่วน รวมทัง้ ศิลปิน นายยืนยง โอภากุล
หรือ แอ๊ด คาราบาว และนักแสดงมากมาย สร้างสีสันให้กิจกรรมในครั้งนี้สมบูรณ์แบบ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
ในปี ๒๕๖๑ สถาบันได้พัฒนาองค์ความรู้สร้างผลงานวิจัย และผลการศึกษาในมิติต่างๆ โดยการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ประกอบไปด้วย การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยถอดบทเรียนเพื่อแสวงหาองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติจริง และการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท�ำดัชนีเพื่อวัดระดับ โดยที่การศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ นี้ท�ำให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่
ส�ำหรับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สถาบันได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประชาธิปไตย การเปลี่ยนผ่าน
ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ การพัฒนาการเลือกตั้ง การจัดบริการสาธารณะของรัฐอย่างเสมอภาคกัน โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ตลอดจนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น การสร้างคุณค่าให้ชุมชน
และแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาในเชิงปฏิบัติ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการและวิจัยถอดบทเรียนเพื่อแสวงหาองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงและน�ำความรู้
ไปใช้จริงในพื้นที่นั้น สถาบันได้วิจัยเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
โดยผลการวิจัยได้น�ำไปประยุกต์ใช้จริงในท้องถิ่นหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดล�ำปาง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาในเรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ทางถนน และการสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย การเลือกตั้งสมานฉันท์
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การศึกษาวิจยั แขนงหนึง่ คือ การศึกษาวิจยั เพือ่ การจัดท�ำดัชนีเพือ่ วัดระดับ โดยเป็นการศึกษาเพือ่ ส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นประชาธิปไตย เพือ่ จัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ความเป็นประชาธิปไตยทีเ่ หมาะสมกับ
บริบททางสังคมและการเมืองของประเทศไทย การส�ำรวจสถานการณ์การกระจายอ�ำนาจและการปกครองท้องถิน่ ไทย
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยของสถาบัน นอกจากได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
แล้ว งานวิจัยหลายเรื่องยังได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่ และน�ำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และคุณภาพประชาธิปไตยต่อไป

งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัย
แบบถอดบทเรียนเพื่อแสวงหา
องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง
และน�ำความรู้ไปใช้จริงในพื้นที่

งานวิจัยการจัดท�ำดัชนี
เพื่อวัดระดับ (KPI-Index)
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กลุ่มที่ ๑ งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสั นติวิธี
ก. งานวิจัย
๑. Support for True Democracy in Thailand : a community perspective
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
เส้นทางประชาธิปไตยของไทยเป็นไปท่ามกลางกระแสความไม่พอใจ
ที่เพิ่มขึ้นต่อกระบวนการประชาธิปไตย เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
ทั่ ว โลก หลายครั้ ง ที่ รั ฐ บาลซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย
ต้องเผชิญปัญหาจากสถานการณ์ความขัดแย้ง และการก่อความไม่สงบของกลุม่
การเมือง รวมถึงการรัฐประหารทีเ่ กิดขึน้ นับครัง้ ไม่ถว้ น กล่าวได้วา่ ประชาธิปไตย
ในประเทศไทยยังไม่เข้มแข็ง ต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญหลายประการในการสร้าง
จิตส�ำนึกประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักธรรมาภิบาลประชาธิปไตย
ซึง่ หัวใจส�ำคัญก็คอื คุณธรรมและความซือ่ ตรงของพลเมือง ประชาชนต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง เพื่อความเป็นเสรีประชาธิปไตย
ประเทศไทยต้องข้ามผ่านความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะการเลือกตั้ง และ
เริ่มการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างของสถาบัน
โดยสภาวการณ์ดังกล่าวท�ำให้สถาบันพระปกเกล้าศึกษาวิจัย เรื่อง Support for True Democracy
in Thailand : a community perspective ซึง่ รวบรวมบทความวิจยั จัดท�ำเป็นหนังสือเกีย่ วกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยไทยในบริบทของชุมชน เพื่ออธิบายแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้หยั่งรากลึกลงไปใน
สังคมไทยและกลไกต่างๆ ทีใ่ ช้ในการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชน และเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายธรรมาภิบาล
ประชาธิปไตย ประกอบด้วยงานเขียน ๖ เรื่อง ได้แก่
“Support for Democracy in Thailand” โดยใช้ ข ้ อ มู ล จาก Asian Barometer
Survey แสดงมิติและลักษณะของการสนับสนุนด้านประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยจ�ำแนกกลุ่มต่างๆ
ตามสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ สั ง คม ประชากร และเศรษฐกิ จ ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า แต่ ล ะกลุ ่ ม
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มองอนาคตของประชาธิปไตยต่างกันอย่างไร ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการแก้ปัญหาการเมืองของไทยอย่างไร
แม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้มีการปฏิรูปการเมือง แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปการเมืองทั้งในเชิงโครงสร้าง กระบวนการ และสิทธิของประชาชน
“Gender Differences in Support for Democracy and Political Participation in Thailand”
เป็นการศึกษาเพือ่ หากลไกเชิงนโยบาย ส�ำหรับสร้างความเท่าเทียมทางเพศในทางการเมือง ผูเ้ ขียนศึกษาการสนับสนุน
ประชาธิปไตยไทยโดยแบ่งตามมิตทิ างเพศ รวมถึงการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ผ่านการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การร้องเรียน
และกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งพบว่า แม้ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่า แต่ผู้หญิงมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในแบบอืน่ มากกว่า เช่น การประท้วง การร้องเรียน เป็นต้น ซึง่ ในมุมของการสนับสนุนประชาธิปไตยนัน้
มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างเพศชายและเพศหญิง พฤติกรรมทางการเมืองมีความแตกต่างกันมากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนคติทางการเมือง
“Access to Community Rights: the Rights, the Voice of People, and the Participation
in Natural Resources and Environment Belonging to Individuals and their Communities”
ศึกษาเรือ่ งการเข้าถึงสิทธิของชุมชน ซึง่ ประชาชนและชุมชนมีสทิ ธิในการเข้าถึงทรัพยากรทีเ่ ป็นกรรมสิทธิส์ ว่ นรวม
ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จะก�ำหนดไว้ในเรื่องของสิทธิชุมชน แต่ในความเป็นจริง ชุมชนที่เข้มแข็งกว่าและมีศักยภาพสูงกว่า
เท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้ โดยเสนอให้มีการก�ำหนดกรอบกฎหมายและนโยบายประกอบกับความตั้งใจจริงของผู้น�ำ
ทางการเมืองทีจ่ ะพัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ประชาชนและชุมชน เพือ่ ให้มกี ารเข้าถึงสิทธิของ
ประชาชนและสิทธิของชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังต้องมีความตระหนักในความชอบธรรมทางกฎหมายและ
ค�ำนึงถึงหน้าทีใ่ นการปกป้องทรัพยากรทีเ่ ป็นกรรมสิทธิส์ ว่ นรวม เพือ่ ด�ำรงสิทธิประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
“Enhancement of Community Integrity: a Case Study of Three Communities under
Local Administrative Organization in Roi Et Province” เสนอผลการศึกษาเรื่องกระบวนการสร้าง
ความซื่อตรงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมซึ่งสัมพันธ์กับหลัก
ความซือ่ ตรง ผลการศึกษาพบว่า มีความเข้าใจต่อแนวคิดเรือ่ งความซือ่ ตรง การมีสว่ นร่วมสาธารณะมีสงู ความพร้อม
ของสมาชิกในชุมชนและการประสานงานในชุมชนเป็นปัจจัยหลักของความส�ำเร็จในกิจกรรม และเพือ่ ให้การสร้าง
ความซื่อตรงมีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐควรจะสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อตรงผ่านสื่อที่หลากหลาย
รูปแบบ พัฒนาเครื่องมือสร้างความซื่อตรง สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ควรจะช่วยกระตุ้นและผลักดัน
ให้มีการพัฒนาและขยายวงกว้างขึ้น สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่มีความซื่อตรง ประเมินและเรียนรู้จากกิจกรรม
สร้างความซื่อตรง ปลูกฝังส�ำนึกรักและรับผิดชอบในชุมชน
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“Education Disparity: Thai People’s Perceptions of Social Quality” ศึกษาเกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาเป็นประเด็นส�ำคัญ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และระบบการศึกษาของประเทศ การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึง
การศึกษา ได้แก่ โอกาสในการใช้สิทธิ ความไม่เท่าเทียมของรายได้และทรัพย์สิน ความไม่พึงพอใจต่อระบบ
การศึกษา เพศ และอายุ ผู้เขียนเสนอให้ก�ำหนดนโยบายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เหมาะกับตลาดแรงงาน และรัฐต้องเข้ามาดูแลให้ประชาชนมีโอกาสในการใช้สิทธิ
เข้าถึงการศึกษา
“The Role of Student Councils in Strengthening Democracy in Schools” ศึกษา
เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในกลุ่มของเยาวชน เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง โดยใช้กระบวนการส่งเสริม
ประชาธิปไตยที่ส�ำคัญ คือ การใช้สภานักเรียน ซึ่งได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการและกิจกรรม
ของสภานักเรียนในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเพราะคล้ายกันในหลักการและรูปแบบ พบว่า ความส�ำเร็จ
ของญี่ปุ่นเกิดจากการก�ำหนดเป้าหมายการศึกษาที่ชัดเจนและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและโรงเรียน
นโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะของอาจารย์ แนวคิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติจริง และ
แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม

๒. ตั ว บ่ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐานส� ำ หรั บ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง อิ ส ระ (IECs) :
การศึกษาเปรียบเทียบฟิลปิ ปินส์และประเทศไทย (Enhancing Elections as Instruments
of Democracy in the ASEAN Region : Developing an
independent electoral commission performance
framework from the experience of the Philippines
and Thailand)
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
ยี่สิบกว่าปีของการมีคณะกรรมการการเลือกตั้งในโครงสร้างอ�ำนาจ
รัฐของไทย ยังไม่เคยมีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามกรอบบทบาทอ�ำนาจ
หน้าที่อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่เป็นวิทยาศาสตร์ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะ
ทดลองใช้เครื่องมือชิ้นนี้ ซึ่งตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานที่ทดลองวัดจากข้อมูลตาม
ตัวบ่งชีแ้ ละวิเคราะห์สรุปอ้างอิงเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน จะช่วยให้สงั คม
ได้สัมผัสและมีข้อมูลอีกชุดเกี่ยวกับผลการแสดงบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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รายงานการศึกษาวิจัย เป็นผลผลิตจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยจาก The Ateneo
De Manila University กับ สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ของไทยและฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานในการประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ เน้นศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ของไทย เปรียบเทียบกับคณะกรรมการการเลือกตัง้ ของฟิลปิ ปินส์ ทีร่ จู้ กั กันในนาม COMELEC ทัง้ นี้
โดยยึดฐานแห่งกรอบบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ ในฐานะองค์กรอิสระทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการและตรวจสอบ
การเลือกตั้งเป็นหลักการพัฒนาตัวบ่งชี้และก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน มีการรับฟังความคิดเห็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุสู่ผลลัพธ์ท่ีไม่เพียงการเลือกตั้งที่สุจริต
และเที่ยงธรรมเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง
และการมีผู้แทนที่ไม่ทุจริตและมีศักยภาพ โดยมีเป้าหมายปลายทางสุดท้าย คือ การสร้างสังคมประชาธิปไตย
(Democratic Governance) ต่อไป

๓. สิทธิในการได้รบั การบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรัง่ เศส
นายเอกสิทธิ์ วินิจกุล
“หลักความเสมอภาค” เป็นหลักสากลพื้นฐานของทุกประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตย และประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ คี วามหลากหลาย
ของผู้คนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ถือเป็นข้อดีเพราะ
ความหลากหลายนั้นเป็นความสวยงามทางสังคมและวัฒนธรรม หากแต่
ในทางการเมื อ งการบริ ห ารประเทศนั้ น จ� ำ ต้ อ งยึ ด หลั ก ความเสมอภาค
เพื่อให้ผู้คนที่แตกต่างกันนั้น เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
เท่าเทียม แม้จะอยู่ต่างสถานะก็ตาม
ประเทศไทย มีการบัญญัติรับรองความเสมอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ และยังคงก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับความเสมอภาค โดยก�ำหนดเป็น
กฎหมาย แต่หากพิจารณาจากสถานการณ์จริง เช่น ความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาความยากจน ปัญหา
ทางการเมือง ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือปัญหาความรุนแรงทางเพศ ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการ
เรือ่ งความเสมอภาคในสังคมไทยยังคงเป็นไปอย่างเชือ่ งช้า อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ของไทยได้กำ� หนด
หน้าที่ของรัฐไว้ในหมวด ๕ เป็นการเฉพาะ ที่ท�ำให้รัฐต้องจัดบริการสาธารณะเพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่
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ประชาชน ซึ่งการเรียนรู้จากบริบทของประเทศที่มีระบบบริการสาธารณะที่ดี จะเป็นแนวทางให้ภาครัฐพัฒนา
ความเสมอภาคในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น
“สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส”
น�ำเสนอผลการศึกษา การท�ำหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคในสังคมของประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ ถือเป็นประเทศ
ทีย่ ดึ หลักความเสมอภาคในการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ภายใต้คำ� ขวัญของประเทศฝรัง่ เศสทีว่ า่ “เสรีภาพ เสมอภาค
ภราดรภาพ” ซึ่งมีมากว่าสองร้อยปีแล้ว หลักการดังกล่าวยังได้รับความเคารพและการพัฒนาไปในทางที่ดี
ท�ำให้ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมเช่นกันนั้น สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุขและเท่าเทียมกัน แม้จะมีสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงของโลกขยายวงกว้าง แต่ประเทศฝรัง่ เศส
ยังคงยึดถือหลักดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในการบริการสาธารณะทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในราคาถูก มีทุนการศึกษาส�ำหรับผู้ไม่มีเงินเพียงพอ
มีหอพักราคาถูก มีเงินค่าช่วยเหลือทีพ่ กั ของนักศึกษา เป็นต้น
บริบทความเสมอภาค จะเห็นได้จากตัวอย่างการด�ำเนินการบริการสาธารณะ และการใช้เครื่องมือ
ทางกฎหมายของประเทศฝรัง่ เศส จะเป็นแนวทางการสร้างความเสมอภาค ซึง่ สามารถน�ำมาปรับใช้กบั ประเทศไทยได้
อาจเริม่ จากการเปลีย่ นแปลงทัศนคติของประชาชนให้เคารพความเสมอภาคของบุคคลอืน่ จากนัน้ จึงเป็นการจัดท�ำ
กฎหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับกลุ่มบุคคลที่เปราะบาง รวมไปถึงการจัดให้มีคู่มือในการปรับใช้หลัก
ความเสมอภาคในทางปฏิบตั ิ ซึง่ ทุกฝ่ายสามารถเข้าใจและปฏิบตั ติ ามหลักความเสมอภาคไปในทิศทางเดียวกันได้

๔. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส�ำหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำ� หรับการค้นหาข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑ นับเป็น
โครงการศึกษาวิจัยแรกของสถาบันพระปกเกล้าที่มุ่งพัฒนาปัญญาเชิงประดิษฐ์ (AI – Artificial Intelligence)
ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสถาบันได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานของภาครัฐ
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เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันจึงมุ่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด ประชาชนมากที่ สุ ด
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
ได้อย่างตรงจุด ตรงใจ และทันท่วงที
การศึกษาวิจยั นีไ้ ด้มงุ่ เน้นการพัฒนาปัญญาเชิงประดิษฐ์ ทีส่ ามารถให้คำ� ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกีย่ วกับ
การพ้นจากต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ โดยเป็นการให้คำ� ปรึกษาบนฐานของค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด นักวิจัยได้น�ำค�ำพิพากษามาประมวลผล ถอดวิธีคิด วิธีพิจารณาและกระบวนการวินิจฉัยคดี
ของผู้พิพากษา จากนั้นน�ำมาจัดท�ำเป็นลักษณะบทสนทนาหรือค�ำถาม - ค�ำตอบ (Dialogue) และน�ำเข้าสู่ระบบ
เพื่อพัฒนาเป็นปัญญาเชิงประดิษฐ์ กล่าวได้ว่า การศึกษาวิจัยนี้คล้ายกับเป็นการถอดรหัสวิธีคิดจากสมองคน
สูส่ มองกล อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการทดสอบการใช้โปรแกรมให้สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
และตรงความต้องการ (Proof of concept) ซึ่งในปีต่อไปโครงการจะต่อยอดโดยการพัฒนาปัญญาเชิงประดิษฐ์
ในรูปแบบ Chatbot เพื่อให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆ
ที่เหมาะสมต่อไป
การศึกษาวิจยั นีเ้ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพราะหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการปฏิบัติงานของตน ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้พ้นจากต�ำแหน่ง ก็สามารถเข้าไปถามหรือปรึกษากับปัญญาเชิงประดิษฐ์
ได้ทันทีในช่องทางที่สะดวก โครงการวิจัยนี้จึงเป็นการเพิ่มเติมช่องทางการให้
ค�ำปรึกษาจากในปัจจุบนั ทีจ่ ำ� เป็นต้องปรึกษากับบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เท่านัน้ ซึง่ การขอค�ำปรึกษาในลักษณะดังกล่าวค่อนข้างยุง่ ยากและใช้เวลานาน
นอกจากนี้การให้ค�ำปรึกษาในลักษณะการถาม - ตอบกับปัญญาเชิงประดิษฐ์
ยั ง ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ใจได้ ง ่ า ย และมี ก ารอ้ า งอิ ง ข้ อ
กฎหมายประกอบชั ด เจนเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ
ศึกษารายละเอียดเชิงลึกได้ต่อไป เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
รู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายแล้ว ย่อมส่งผลให้ไม่กระท�ำผิดอันเป็นเหตุให้พ้นจากต�ำแหน่ง หรือสามารถ
บริ ห ารงานได้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายบนหลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นต่อไป
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๕. การเปลีย่ นผ่านไปสูป่ ระชาธิปไตยเปรียบเทียบ กรณีศกึ ษา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา
ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
งานวิจัยที่ได้รับ

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจ�ำปี ๒๕๖๒
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การศึกษาวิจัยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ กรณีศึกษา
เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์
เป็นการศึกษาประเทศที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้
และสามารถสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นใน ๘ ประเทศกรณีศึกษานี้ ซึ่งได้ศึกษาทั้งในมิติของเชิงทฤษฎี
และการรวบรวมข้อเท็จจริงของการเปลีย่ นผ่านทีเ่ กิดขึน้ กับทัง้ ๘ ประเทศ พบว่า แม้ประสบการณ์ของแต่ละประเทศ
จะแตกต่างกันไป แต่ลักษณะร่วมกันของการเปลี่ยนผ่านของประเทศเหล่านี้จะมีการประสานร่วมมือกัน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการก้าวไปของระบอบประชาธิปไตย แม้วา่ บางส่วนจะมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกันบ้าง นอกจาก
นี้ปัจจัยจากผู้น�ำที่มีความมุ่งมั่นจริงจังในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย โดยมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน มีกลไกของกองทัพช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านให้เป็นประชาธิปไตย และมีการจัดให้มี
การเลือกตั้งโดยเร็ว
การศึกษาประชาธิปไตยนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แนวคิดหรือกระบวนการส�ำหรับประเทศ
ตะวันตกเท่านั้น แต่ประชาธิปไตยเป็นธรรมชาติของมนุษยชาติที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
ประเทศตนเองและพบว่า ประเทศที่ใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้ดีกว่า มีสิทธิเสรีภาพและได้รับการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นธรรม อีกทั้งมีอัตรา
การคอร์รัปชันต�่ำกว่าประเทศที่ปกครองในระบอบอื่น การเดินทางไปสู่ถนนแห่งประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นจึงเป็น
สิง่ ทีน่ า่ ปรารถนาส�ำหรับหลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ดี มีบางประเทศทีอ่ า้ งว่าตนเองเป็นประชาธิปไตยแต่โดยเนือ้ แท้แล้ว
ประเทศก็ยังซุกซ่อนระบอบอ�ำนาจนิยมไว้ภายใน “ประชาธิปไตยไม่ใช่แนวคิดหรือกระบวนการส�ำหรับ
ประเทศตะวันตกเท่านัน้ แต่ประชาธิปไตยเป็นธรรมชาติของมนุษยชาติ ทีค่ วามสามารถและมีความต้องการ
ที่จะปกครองตัวเอง”
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๖. การศึกษาวิจัย เรื่อง “PFI : การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ
กรณี เรือนจ�ำเอกชนประเทศญี่ปุ่น”
ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
ในบริ บ ทปั จ จุ บั น การจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังปรากฏอยู่ทั้งในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๖
และยังปรากฏอยู่ในหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่น ดิ น อี กด้ว ย ดั งนั้ น รัฐ จึง ต้ องมีการปรับ เปลี่ ย นรูป แบบวิ ธีก าร
ในการให้บริการสาธารณะทั้งหลาย และรัฐพึงต้องด�ำเนินการให้เกิดสัมฤทธิผล
ในทุกด้าน รวมทั้งยังสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจัดเป็นแนวคิดส�ำคัญ
ในการบริหารงานและการปกครองแบบสากล
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ ่ ง ศึ ก ษารู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน
ในการยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในงานราชทั ณ ฑ์ จ ากกรณี ศึ ก ษา
เพื่ อ น� ำ เสนอแนวทางการให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ใช่ รั ฐ
ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ในเรือนจ�ำเอกชน
เพื่อการฟื้นฟูผู้ต้องขังมิเนะ (Mine Rehabilitation Program Center: MRPC) ซึ่งเป็นเรือนจ�ำเอกชน
แห่ ง แรกของประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งไปจากรู ป แบบเรื อ นจ� ำ เอกชนในประเทศต้ น แบบ
ของตะวันตก โดยด�ำเนินการด้วยระบบการให้เอกชนริเริม่ ในการลงทุนแทนรัฐ (Private Finance Initiative: PFI)
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การด�ำเนินการในรูปแบบดังกล่าวแม้จะมีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ส�ำหรับ
ความเป็นไปได้ของไทยในการน�ำระบบ PFI มาใช้ตามตัวแบบกรณีศึกษา พบว่า ยังเป็นไปได้ยาก แต่สามารถ
ปรับแนวทางที่ดีบางส่วนมาใช้ในงานราชทัณฑ์ในรูปแบบ “รัฐลงทุนสร้าง เอกชนบริหาร” โดยให้พิจารณา
ทบทวนบทบาทภารกิจที่ควรต้องส่งมอบให้เอกชนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาด�ำเนินการแทนรัฐ อันเป็นการสร้างฐาน
ความเชื่อมั่นให้สาธารณะชนเกิดความเข้าใจและการยอมรับต่อบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตต่อไป
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๗. ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ : ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค
(Non – Traditional Security Challenges : Thailand and regional cooperation
ศาสตราจารย์อมิทาฟ อาร์ชายา (Professor Amitav Acharya) จัดพิมพ์เป็น ๒ ภาษา
การป้ อ งกั น รั ก ษาประเทศในยุ ค
ปัจจุบันต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน
ที่มาจากความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non –
Traditional Security) ซึง่ เกีย่ วกับการอยูร่ อด
และความสั น ติ สุ ข ของประชาชนและรั ฐ
ซึง่ ไม่ใช่ภยั คุกคามทางทหาร การเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ การขาดแคลนและแย่งทรัพยากร
โรคระบาด และภัยธรรมชาติ การย้ายถิ่น
แบบไม่ปกติ การขาดแคลนอาหาร การค้ามนุษย์
การค้ายาเสพติดและอาชญากรรม
ซึ่ ง ความมั่ น คงนี้ ต ้ อ งการการแก้ ไขปั ญ หารอบด้ า นทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง ตลอดจน
การปฏิบัติการทางมนุษยธรรมทางทหาร ซึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากข้อจ�ำกัดด้านขอบเขตดินแดนของแต่ละรัฐ
ด้วยความตระหนักในปัญหาเรื่องความมั่นคงในรูปแบบใหม่นี้ สถาบันจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความท้าทาย
ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ : ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งได้น�ำเสนอกรอบนโยบาย
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าค โดยอาศั ย วิ ธี ท างแห่ ง อาเซี ย นที่ จ ะจั ด การกั บ ปั ญ หา และแก้ ป ั ญ หา
ความมั่ น คงที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเน้ น การศึ ก ษา ๒ เรื่ อ งที่ เ ป็ น ความมั่ น คงใหม่ ใ นระดั บ เร่ ง ด่ ว นทั้ ง ของประเทศ
และภูมิภาคในเรื่องการก่อการร้ายและกาจัดการภัยพิบัติ
สถาบันได้ศึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีต่อประเทศไทย
และอาเซียน และระบุถึงหนทางในการแก้ปัญหา โครงการนี้เกิดขึ้นในลักษณะของโครงการที่ครอบคลุมและ
ใช้ เวลาหลายปี โดยกรอบความสนใจอยู ่ ที่ เรื่ อ งการพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ค วามท้ า ทาย
ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ การส�ำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับลักษณะของภัยคุกคามในไทยและอาเซียน และ
การจัดตั้งรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
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๘. ประชาธิปไตยไซเบอร์ : ข้อเสนอเพือ่ การพัฒนาคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และ นางณัชชาภัทร อมรกุล
ท่ า มกลางกระแสความเปลี่ ย นแปลงทาง
ด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล หรือ ที่เรียกว่ายุคไซเบอร์
ประชาธิปไตยถูกตัง้ ค�ำถามว่าจะด�ำรงอย่างไรในยุคไซเบอร์
ดั ง นั้ น สถาบั น จึ ง ได้ ริ เริ่ ม ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy) โดยก�ำหนด
วัตถุประสงค์ไว้สามประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง ศึกษา
เปรี ย บเที ย บความหมายของประชาธิ ป ไตยไซเบอร์
ในประเทศไทยและนานาชาติ รวมทั้งการให้ความหมายของประชาธิปไตยไซเบอร์ในงานศึกษารูปแบบต่างๆ
ประการที่สอง เพื่อตีความความหมายทั้งในบริบทไทยและบริบทระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงโอกาสและข้อจ�ำกัด
ของประชาธิปไตยไซเบอร์ในฐานะเครือ่ งมือในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประการสุดท้าย
การศึกษาวิจยั นีจ้ ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาเครือ่ งมือ เพือ่ การเสริมสร้างแนวทางในการให้ประชาธิปไตย
ไซเบอร์เป็นสถาบันทางการเมืองใหม่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษา พบว่า ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy) เป็นปรากฏการณ์ของประชาธิปไตย
ทีป่ รากฏขึน้ ในโลกอินเตอร์เน็ต หรือ พืน้ ทีไ่ ซเบอร์ (Cyber Space) รูปแบบส�ำคัญในปัจจุบนั และความพยายาม
ควบคุมโลกไซเบอร์และประชาธิปไตยไซเบอร์ของภาครัฐ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโลกไซเบอร์ เนื่องจาก
มีหลายปรากฏการณ์ที่ท�ำให้เห็นว่า อินเตอร์เน็ตช่วยส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และท�ำให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด และน�ำเสนอนโยบายภาครัฐมากขึน้ ทัง้ นี้ มิตขิ องตัวชีว้ ดั ในการสร้างแนวทาง
ให้ประชาธิปไตยไซเบอร์เป็นสถาบันทางการเมืองใหม่นั้น จะต้องประกอบไปด้วย ๔ มิติ ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาสังคมโดยการเพิ่มให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับระบอบการเมืองมากขึ้น การพัฒนาสิทธิ
และเสรีภาพของพลเมืองให้เพิม่ มากขึน้ การสร้างระบบความมัน่ คงปลอดภัยให้ประชาชนมากขึน้ และการส่งเสริม
ให้เกิดสังคมแห่งความรู้ ส�ำหรับงานวิจยั ฉบับนีเ้ ป็นเพียงการแสดงให้เห็นศักยภาพของของประชาธิปไตยไซเบอร์
ในปัจจุบัน และเสนอแนะแนวทางการสร้างประชาธิปไตยไซเบอร์ให้กลายเป็นสถาบันการเมืองใหม่ ซึ่งงานวิจัย
ในระยะที่สองจะน�ำข้อเสนอของประชาธิปไตยไซเบอร์ในงานวิจัยชิ้นนี้ไปศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง
เพื่อการให้บริการของภาครัฐที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของพลเมืองมากขึ้นในล�ำดับต่อไป
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๙. จากมวลชนปฏิวัติสู่มวลชนประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย์ : การศึกษาพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ในกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย
(ระยะที่หนึ่ง)
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
การศึ ก ษาวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พระราชด� ำ ริ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงรับ
บรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ภายใต้ระบอบการปกครองและสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองใหม่ นั่นคือ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
โดยในการศึกษาวิจัยระยะที่หนึ่งนี้ ได้ศึกษาพระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ การศึกษาครัง้ นี้
พบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงสร้างและวางบทบาท
สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นใหม่ด้วยพระองค์เอง โดยพระองค์
ทรงยึดมั่นในแบบแผน คติคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตโบราณ ซึ่งมีวิวัฒนาการและประยุกต์
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์มาโดยตลอดถึงปัจจุบนั โดยทรงบาเพ็ญวิรยิ บารมี “ดุจดังพระมหาชนก”
ที่แม้จะยังไม่เห็นฝั่งอยู่ข้างหน้า ก็ยังพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร อีกทั้งการเชื่อมต่อผสมผสานคติธรรม
ของผูป้ กครองโบราณกับความรูส้ มัยใหม่ ท�ำให้พระองค์ทรงเป็นทัง้ “แบบอย่างของผูท้ รงธรรมตามคติประเพณี
ของไทย” และทรงเป็น “ผูน้ าการพัฒนาทีร่ เู้ ท่าทันความเป็นสมัยใหม่” ในเวลาเดียวกัน จากการทีพ่ ระองค์ทรง
“ปกครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม” ด้ ว ยการด� ำ เนิ น พระราชจริ ย วั ต รตามคติ คุ ณ ธรรมเป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ท� ำ ให้
สถาบันกษัตริย์กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของความเป็นชาติ ซึ่งท�ำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นสถาบัน
ทางการเมืองที่กลายเป็นทางออกสุดท้ายของทางตันทางการเมืองที่ผ่านมา
ดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนของข้อค้นพบจากงานวิจัยฉบับในระยะที่หนึ่งเท่านั้น และปัจจุบันสถาบัน
อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยระยะที่สอง เพื่อวิเคราะห์ผลและการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและสถานะของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อไป
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ข. เอกสารวิชาการ
การผลิตเอกสารวิชาการ
โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาและศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจและการปกครอง
ท้องถิ่น ให้เผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยการผลิตบทความและ
เอกสารทางวิชาการเป็นหนังสือที่เน้นการอธิบายขั้นตอน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ (How to) ซึ่งไม่เน้น
หลักทางวิชาการมากนัก โดยน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญ หรือเรื่องที่โดดเด่น (Hot Issue) ในช่วงเวลานั้นๆ
ที่สามารถตอบโจทย์สังคมได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว น�ำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑. ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (The Winner : Local Government
Management towards Excellence)
ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
ในอดีตเคยมีความเชื่อว่าบุคคลที่จะเป็นผู้นำ� ผู้บริหารที่ดีและประสบ
ความส�ำเร็จได้ต้องมีพรสวรรค์มาแต่กำ� เนิด อันที่จริงความเชื่อนั้นถูกลบล้างจาก
ผลการศึกษาพบว่า การทีจ่ ะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพและประสบความส�ำเร็จนัน้
สามารถพัฒนาได้โดยกระบวนการเรียนรู้ การฝึกฝนทักษะ และความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ของปั จ เจกบุ ค คล โดยหลั ก การส� ำ หรั บ บุ ค คลผู ้ ที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาตนเองสู ่
การเป็นผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารทีม่ สี มรรถนะสูง ซึง่ จะต้องเอาชนะเงือ่ นไขในการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาและจูงใจผู้ร่วมงานและบริวาร ความเข้าใจด้านการบริหาร และ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ซึ่งให้ข้อคิดที่ครอบคลุม
หลักการบริหารเรือ่ งส�ำคัญๆ อาทิ การพัฒนาและการจัดระบบการบริหารงานองค์กร
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาตนเองของผู้น�ำ เป็นต้น

aw_annual2561_part2.indd 53

8/23/2019 12:19:19 PM

54

๒. การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปีติสันต์
“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ น ปรั ช ญาชี้ แ นวทางการด� ำ รงอยู ่ แ ละการปฏิ บั ติ ต นของประชาชน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ โดยการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติในระดับชุมชน หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียงระดับก้าวหน้า นั้น จะเน้นที่ความพอเพียงในระดับ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เริ่ ม จากการพึ่ ง พาตั ว เองได้ ด้ ว ยอาหาร พลั ง งาน ปั จ จั ย การผลิ ต และองค์ ค วามรู ้ ข อง
ชาวบ้านในชุมชน มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน สามารถจัดการชุมชน สังคมท้องถิ่นให้อยู่กันได้ ดูแลเรื่อง
สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บในเบื้องต้นได้ มีความรู้ที่จะแก้ไขปัญหา วิกฤตการณ์ และใช้ชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมกับ
สภาพสิ่งแวดล้อม เข้าใจธรรมชาติ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน เกื้อกูลกัน หลังจากพึ่งพาตนเองในชุมชนได้แล้ว
มาสู่การรวมกลุ่มกัน เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามก�ำลังและความสามารถของตน เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและเกิดภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกัน รวมถึงการอยู่กันอย่างมีคุณธรรมเพื่อให้กลุ่มสามารถยืนหยัด
อยู่ได้ จนสุดท้ายน�ำไปสู่การรวมพลัง สร้างเครือข่ายให้เชื่อและปฏิบัติในวิถีที่ไปด้วยกันได้ และกลายเป็นพลัง
สร้างสรรค์ ผลักดันวิถชี มุ ชนท้องถิน่ เกิดการสร้างคุณค่าทัง้ ระบบ ให้ทกุ กลุม่ ในชุมชนพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไปด้วยกัน

๓. การก�ำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิง
ปฏิบัติ (Practical Wisdom)
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
มุ ่ ง เสนอความเป็ น ไปได้ ใ นการท� ำ ให้ แ นวคิ ด ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ
ในความเป็นจริงไปด้วยกันได้ ในการท�ำงานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู ้ เขี ย นเสนอว่ า จะต้ อ งพั ฒ นา “แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละกรณี ศึ ก ษาของการพั ฒ นา
แบบปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ (Phronêsis)” ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ จ ริ ง และน� ำ เสนอ
ขั้ น ตอนการพั ฒ นาแนวคิ ด และกรณี ศึ ก ษาดั ง กล่ า ว ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการหาหนทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยผู้เขียน
น�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
มาเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละกรณี ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ การพั ฒ นาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
กรณี ศึ ก ษาที่ มี ลั ก ษณะ “ปั ญ ญาเชิ ง ปฏิ บั ติ ” ไม่ ใช่ เรื่ อ งที่ ท� ำ ได้ โ ดยง่ า ยและมี สู ต รส� ำ เร็ จ งานของผู ้ เขี ย น
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เป็นเพียงความพยายามและจุดเริ่มต้นหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะท�ำได้ดีและสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน�ำแนวทางดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ในท้องถิ่นของตนเอง
หนังสือเผยแพร่ทั้ง ๓ เรื่องนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
สถานศึกษาให้ความสนใจ และน�ำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ น�ำไปใช้อ้างอิงในผลงานวิชาการอื่นๆ
น�ำไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร นับได้ว่าโครงการผลิตบทความและเอกสารวิชาการตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า
ในการพัฒนาผู้น�ำทางความคิดและการท�ำงาน เพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
อีกด้วย
ดังเห็นได้จาก การถูกพูดถึง โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพและ
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha แนะน�ำหนังสือ เรื่อง ชนะสิบทิศ :
การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ โดยระบุว่า “อยากให้ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม.
อ่านหนังสือเล่มนี้ ช่วยกันครับ” ซึ่งมีการรายงานข่าวออกมาหลังจากการพูดถึงว่า หนังสือเล่มดังกล่าว
เขียนโดย ดร.อรพินท์ สพโชคชัย และสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า
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กลุ่มที่ ๒ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และการวิจัยแบบถอดบทเรียนเพื่อแสวงหาองค์ความรู้
จากการปฏิบัติจริงและน�ำความรู้ไปใช้จริงในพื้นที่
๑. การวิจย
ั ถอดบทเรียน การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน
่ และงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Participatory Budgeting)
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
เมื่ อ ปี ๒๕๕๖ ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา สถาบั น พระปกเกล้ า ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร
เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม
UN Women ร่วมกับส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ปัจจุบัน คือ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ได้สนับสนุนให้ด�ำเนินโครงการการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิง
และการวางแผนและจัดท�ำงบประมาณทีค่ ำ� นึงถึงมิตหิ ญิงชาย (Promoting Women’s
Empowerment in Thailand through Women’s Leadership & Participation
and Gender Responsive Planning and Budgeting) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สถาบัน
พระปกเกล้ า ได้ น� ำ เอาแนวคิ ด การจั ด ท� ำ งบประมาณที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง มิ ติ ห ญิ ง ชาย
(Gender Responsive Budgeting : GRB) มาศึกษาวิจยั เพือ่ หาแนวทางในการประยุกต์ใช้
ให้เป็นพลเมืองเสริมสร้างความเสมอภาค
GRB ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาการจัดท�ำงบประมาณ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
จะมีการน�ำมิตหิ ญิงชายเข้าสูก่ ระแสหลักของการพัฒนาและน�ำไปสูก่ ารมีความเสมอภาคในการบริหารงบประมาณ
ในมิตหิ ญิงชาย และส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป ในหลายประเทศได้นำ� เอา GRB ไปบูรณาการในการจัดท�ำ
งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเสมอภาคในมิติหญิงชายและการกระจายทรัพยากรต่างๆ ให้ทั่วถึง
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นกรอบ
การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ ๕ กล่าวถึงเรื่องความเสมอภาคทางเพศอีกด้วย
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

ผลจากการด�ำเนินโครงการวิจยั ข้างต้น เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้ระบุเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศและวัยไว้อย่างชัดเจนในมาตรา
๗๑ วรรค ๔
“...ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ
วัยและสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม”
ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงได้ท�ำการศึกษาถึงประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้
เกิดการน�ำไปใช้ให้เป็นจริง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมมาผสมผสานเข้ากับแนวคิดการจัดท�ำงบประมาณ
ที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย และขยายผลเป็นการจัดท�ำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender
Responsive Participatory Budgeting : GRPB) ด�ำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ โครงการวิจัยถอด
บทเรียนการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย มาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนย่อมมีความคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้รับ
การบริการอย่างทัว่ ถึง เสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังเป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าที่
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาให้กับท้องที่ของตน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
วิจัยดังกล่าว จึงได้เกิดเป็นหลักสูตรส�ำหรับอบรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้น�ำชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มุ่งที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด GRB ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ พร้อมทั้งน�ำเสนอแผนงาน งบประมาณ โครงการและ
กิจกรรมที่น�ำมิติทางเพศและวัยที่แตกต่างกันมาพิจารณาผ่านเทคนิคกระบวนการแบบมีส่วน กิจกรรมดังกล่าว
นับเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของกระบวนการจัดท�ำงบประมาณที่ค�ำนึงถึงมิติความเสมอภาคที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในปี ๒๕๖๑ โครงการด�ำเนินงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น โดยได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจ จ�ำนวน ๕ แห่ง ในการน�ำแนวคิด GRB ไปใช้ให้เป็นจริง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
พลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลอ่าวนาง
จังหวัดกระบี่ เทศบาลต�ำบลเกาะคา จังหวัดล�ำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการน� ำ เอาแนวคิ ด GRB ไปประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ การจั ด ท� ำ งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการน� ำ เอาแนวคิ ด GRB ไปประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ การจั ด ท� ำ งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการน� ำ เอาแนวคิ ด GRB ไปประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ การจั ด ท� ำ งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการน� ำ เอาแนวคิ ด GRB ไปประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ การจั ด ท� ำ งบประมาณ
ของเทศบาลต�ำบลเกาะคา จังหวัดล�ำปาง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการน� ำ เอาแนวคิ ด GRB ไปประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ การจั ด ท� ำ งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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ผลจากการด�ำเนินโครงการดังกล่าว พบว่า แนวคิด GRB สามารถถูกน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�ำ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ โดยโครงการพัฒนาทีเ่ กิดจากการคิดในมิตคิ วามแตกต่างทางเพศ
และวัยในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เช่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลูตาหลวง
มีประชากรผูส้ งู อายุมากและเกิดภาวะซึมเศร้า จึงเสนอโครงการเพือ่ ลดปัญหาของกลุม่ ผูส้ งู วัยเหล่านี้ โดยแยกเป็น
ผู้สูงวัยชายจัดเป็นโครงการสร้างสถานที่ออกก�ำลังกายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
มีปญ
ั หาเรือ่ ง ผูว้ า่ งงานชาย ก็เกิดโครงการจัดหาต�ำแหน่งงานทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ ชายวัยท�ำงานภายในต�ำบลอ่าวนาง
พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลเกาะคา มีปญ
ั หาเรือ่ งการดูแลอภิบาลเด็กยังไม่คอ่ ยถูกต้อง เนือ่ งจากผูด้ แู ลอาจจะขาดความรู้
และประสบการณ์ จึงเสนอโครงการอบรมผูด้ แู ลเด็กเล็กชาย เพือ่ ให้การดูแลมีประสิทธิภาพและมีความระมัดระวัง
มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเลี้ยงดู รวมถึงการดูแลเรื่องสุขภาพและโภชนาการในเด็ก ขณะที่
วัยประถมศึกษา มักพบปัญหาการเดินทางเพื่อไปโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากชุมชน อาจเกิด
อันตรายขึ้นได้ จึงเสนอโครงการให้มีการจัดรถรับส่งอย่างปลอดภัย เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจัยที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน�ำแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำ
งบประมาณ ได้คอื นโยบายของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ดา้ นการพัฒนา และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนงบประมาณ นอกจากนี้ บุคลากรของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนงบประมาณ ก็จ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
GRB อย่างชัดเจน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีอุปสรรคหลายด้าน ในการน�ำเอาแนวคิด GRB ไปใช้ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด GRB ในส่วนของบุคลากรทีพ่ อจะมีความรู้
ความเข้าใจก็ยงั ขาดประสบการณ์ในการคิดประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการเผยแพร่
แนวคิด GRB ในวงกว้างและในเชิงลึก ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ GRB เป็นที่รู้จักในทุกพื้นที่
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๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิ ทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมาย
แก่ภาคประชาชน ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
สื บ เนื่ อ งจาก โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพการมี ส ่ ว นร่ ว มและกฎหมาย
แก่ภาคประชาชน ส�ำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ท�ำการศึกษาวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๒
และด�ำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่น�ำผลไปสู่การสร้างความรู้
ความสามารถของประชาชนในการใช้สิทธิริเริ่มกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ โดยวิธีการเสนอร่างกฎหมาย จากการ
ด�ำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นทีม่ าของการจัดท�ำ “ร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” ซึง่ กฎหมายฉบับนีจ้ ะมีสว่ นช่วยสร้างสมดุลอ�ำนาจรัฐ ในการก�ำหนดและด�ำเนินการ
นโยบายสาธารณะ เพราะในกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น จ�ำเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
เนื่องจากต้องยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก และต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
และชุมชนหรือหากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบายสาธารณะและมีผลกระทบเสียหายก็ต้องมีมาตรการเยียวยาและ
ชดใช้อย่างเป็นธรรม
การด�ำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... โดยประชาชน
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
คณะผูร้ เิ ริม่ เข้าชือ่ เสนอกฎหมาย ได้ทำ� การยืน่ เอกสาร
ริเริม่ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในกระบวนการสาธารณะ พ.ศ. .... ต่อ นายสุรชัย
เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คนทีห่ นึง่ ณ อาคารรัฐสภา และประธานสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ ได้พจิ ารณาว่าร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
มีรูปแบบและสาระส�ำคัญเป็นไปตามรูปแบบการเสนอกฎหมายแล้ว และส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส่งส�ำเนาร่างพระราชบัญญัติให้คณะผู้ริเริ่มเพื่อด�ำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมลงลายมือชื่อเสนอร่าง
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พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเข้าชือ่
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเป็นทีม่ าของการยืน่ เอกสารส�ำเนาร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... รายชื่อของผู้แทนของผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๔๖ คน
และเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�ำนวน ๑๓,๑๖๗ คน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ซึ่งส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบเอกสาร ข.ก. ๑ ว่าถูกต้องครบถ้วน จ�ำนวน ๑๑,๗๑๐ ชุด
และอยู่ระหว่างหน่วยงานเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี

คณะผู้ริเริ่มเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ยื่นเอกสารริเริ่มร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการสาธารณะ พ.ศ. .... ต่อ นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีห่ นึง่
ณ อาคารรัฐสภา
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๓. การศึกษาวิจย
ั เรือ่ ง “การขับเคลือ่ นเป้ าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน (SDGs) :
กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชน
ไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน”
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
สถาบั น พระปกเกล้ า ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการน� ำ แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participatory democracy) มาประยุกต์ใช้ในการท�ำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่แนวคิดดังกล่าว
มีสว่ นส�ำคัญยิง่ ต่อการสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนหรือสังคมนัน้ ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ
เรือ่ งต่างๆ อย่างมีความหมาย เริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ ตลอดจน
การด�ำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ จนสิ้นสุดกระบวนการ อีกทั้ง องค์ความรู้ดังกล่าวนี้ ได้ถูกน�ำมาใช้
ต่อยอดจากโครงการวิจัยที่สถาบัน ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย (UNDP) และถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People’s Audit) ของสถาบัน ซึ่งได้สร้างผลกระทบ (Impact) ในระดับพื้นที่เป็นวงกว้าง
และด�ำเนินการจัดหลักสูตรมาแล้วถึง ๒๓ รุ่นอีกด้วย
งานวิจัยเรื่องนี้ จึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่ม
เยาวชนโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เหมาะสม ซึ่งประเด็นการสร้างความปลอดภัยทางถนนนี้ถือเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายส�ำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้ด�ำเนินการศึกษาในพื้นที่น�ำร่อง
ในสถานศึกษาสองแห่ง คือ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคนิค
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีนกั เรียนเข้าร่วมโครงการ ๑๑๖ คน ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่า การน�ำกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการคิดท�ำโครงการ ได้ชว่ ยส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษา
มีความตระหนักและมีทศั นคติตอ่ การให้ความส�ำคัญในด้านความปลอดภัยทางถนนเพิม่ ขึน้ โดยบางโครงการ
นักเรียนได้นำ� ไปพัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนทีส่ ามารถน�ำไปขยายผล
ต่อยอดได้ ในขณะทีห่ ลายๆ โครงการได้นำ� ไปด�ำเนินการร่วมกับชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ซึง่ ช่วยสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมโครงการได้อย่างดียิ่ง
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๔. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสั งคมไทย
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
จากการด�ำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย” ที่ได้จัดท�ำขึ้น
ในปี ๒๕๕๔ ทางส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาได้ น� ำ ผลงาน
วิจัยและตัวชี้วัดมาจัดท�ำเป็นหนังสือเล่มเล็กในชื่อเรื่อง
มารู้จักกับค�ำว่า “ความซื่อตรง” กันเถอะ ตลอดจนน�ำมา
ปรับใช้รว่ มกับกระบวนการระดมความคิดเห็นและการจัดท�ำ
แผนเป็ น หลั ก สู ต รระยะสั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมรณรงค์
เสริมสร้างความซือ่ ตรงขึน้ ในโรงเรียน วิทยาลัย หรือในชุมชน
ต่างๆ ทีส่ นใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย งานวิจยั จึงได้รบั การพัฒนาและน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลือ่ นภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซือ่ ตรง
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางโครงการฯ ร่วมมือกับเครือข่าย
โรงเรียน และวิทยาลัยชุมชน เพื่อท�ำกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อตรง
ขึ้นในพื้นที่ต่อไปนี้
๑) เครือข่ายโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ๔ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวนั โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร และ
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า มีการจัดท�ำโครงการย่อย
โรงเรียนละ ๔ โครงการ โดยมีผลงานเด่น เช่น โครงการเด็กดี
วัดสระทองต้องซื่อสัตย์ ที่ได้จัดประกวดแต่งค�ำขวัญและ
นิทานเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ โครงการเก็บได้ให้คืนหรือของ
หายได้คนื ทีม่ งุ่ ปลูกฝังและฝึกฝนคุณธรรมความซือ่ ตรงให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษา อีกทัง้ ยังได้จดั กิจกรรมมอบเกียรติบตั รบริเวณหน้าเสาธง เพือ่ ยกย่องผูม้ คี วามซือ่ ตรงอีกด้วย
๒) เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งเป็นการท�ำกิจกรรมร่วมกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์กรที่มีคุณธรรมความโปร่งใส ยุติธรรม ปลอดการทุจริต มีบุคลากรที่ดี
มีความซือ่ ตรง และมีระบบงานทีด่ ี
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๕. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้อ
ื สิ ทธิขายเสี ยง
นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
ด�ำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ศึกษาแนวทางปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองและชุมชน
พลเมืองเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม เพื่อน�ำไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ศึกษากระบวนการ
พัฒนาชุมชนพลเมืองเข้มแข็งในการส่งเสริมการเลือกตัง้ สมานฉันท์และไม่ซอื้ สิทธิขายเสียง พัฒนาและเสนอต้นแบบ
(Model) ในการสร้างชุมชนพลเมืองเข้มแข็งไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR) ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและ
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองของคนในชุมชน โดยศึกษาเพื่อทดลองส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตำ� บล
ตัวอย่าง ได้แก่ ต�ำบลปอภาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการแข่งขันในการเลือกตั้ง
ระดับปานกลาง กล่าวคือ มีการฟ้องร้องเรื่องการซื้อสิทธิของอดีตนายกเทศมนตรีในปี ๒๕๕๘ โดยที่อดีตนายก
เทศมนตรี ย อมรั บ ต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า ว และไม่ มี ก ารฟ้ อ งร้ อ งกลั บ เหมื อ นดั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่
แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความปรองดองและศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบกับ
การพูดคุยกับผู้น�ำท้องถิ่นเพื่อทดลองด�ำเนินการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่านการสร้างการเลือกตั้งสมานฉันท์และ
ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
กระบวนการวิจยั เริม่ ต้นจากการเข้าหารือกับผูน้ ำ� ท้องที่ ผูน้ ำ� ท้องถิน่ รายบุคคล จากนัน้ จัดสนทนากลุม่
ผูน้ ำ� ท้องทีแ่ ละผูน้ ำ� ท้องถิน่ เพือ่ ร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ซึง่ แผนประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก คือ
การจัดเวทีให้ความรู้แก่คนในชุมชนทุกหมู่บ้านในต�ำบลปอภาร การจัดเวทีปราศรัยใหญ่ก่อนการเลือกตั้ง และ
การรณรงค์การเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า ชาวบ้านมีความสนใจเมือ่ มีการจัดเวทีให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในระดับหมูบ่ า้ น
เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองและการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในฐานะการแสดงออกของ
พลังพลเมืองนั้น แต่ยังขาดความเข้าใจเนื้อหาโดยรวม ประการที่สองเป็นมิติทางวัฒนธรรมและผลประโยชน์
ที่ประชาชนเคยได้รับจากผู้สมัครในอดีต ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้ประชาชนลังเลที่จะปฏิเสธการรับเงิน อีกทั้ง
มีประเด็นความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติและความเป็นพวกพ้อง ก็เป็นอีกเงือ่ นไขหนึง่ ทีข่ า้ มผ่านการจ่ายทรัพย์สนิ
เงินทองเมือ่ มีการเลือกตัง้ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจสรุปได้วา่ ในช่วงเริม่ แรกของการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่านการเลือกตัง้
สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้น ประชาชนยังมีความกังขากับกระบวนการนี้ และมีความลังเลที่จะให้
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ความร่วมมือ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะขัดกับผลประโยชน์
ทีเ่ คยได้รบั และขัดกับวัฒนธรรมอุปถัมภ์และพวกพ้อง
อันเป็นค่านิยมหลักที่คนในชุมชนยึดถือ ในส่วนของ
การรณรงค์ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่านการรณรงค์
การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงอย่าง
ต่อเนื่องพบว่า กลุ่มแกนน�ำมีความพร้อมน้อยที่จะ
ด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว การด�ำเนินการของจิตอาสา
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะของการเดิ น รณรงค์
ซึง่ ท�ำให้ประชาชนไม่ได้รบั ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ยังขาด
การกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าใจความส�ำคัญของการ
เลือกตัง้ ทีม่ คี วามบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ผู ้ วิ จั ย พบเมื่ อ เก็ บ
แบบสอบถามภายหลังการรณรงค์ของกลุ่มจิตอาสา
พบว่ า ประชาชนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทราบข้ อ มู ล เรื่ อ ง
“การไม่แจกเงินของผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้”
แต่ไม่ทราบเหตุผลเบื้องหลังของการรณรงค์เลือกตั้ง
อย่างแท้จริง ขณะที่จิตอาสาส่วนหนึ่งพบว่า มีการ
แบ่งแยกการเป็นเจ้าภาพในการเดินรณรงค์ เนือ่ งจาก
เป็ น ผู ้ ส มั ค รที่ ก� ำ ลั ง จะลงแข่ ง ขั น กั น ท� ำ ให้ ข าด
ความร่วมมือในการเดินรณรงค์อย่างแข็งขัน ทั้งใน
ส่วนของการเดินรณรงค์และการจัดเวทีปราศรัยใหญ่
ก่อนการเลือกตัง้ ซึง่ จิตอาสาจากหมูบ่ า้ นอืน่ ท�ำหน้าที่
เป็นเพียงกองเชียร์และผู้เข้าร่วมเท่านั้น
ภายหลังการเลือกตั้ง พบว่า การซื้อเสียง
ไม่อาจรับประกันได้วา่ ไม่มรี อ้ ยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม
มีสดั ส่วนลดลงไปอย่างมาก โดยภายหลังการเลือกตัง้
ไม่มกี ารขีร่ ถจักรยานยนต์กอ่ ความวุน่ วายภายในบริเวณ
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หมู่บ้านเช่นเดิม ขณะที่ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการปะทะคารมกันหรือมีการแสดงออกซึ่งความรุนแรงให้เห็น
เช่นแต่ก่อน แม้ว่าอาจยังไม่สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติ กระนั้น ความรุนแรงภายหลังการเลือกตั้งที่เคยเกิดขึ้น
กับหมู่บ้านนี้เมื่อก่อนหน้านั้นก็ได้ลดลงไปอย่างมาก
สรุปได้วา่ แนวทางสร้างความเป็นพลเมืองและชุมชนพลเมืองเข้มแข็งอย่างมีสว่ นร่วมนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
ส่งเสริมและกระท�ำได้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจน�ำมาใช้ในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้ อย่างไรก็ตาม การน�ำกิจกรรมการส่งเสริม
การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนเข้มแข็งก็มีข้อจ�ำกัด
หลายประการ
ผลการศึกษามีข้อเสนอว่า การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งนั้น ต้องสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของคนในพื้นที่ โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินการนั้นควรเริ่มต้นจากการแสวงหากลุ่มผู้ที่มีความสนใจในการท�ำกิจกรรม
แก่สังคมเข้ามาเป็นจิตอาสากลุ่มเล็กๆ เพื่อเข้ารับการอบรมเสริมศักยภาพในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่พวกเขาต้องการขับเคลื่อน ก่อนผลักดันให้คนกลุ่มนี้ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยผูว้ จิ ยั ต้องมีบทบาทให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยอาจเป็นเพียงผูป้ ระสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาในช่วงแรก หรือผลักดัน
ให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะแรกเท่านั้น กระทั่งเกิดกิจกรรมที่ลงหลักปักฐานและมีกลุ่มผู้รับผิดชอบ
อย่างเป็นรูปธรรมได้ เงือ่ นไขเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ทู้ มี่ คี วามสนใจส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่านการปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
ต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการ
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กลุ่มที่ ๓ งานวิจัยการจัดท�ำดัชนี
เพื่อวัดระดับ (KPI-Index)
๑. การส� ำรวจคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
(Democracy Index Survey in Thailand)
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้าได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI
Democracy Warning) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและการเมืองของประเทศไทย เพื่อประเมินและชี้วัดระดับความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาเสริมสร้างประชาธิปไตยไทย ได้ดำ� เนินการผ่านกระบวนการส�ำรวจองค์ความรู้ สร้างเครือ่ งมือการศึกษา
ทดสอบและพัฒนาเครื่องมือการศึกษา และส�ำรวจสถานการณ์ประชาธิปไตย โดยนับตั้งแต่ด�ำเนินโครงการ
ในปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ได้ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วทั้งหมด ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ส�ำรวจระหว่าง
วันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ ครั้งที่ ๒ ส�ำรวจระหว่างวันที่ ๒ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
โดยท�ำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในครัวเรือนส่วนบุคคล จ�ำนวนครั้งละ ๓๓,๔๒๐ คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จากการศึกษาองค์ประกอบของประชาธิปไตยในบริบทของประเทศไทย มีทงั้ หมด ๗ มิติ ประกอบด้วย
การเคารพสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีทุนทางสังคม
การเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ การสนับสนุนประชาธิปไตย และการต่อต้านการทุจริต
ผลการศึกษาโดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
ในปี ๒๕๖๑ อยูใ่ นระดับปานกลางค่อนไปทางสูง๑ คือ ๖๐.๓ คะแนน อย่างไรก็ตาม มีระดับความเป็นประชาธิปไตย
ที่น้อยกว่าในปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง คือ ๗๑.๖ คะแนน
๑
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เมื่ อ พิ จ ารณาความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง
ได้แก่ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคะแนน ๗๐.๓
การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ มีคะแนน ๗๐.๑
การเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ มีคะแนน ๖๖.๕ และ
การสนับสนุนประชาธิปไตย มีคะแนน ๖๕.๐ มิติที่
มีคะแนนในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีทนุ ทางสังคม
มีคะแนน ๕๑.๗ และ การมีส่วนร่วมของประชาชน
มีคะแนน ๕๐.๒๔ ส่วนมิตทิ มี่ คี ะแนนในระดับต�ำ่ ได้แก่
การต่อต้านการทุจริต มีคะแนน ๓๗.๕

การเคารพสิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่
100.0

71.9

80.0

การต่อต้าน
การทุจริต 76.1

60.0
40.0

37.5

71.4

70.1

การยึดมั่นใน
หลักนิติธรรม

70.3

20.0
0.0

การสนับสนุน 66.4
ประชาธิปไตย

65.0

50.2
66.5
68.8

การเชื่อมั่นใน
สถาบันต่างๆ

51.7

81.7

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

51.8
การมีทุน
ทางสังคม

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบผลการศึกษาระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จะเห็นได้ว่า คะแนนความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยที่ผู้ตอบมีความเห็นนั้น มีน้อยลงในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจาก ๘๑.๗ คะแนนในปี ๒๕๖๐ ลดลงเหลือ ๕๐.๒ คะแนนในปี ๒๕๖๑ และด้านการต่อต้านการทุจริต
จาก ๗๖.๑ คะแนนในปี ๒๕๖๐ ลดลงเหลือเพียง ๓๗.๕ คะแนน ในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ยังเห็นว่าการมีทุนทางสังคมของประชาชนยังเป็นมิติที่ได้คะแนนน้อยมาโดยตลอด รายละเอียดดังภาพต่อไปนี้
การยึดมั่น
ในหลักนิติธรรม

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

การเคารพสิทธิ เสรีภาพ
และหน้าที่

ดัชนีชี้วัด
ประชาธิปไตย

การต่อต้าน
การทุจริต

การสนับสนุน
ประชาธิปไตย

การเชื่อมั่น
ในสถาบันต่างๆ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในมิติย่อยของตัวชี้วัดประชาธิปไตย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การมีเสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญยังไม่ทั่วถึงพอ ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วม
ทางการเมืองเท่าทีค่ วร และให้การยอมรับว่า การทุจริตมีความจ�ำเป็น
เพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วงไปได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ตอบก็ยังมี
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเชื่อว่ายังมีการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างเท่าเทียมกันในสังคม

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ควรมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางการตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล และเพื่อพัฒนาความ
เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีมากยิ่งขึ้นต่อไป
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

๒. รายงานการส�ำรวจสถานการณ์การกระจายอ�ำนาจและการปกครองท้องถิน
่ ไทย
(Decentralization Report 2560)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ
โครงการศึกษาวิจยั ประเมินการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ (Decentralization
Report) ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นศึกษาและรายงานสถานการณ์
การกระจายอ�ำนาจและการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในรอบ ๑ ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ตลอดจนส�ำรวจศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
เนือ่ งจากการกระจายอ�ำนาจถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้า
และเป็นกลไกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศในหลายด้าน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดังนัน้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะทีเ่ ป็น
หน่วยงานทางวิชาการทีส่ นับสนุนและผลักดันประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิน่
ในประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการสร้างฐานข้อมูลที่ส� ำคัญ
ด้านการกระจายอ�ำนาจและการพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่ผทู้ สี่ นใจและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศสามารถติดตามสถานการณ์การกระจายอ�ำนาจและการปกครองท้องถิน่ ในแต่ละปีได้ อีกทัง้
ยังเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการต่อยอดเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ไทยให้กา้ วหน้าต่อไปในอนาคต
การศึกษาในปีนี้ เป็นปีแรกที่ประเด็นของการศึกษาวิจัยได้มุ่งฉายภาพสถานการณ์การกระจายอ�ำนาจ
และการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ตลอดจนน�ำเสนอประเด็นท้าทายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเผชิญในอนาคต ทั้งนี้ รายงานศึกษาวิจัย
ประเมินการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ได้แบ่งการน�ำเสนอออกเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ การฉายภาพให้เห็นถึงพัฒนาการของการกระจายอ�ำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ การน�ำเสนอข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับสถานการณ์การกระจายอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ซึง่ ในส่วนนี้
ประกอบด้วยข้อมูล ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างการปกครองท้องถิน่ ด้านการเมืองท้องถิน่
ด้านภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ ด้านรายได้ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านธรรมาภิบาลท้องถิ่น
ด้านรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านความพึงพอใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ ๓ การน�ำเสนอประเด็นความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเผชิญในอนาคต
ส�ำหรับผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในเชิงวิชาการทีจ่ ะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น สามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่ส� ำคัญระดับประเทศเกี่ยวกับ
การกระจายอ�ำนาจและการปกครองท้องถิ่นของไทยในอนาคต และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ
ท้องถิน่ ไทยอันจะน�ำไปสูก่ ารผลักดันการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิน่ ต่อไป
๓. การส� ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสั นติภาพ
(Peace Poll/Peace Survey)
สถาบันพระปกเกล้า
การส�ำรวจความคิดของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย ๑๙ องค์กร ทั้งใน
และนอกจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ รั บ ทราบ
ข้ อ คิ ด เห็ น และพั ฒ นาการทางความคิ ด ของประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้อันเป็นหลักพื้นฐานของสันติภาพและประชาธิปไตย โครงการได้
เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ดว้ ยแนวทางการวิจยั เชิงปริมาณ
ที่มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือมาแล้วเป็นจ�ำนวน ๔ ครั้ง โดยมีผู้ให้ความเห็น
ประกอบด้วยประชาชนทัว่ ไป และผูน้ ำ� ความคิดรวมแล้วจ�ำนวน ๖,๓๒๑ คน มา
จากทัง้ หมด ๖๒๒ หมูบ่ า้ นในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาในอ�ำเภอ
จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)
ผลการศึกษาพบว่า ประชากรและผู้น�ำความคิดส่วนใหญ่สนับสนุนการพูดคุยเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา
มีบางส่วนที่ไม่แน่ใจในการใช้แนวทางนี้ และมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่สนับสนุนการพูดคุยเจรจาในการแก้ปัญหา
เนื่องจากมีความกังวลว่าการพูดคุยเจรจานั้นจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท�ำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ การพูดคุยเจรจา
ไม่สามารถหยุดความรุนแรงได้จริง และสถานการณ์อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่มอี ำ� นาจทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ในพืน้ ที่ ข้อเสนอของกลุม่ ประชาชนและผูน้ ำ� ความคิดต่อมาตรการ
ทีค่ วรด�ำเนินการเร่งด่วน คือ การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยในชุมชน การหลีกเลีย่ งการก่อเหตุความรุนแรงกับเป้าหมาย
อ่อน และป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะที่การแก้ปัญหาระยะยาวผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า
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ควรมีการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ การปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถแี ละวัฒนธรรมของคนในพืน้ ที่
ให้มากขึน้ และส่งเสริม สนับสนุนอัตลักษณ์ ภาษา และวัฒนธรรมจะสามารถแก้ปญ
ั หาความรุนแรงได้อย่างแท้จริง
ในระยะยาว กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หาชายแดน
ภาคใต้คือ รัฐบาล ผู้น�ำศาสนาอิสลาม และกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ภาค ๔ ส่วนหน้านั้น สามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ได้
ผลการศึกษาจากโครงการการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ถูกน�ำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๗ ข้อเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ต่อพรรคการเมืองที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อเสนอ
แนะทัง้ ๗ ข้อทีเ่ ป็นข้อมูลผลการศึกษาจาก Peace Survey ได้รบั ตีพมิ พ์ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้
แจกจ่ายต่อผู้มาร่วมงาน นอกจากนั้นสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรมยังได้น�ำผลของการศึกษา
วิจัยไปใช้เพื่อก�ำหนดทิศทางและการแก้ไขปัญหาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
๔. ดัชนีและตัวชีว้ ด
ั ด้านสั นติภาพทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสั งคมไทยและผลการวัดระดับ
สั นติภาพในสั งคมไทย (Thailand Peace Index)
สถาบันพระปกเกล้า
การวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยจะเป็นประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายเพื่อสร้างสันติภาพหรือ
สันติสุขในสังคมไทย โดยเป็นประโยชน์ทั้งในการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและจัดการกับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นแล้ว โครงการได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในช่วงปีที่ ๑ เป็น
การทบทวนวรรณกรรม ส�ำรวจองค์ความรูเ้ กีย่ วกับดัชนีและตัวชีว้ ดั ด้านสันติภาพ ในช่วงปีที่ ๒ เป็นการพัฒนาตัวชีว้ ดั
และแบบสอบถามด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ในช่วงปีท่ี ๓ เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดและ
เก็บข้อมูลเพื่อวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ
๑. ส�ำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพทั้งในและต่างประเทศ
๒. พัฒนาตัวชี้วัด ด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
๓. วัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น
งานวิจัยนี้มีตัวชี้วัดหลัก ๔ ด้าน มีตัวชี้วัดย่อย ๒๓ ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ๑.ไม่มีความรุนแรง
ทางกายภาพ ๒.ความปลอดภัยและความมัน่ คงในสังคม ๓.การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การไม่ถกู เลือก
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ปฏิบัติ การเคารพสิทธิมนุษยชน ๔.มีความเหลื่อมล�้ำในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
มีการเก็บข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่มีหน่วยงานอื่นได้ส�ำรวจไว้อยู่แล้ว และ
การเก็บข้อมูลปฐมภูมจิ ากแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาโดยได้รบั ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติจ�ำนวน ๓๓,๔๒๐ ตัวอย่าง
ผลการศึกษา พบว่า ระดับดัชนีสนั ติภาพของประเทศไทยส�ำหรับปี ๒๕๖๑ มีคา่ เท่ากับ ๓.๒๓ คะแนน
ถือว่า อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของคะแนนดัชนีย่อยทั้ง ๔ ด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนสันติภาพต�่ำที่สุด
คือ ความเหลื่อมล�้ำในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม (๒.๗๕ คะแนน) ส่วนด้านที่ได้
คะแนนมากที่สุด คือ การไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ได้คะแนน (๓.๖๐ คะแนน) การศึกษาครั้งนี้สะท้อน
ให้เห็นว่า ระดับสันติภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณาในระดับจังหวัดจะพบว่า
มีทั้งพื้นที่ที่มีระดับสันติภาพที่สูง และกลุ่มที่มีระดับสันติภาพที่ต�่ำ ความแตกต่างในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า
การแก้ปัญหาระดับสันติภาพ ไม่ควรด�ำเนินการโดยมองจากภาพรวมเพียงอย่างเดียว การแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่
ก็มีระดับความส�ำคัญเช่นกัน ผลจากการศึกษาได้น�ำไปใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เช่น สถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายด้านสันติภาพ
ในประเทศไทย นอกจากนั้น สภาความมั่นคงแห่งชาติได้น�ำผลของการศึกษาวิจัยไปประกอบการจัดท�ำตัวชี้วัด
ด้านความมั่นคงแห่งชาติ
๕. การส� ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย
่ วกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะและการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ท� ำ การส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ
ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ทราบความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ
และการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ และได้ขอ้ มูลผลการส�ำรวจส�ำหรับน�ำไปใช้ประกอบ
การวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้ด�ำเนินงานจัดเก็บข้อมูล
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการส�ำรวจจะน�ำไปส่งมอบให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนต่อไป
โดยในปี ๒๕๖๑ นี้ ได้ดำ� เนินการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะและการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สัมภาษณ์ประชาชน
ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป กระจายทั่วประเทศ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๔๒๐ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
ตามความน่าจะเป็นตามหลักสถิติ ทั้งนี้ ในบางประเด็นได้ท�ำการเปรียบเทียบผลการศึกษาย้อนหลังด้วย
โดยมีตัวอย่างแผนภาพข้อมูล ดังนี้
ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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แผนภูมิ ร้อยละของประชาชน จ�ำแนกตามความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาผูน
้ ำ� ให้เป็นผูน
้ ำ� ทางความคิดและการท�ำงาน เพือ่
เผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
มักเกิดค�ำถามว่า “เรียนแล้วได้อะไร” ที่นี่... มีค�ำตอบ
สถาบันได้จัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ กว่า ๒๕ หลักสูตร และเพื่อสะท้อนสัมฤทธิผล
ในการจัดการศึกษาอบรมอันสะท้อนถึง “ความคุ้มค่า” ในการจัดการศึกษาอบรม สถาบันได้พัฒนาแนวทาง
ในการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยน�ำแนวคิด The Kirkpatrick Model มาใช้ ซึ่งประกอบด้วยสาระ
ส�ำคัญในการประเมิน ๔ ระดับ ได้แก่
๑.
๒.
๓.

๔.
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การประเมินปฏิกริ ยิ าตอบสนอง (Reaction Evaluation) ซึง่ เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
การประเมิ น การเรี ย นรู ้ (Learning Evaluation) เป็ น การประเมิ น ในระดั บ ความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการศึกษาอบรม
การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการศึกษาอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลในขั้นที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงาน การบริหารงานของ
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results Evaluation) เป็นการประเมินว่าผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมได้น�ำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ในหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ และขยายผล
ต่อระดับองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป
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The Kirkpatrick Model

ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ สถาบั น ได้ น� ำ กรอบ
Reaction
แนวคิดของ The Kirkpatrick
Model มาใช้ ซึ่ ง ในส่ ว นของ
Learning
การประเมินในระดับปฏิกิริยา
ตอบสนองนั้ น ได้ ก� ำ หนดให้
Behavior
ทุกหลักสูตรของสถาบันจะต้อง
มีการประเมินในส่วนนี้ ซึ่งแบ่ง
Results
การประเมินออกเป็น ๓ ส่วนย่อย
ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจ
ต่อความรูท้ ไี่ ด้รบั การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อวิทยากร และ
การประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ในภาพรวมการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หรือ นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก ส�ำหรับการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนั้น แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ในหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยส� ำ หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง และ
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกฎหมายท้ อ งถิ่ น มี ก ารวั ด ระดั บ ความรู ้ ข องผู ้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมเที ย บ
ระหว่ า งก่ อ นและหลั ง เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม และกรณี ข องหลั ก สู ต รประกาศนี ย ชั้ น สู ง การบริ ห ารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง เป็นการให้
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประเมินระดับความรู้ของตนเองเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้ารับการศึกษาอบรม
ในแต่ละรายวิชา เป็นต้น อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วพบว่า ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกล้ามีความรู้เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรม ซึง่ เป็นการประเมินพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปหลังการศึกษาอบรม
(Behavior Evaluation) นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า “แบบประเมิน
สมรรถนะความเป็นผู้น�ำ” (Leadership Capacity Assessment) ขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้จะวัดสมรรถนะ
ความเป็นผู้น�ำใน ๖ ด้าน ได้แก่
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ความสามารถในการก�ำหนดเป้าหมายที่ดีและตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ดีงาม (Ability to make
judgment on goodness)
ความสามารถในการรูข้ อ้ เท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นปัจจุบนั (Ability to grasp the essence
of particular situations/things)
ความสามารถในการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Ability to create “ba”)
ความสามารถในการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจง่าย (Ability to articulate the essence)
ความสามารถในการใช้อำ� นาจเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กร (Ability to exercise political power)
ความสามารถในการสร้างผู้นำ� รุ่นต่อไป (Ability to foster phronesis in other)

สถาบันได้ทดลองใช้เครื่องมือนี้กับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ำยุคใหม่
ในระบอบประชาธิปไตย รุน่ ที่ ๗ พบว่า ผูผ้ า่ นการศึกษาอบรมในหลักสูตรทัง้ สิน้ ๑๑๗ คนนัน้ มีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการน�ำเครือ่ งมือนีไ้ ปใช้ในการประเมิน
ผลสมรรถนะความเป็นผู้นำ� ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันต่อไป
ส�ำหรับการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร หรือชุมชนนั้น พบว่า จากการก�ำหนดหลักสูตรน�ำร่อง
๓ หลักสูตรที่จะมีการน�ำแนวคิดเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับผลลัพธ์ต่อชุมชนและองค์กรนั้น พบว่า
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๗ นั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมออกเป็น ๑๐ กลุ่ม เพื่อให้ได้ท�ำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
เป็นกิจกรรมทีแ่ ต่ละกลุม่ ได้รเิ ริม่ และออกแบบ ท�ำให้กจิ กรรมและผูร้ บั ประโยชน์ในกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์นี้
มีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มสิงโต) ด�ำเนินโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโรงหมู
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ กลุม่ ที่ ๒ (กลุม่ ไก่ฟา้ ) ด�ำเนินโครงการเพือ่ สาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนบางหลวงวิทยา
ต�ำบลบางหลวง กลุ่มที่ ๖ (กลุ่มเหยี่ยว) ด�ำเนินโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ เด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
(เด็กแว้น) ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานีต�ำรวจนครบาลห้วยขวาง และกลุ่มที่ ๘
(กลุ่มนกเค้าแมว) ด�ำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ในบ้านพักคนชราและบ้านเด็กก�ำพร้า ในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสัมฤทธิบตั รการให้บริการสาธารณะ
โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน รุน่ ที่ ๒๒ ซึง่ มีผเู้ ข้ารับการศึกษาอบรมจ�ำนวน ๔๘ คน และ ในจ�ำนวนนีม้ ี ๓๑ คน
ที่ได้น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๙ อาทิ การน�ำความรู้จากหลักสูตรไปใช้กระบวนการ
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มีส่วนร่วมในการประชุมชาวบ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี หรือในบาง
กรณีมีการน�ำเทคนิคที่เรียกว่า “บัตรความคิด” ไปใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองน�้ำใส จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการสร้างสุขพื้นที่ ในเครือข่ายสร้างสุข มศว และสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน โครงการสร้างสุขพื้นที่ ในเครือข่ายสร้างสุข มศว สร้างสุขชุมชน รวมทั้ง ยังมีผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมบางส่วนได้น�ำความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ
การบริการไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการท�ำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอีกหนึ่งหลักสูตรน�ำร่องที่ได้มี
การประเมินเรือ่ งผลสัมฤทธิ์ หรือ การน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข รุ่นที่ ๘ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน ๙๐ คน หลังจบการเรียนการสอนนักศึกษาได้ระดมความรู้
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารน�ำไปประยุกต์ใช้ เรือ่ ง “กระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคพลเมืองต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของ
รัฐเพือ่ การพัฒนาอย่างสันติและยัง่ ยืน” โดยได้วางแผนน�ำเสนอผลงานสูส่ าธารณะ พร้อมเสนอรูปแบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐด้วยวิธี “สสสส.๘ โมเดล” โดยเสนอว่า
รูปแบบของการมีสว่ นร่วมอย่างมีคณ
ุ ภาพต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจซึง่ กันและกัน คือ TRUST
อันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างรัฐและประชาชน ซึ่งประกอบด้วย การฟังให้มากขึ้น เข้าใจกันให้มากขึ้น
ให้เวลากันมากขึ้น สื่อสารกันให้มากขึ้น

T

Transparency ความโปร่งใส กระบวนการได้มาซึ่ง “ฉันทามติ” ของทุกภาคส่วนจนเป็น
ที่ยอมรับของมหาชน

R

Respect ความเคารพซึ่งกันและกัน ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันและได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม

U

Ultimate goal มีจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ชัดเจน ทุกขั้นตอนต้องมีการทบทวนและด�ำเนินการ
เพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน

S

Sustainability ความยั่งยืนของโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด

T

Together ก้าวไปด้วยกัน โครงการขนาดใหญ่ของรัฐหรือนโยบายสาธารณะเป็นของปวงชน
ชาวไทย มิใช่เป็นของรัฐบาล แต่รฐั มีหน้าทีส่ ร้างความเป็นเจ้าของให้เกิดขึน้ ในหมูส่ าธารณชน

และต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไข ๓ ประการ ได้แก่ ความเต็มใจ (Willing to Participate) การมีส�ำนึก
ในความเป็นเจ้าของตามหน้าที่พลเมือง ความมีอิสระ (Freedom to Participate) การมีเสรีภาพ ไม่ถูกครอบง�ำ
หรือการบังคับให้เห็นด้วย และความสามารถ (Ability to Participate) ความสามารถในการรับรู้ของประชาชน
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สถาบั น พระปกเกล้ า ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และรู ป แบบการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยมีความเชื่อว่า “การเรียนการสอนในหลักสู ตรของ
สถาบันพระปกเกล้าเป็นการเรียนการสอนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิจ์ ริง”

KPI-DNA สิ่ งที่บ่งชี้ว่าความเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันฝึกผู้น�ำ และ แนวคิดหนึ่งที่สถาบันน�ำมาใช้ คือ SECI Model ที่ให้
ความส�ำคัญของการสร้างองค์ความรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Knowledge Co - Creation มีการส่งเสริมการพัฒนาผูเ้ ข้า
รับการศึกษาอบรมให้เป็น Change Agent ในการเผยแพร่ประชาธิปไตย รวมทั้งประการส�ำคัญ สถาบันส่งเสริม
ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึมซับความเป็นสิ่งที่สถาบันที่เรียกว่า KPI - DNA ด้วยความผูกพันและตระหนักรู้
ในความส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เพือ่ เป็นตัวอย่างทีด่ ี เป็นเมล็ดพันธุ์ เป็นพลังสมองทีท่ รงคุณค่า
ของสังคมไทย ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้ความรู้ K - Knowledge เป็นความรูท้ มี่ าจากเรียนรูร้ ว่ มกัน นอกเหนือจาก
ความรู้ในห้องเรียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนะคติ หัวใจส�ำคัญก็คือ Knowledge Co - Creation
การสร้างความรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ของทุกคน P - Publicness คือการคิดถึงส่วนรวม การให้ประโยชน์
ต่อส่วนรวม I - Integrity คือความถูกต้องชอบธรรม รูส้ งิ่ ทีค่ วรท�ำไม่ควรท�ำ ท�ำในสิง่ ทีถ่ กู แม้วา่ จะเสียผลประโยชน์
สถาบันมุ่งหวังให้ KPI - DNA ได้ถ่ายทอดสู่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยให้เกิด
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งานศึกษาอบรม
้ สูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุน
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน
่ ที่ ๘ (สสสส.๘)
ในกระบวนการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการเสริมสร้างสังคมสันติสขุ (สสสส.)
ของสถาบั น พระปกเกล้ า ได้ ด� ำ เนิ น มาเป็ น รุ ่ น ที่ ๘ ภายใต้ ค วามเชื่ อ ว่ า การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
เป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน เกิดความเข้าใจร่วมกัน และจะเป็นพลังในการก้าวข้าม
ความไม่เข้าใจกันไปสู่การแสวงหาทางออกจากประเด็นปัญหาต่างๆ ของสังคมร่วมกันได้
คณะนักศึกษาในหลักสูตร สสสส.๘ ได้หยิบยกประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ของรัฐผ่านโครงการขนาดใหญ่ โดยอาศัยกระบวนการร่วมคิดร่วมกันออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามจริง
(Fieldwork) ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร อาทิ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม สานเสวนา
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เป็นข้อเสนอทางออกจากปัญหาบน
ฐานการมีสว่ นร่วมตลอดกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้า อ้างอิงหลักการทาง
วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายด้ า น
และเทียบเคียงกับการด�ำเนินการ
ทัง้ ทางกฎหมายและจากนักวิชาการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์เฉพาะ
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คณะนักศึกษาได้ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของพลเมือง
ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพือ่ การพัฒนาอย่างสันติและยัง่ ยืน” หรือเรียกโดยย่อว่า โมเดล ๔ส๘ (The Quality
Civic Participatory Process for Peaceful and Sustainable Megaproject - (4S8 Model)) เพื่อหยิบยก
ประเด็นปัญหาและศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่ผ่านมา
เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะห์ประสบการณ์และน�ำเสนอโมเดลการพัฒนาที่เปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมี
คุณภาพของพลเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการก�ำหนดยุทธศาสตร์และด�ำเนินโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ เพื่อป้องกันความขัดแย้งและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน ด้วยเชื่อมั่นว่า
“กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ” จะช่วยสะท้อนให้เห็นระดับความก้าวหน้าของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและคุณภาพของพลเมืองไทยได้ และยังเป็นการพิสจู น์ให้เห็นว่าสังคมไทยศรัทธาและยึดมัน่ ในแนวทาง
การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งด้วยสันติวิธีอีกทางหนึ่ง และได้ข้อเสนอจากการศึกษาว่า การสร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างกันจะเป็นหนทางในการลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ในกรณีทรี่ ฐั มีความต้องการจะด�ำเนินการโครงการขนาดใหญ่พนื้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ การสร้างความเชือ่ มัน่
ระหว่างกันสามารถท�ำได้โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินการ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะด�ำเนินการต่อไป

การศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสขุ รุน่ ที่ ๘ จัดการศึกษาอบรมตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ –
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน มีผู้สำ� เร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๘๘ คน
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๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูน
้ ำ� ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุน
่ ที่ ๗ (ปนป.๗)
“เพราะ ปนป. ไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เรายังเรียนเพื่อสังคม เพื่อคนไทย”
หลักสูตรผู้น�ำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย หรือ ปนป. ก�ำหนดให้นักศึกษาจัดท�ำโครงงานกลุ่ม
เชิงปฏิบัติ ภายใต้กรอบแนวคิด “ผู้น�ำกับความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยใช้กระบวนการ Project based
learning ในการขับเคลื่อนกิจกรรม นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันคิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อร่วมแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายในการสร้างสรรค์สังคมอย่างเหมาะสมและ
เกิดผลกระทบในวงกว้าง ในปีนี้ นักศึกษา ปนป. ๗ ได้จัดท�ำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ๑๐ โครงการ
โครงการที่มีความโดดเด่น อาทิ
• โครงการเยาวชนเข้มแข็ง ด้วยแมลงชุมชน (กลุ่ม ๑๐ : นกยูง) ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ โรงเรียนวัดบางกระสอบ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน
๕๕ คน และชาวบ้านในพืน้ ทีช่ มุ ชน องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางกระสอบ จ�ำนวน ๙๙ ครัวเรือน
สามารถสร้ า งความยั่ ง ยื น ทางด้ า นทั ก ษะอาชี พ เสริ ม ให้ แ ก่ เ ด็ ก เยาวชน และผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
เพื่อสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกับสังคมเมือง โดยสอดแทรกการเรียนรู้แบบสนุก
สร้างความแข็งแรงของภาคชุมชนที่เน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการขยายโอกาสของ
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชมุ ชนของตน และมีสว่ นร่วมของภาคพลเมือง และลดความเหลือ่ ม
ล�ำ้ ของสังคมเมืองกับสังคมชนบท รวมถึงวางรากฐานการต่อยอด และการสร้างผูน้ ำ� จากเด็ก ให้กลาย
เป็นเยาวชนทีพ่ ฒ
ั นาความคิดในทุกๆ ด้าน ผ่านกระบวนการเลีย้ งและจ�ำหน่ายจิง้ หรีด ปลูกจิตส�ำนึก
รักบ้านเกิดและลดการย้ายถิ่นฐานที่เป็นต้นเหตุของปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน
เพือ่ พัฒนาชุมชน โดยใช้ฐานคิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ เป็นโครงการทีเ่ กิดจากความร่วม
มือหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และชุมชน
• โครงการ ZERO TRASH (กลุม่ ๙ : เสือ)
เป็ น การจั ด กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ในการเก็ บ ขยะโดยการด� ำ เนิ น การ
ของนักเรียน ประชาชน นักท่องเที่ยว
ในบริเวณชายหาดเมืองพัทยา ทุกสัปดาห์
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ในทุกสัปดาห์มากขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างต่อเนือ่ ง
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เพื่อให้ภาพลักษณ์ของขยะในเมืองพัทยาลดลง
ภาวะน�้ำท่วมในเมืองพัทยาที่เกิดจากการอุดตัน
ของขยะลดลง โดยประชาชนทุกคนที่อาศัย
อยู่ในเทศบาลเมืองพัทยา และเยาวชนเข้าใจ
ถึงปัญหาขยะเป็นหน้าทีข่ องทุกคนทีต่ อ้ งช่วยกัน
เกิดแรงกระเพือ่ มในการให้ทกุ ภาคส่วนของปัญหา
การทิ้งขยะที่ทะเลและชายหาด น�ำไปสู่การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน เยาวชนได้ฝกึ เรียนรู้
การมีจติ สาธารณะนึกถึงส่วนร่วม ซึง่ เป็นทางออก
ของปัญหาบ้านเมืองในทุกๆ เรื่อง และนักเรียนใฝ่ดี มีจิตส�ำนึกในการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อม ในเรื่อง
การคัดแยกขยะ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรีไซเคิลขยะ
การศึกษาหลักสูตรผูน้ ำ� ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุน่ ที่ ๗ จัดการศึกษาอบรมตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาประมาณ ๗ เดือน มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๑๑๗ คน

๓. หลักสู ตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๗ (ปกม.๗)
หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งทราบขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับ
ได้กำ� หนดไว้ ซึง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่ใช้บังคับ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรส่วนท้องถิ่น
โดยตรงและไปใช้บงั คับกับบุคคลอืน่ และทีก่ ำ� หนด
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กับองค์กรอื่น รวมทั้งก�ำหนดกลไกการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กระบวนการจัดการศึกษามีทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในลักษณะของการน�ำเสนอ
ภาพรวมของกฎหมายแต่ละฉบับ ประกอบกับการน�ำเสนอกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ร่วมกันประชุมกลุ่มย่อย (Workshop) เพื่อวิเคราะห์เสนอความเห็น วิเคราะห์
ปัญหา และซักถามปัญหาร่วมกันของผู้เข้ารับการศึกษา
นอกจากนั้น หลักสูตรได้เน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาท�ำการศึกษาจากเอกสารประกอบการบรรยายและ
การวิเคราะห์ร่วมกันในห้องอบรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และการน�ำกฎหมาย
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านกฎหมายท้องถิ่น แบ่งเนื้อหาของหลักสูตรออกเป็น ๕ กลุ่มวิชา ได้แก่
กลุ่มวิชาที่ ๑ แนวคิดและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มวิชาที่ ๒ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร
และสภาฯ
กลุ่มวิชาที่ ๓	 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มวิชาที่ ๔ การก�ำกับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มวิชาที่ ๕ การด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายหลังจบการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถปรับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ส่งผลให้การด�ำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง
เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และชอบด้วยกฎหมาย
การศึกษาหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๗ จัดการศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ –
๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาประมาณ ๕ เดือน มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๘๙ คน
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๔. หลักสู ตรระดับสั มฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People’s Audit ) รุ่นที่ ๒๒
“เรียนจบ ใช้งานได้ทนั ที” สถาบันพระปกเกล้า จัดการอบรมหลักสูตรระดับสัมฤทธิบตั รการให้บริการ
สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ เพื่อให้การจัดบริการ
สาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย ซึ่งรูปแบบการอบรม
หลักสูตรประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ภายหลังจากการศึกษาอบรมได้มีการ
ติดตามผลและพบว่า นักศึกษาที่ผ่านการอบรม
สามารถน�ำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการท�ำงานได้
ทันที โดยขอยกตัวอย่าง นางสาวสมปรารถนา
วงศ์บญ
ุ หนัก นักศึกษาหลักสูตร ต�ำแหน่งปัจจุบนั
ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นากิ จ การเพื่ อ สั ง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโอกาสน�ำผล
การเรียนรู้ไปใช้กับงานที่ท�ำอยู่ใน ๓ ส่วนหลัก
ได้แก่ ประการแรก
การถ่ายทอดความรู้ โดยน�ำ
ความรู ้ จ ากการอบรมไป
ถ่ า ยทอดให้ เ พื่ อ นร่ ว ม
อบรมในหลั ก สู ต รนั ก วิ จั ย
เพื่ อ สั ง คม ประการต่ อ ไป
คื อ การใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ประกอบการสอนนิ สิ ต ครู
และนิ สิ ต ที่ ต ้ อ งลงชุ ม ชน
โดยใช้เทคนิคบัตรความคิดและสุนทรียปรัศนี และประการสุดท้ายคือ การใช้ในการลงพื้นที่ท�ำงานกับชุมชน
ในโครงการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ พื้นที่บ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว

aw_annual2561_part2.indd 86

8/23/2019 12:19:33 PM

87

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

โดย นางสาวสมปรารถนา วงศ์บญ
ุ หนัก ได้กล่าวไว้วา่ “กรณีใช้กบั นิสติ มีผลตอบรับทีด่ แี ละมีประโยชน์
รูส้ กึ ได้วา่ นิสติ ได้แสดงความคิดและมองเห็นความคิดของตัวเองไปรวมอยูก่ บั เพือ่ นๆ ท�ำให้รสู้ กึ ว่ามีตวั ตนบรรยากาศ
การเรียนการสอนจึงสนุก ดูมีสีสัน “ใช้บ่อยๆ เริ่มคุ้นเคย นิสิตบอกว่าชอบ เพราะต่างได้มีส่วนร่วม ฟังกัน
และกัน สนุกค่ะ”
กรณีใช้กับชุมชน ท�ำให้เกิดผลที่ชัดเจนคือ เห็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่ตัวเขาได้มองเห็นคุณค่า
ของตัวเอง ซึง่ แต่กอ่ นเขาไม่คอ่ ยได้มโี อกาสมองเห็นสิง่ ทีต่ วั เองมีเหล่านีแ้ ละเราก็ไม่มเี ทคนิคทีจ่ ะช่วยให้เขามองเห็นได้
ท�ำให้การท�ำงานราบรื่นและส่งผลดี “ชาวบ้านสะท้อนว่า กระบวนการแบบนี้ท�ำให้เขามองเห็นภาพร่วมกัน
ชอบมากที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และรู้สึกได้ว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านตัวเองร่วมกัน”
“ชาวบ้านท�ำแผนที่เดินดิน ตื่นเต้นกันใหญ่”
หรือในกรณี นายวิรตั น์ ผาสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลบางน�ำ้ เปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจาก
จบการอบรมก็ได้นำ� ความรูไ้ ปปรับใช้ในการท�ำงาน เพือ่ สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมกับประชาชนในพืน้ ทีบ่ างน�ำ้ เปรีย้ ว
ไม่วา่ จะใช้ในเรือ่ งการลงพืน้ ที่ โดยใช้ความรูใ้ นวิชาส�ำรวจความต้องการในการให้บริการแบบมีสว่ นร่วม เก็บข้อมูล
การมีสว่ นร่วมเรือ่ งการจัดการขยะ เพือ่ บริหารจัดการเรือ่ งขยะได้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในพืน้ ที่ หรือ
แม้กระทั่งการใช้เทคนิคบัตรความคิดกับคณะกรรมการชุมชนเรื่องการศึกษาดูงาน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง และไม่มีอุปสรรคในเรื่องของความสามารถในการน�ำเสนอของผู้เข้าประชุมที่แตกต่างกัน
การศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๒๒ จัดการศึกษา
อบรมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๐ วัน มีผู้สำ� เร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๔๘ คน
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การส่ งเสริมองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย
๑. โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองค�ำและรางวัลพระปกเกล้า ประจ�ำปี ๒๕๖๑
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์นักประชาธิปไตย ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม แก่บา้ นเมืองและประชาชน พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิน่ โดยได้รเิ ริม่ และทดลองให้มกี ารปกครองในรูปแบบเทศบาล เพือ่ ให้เป็น
พืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกร่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึง่ ประชาชนจะได้เรียนรูถ้ งึ การบริหารกิจการในท้องถิน่
ของตนเอง เข้าไปมีสว่ นร่วมผ่านการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ระดับเทศบาล ก่อนทีจ่ ะพัฒนาไปสูก่ ระบวนการมีสว่ นร่วมทาง
การเมืองการปกครองระดับชาติตอ่ ไป ทัง้ นี้ เพือ่ สานต่อพระราชประสงค์ดงั กล่าว สถาบันพระปกเกล้า จึงมุง่ ส่งเสริม
และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ “การปกครองส่วนท้องถิน่
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็นหัวใจและรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย”
เมือ่ การปกครองท้องถิน่ มีความส�ำคัญอย่างมากในการทีจ่ ะพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติ จึงน�ำไปสู่
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและตระหนักถึงความส�ำคัญของหลัก
ธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งภายใต้กระแสสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น “ความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ดังนั้น นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา สถาบันพระปกเกล้าจึงได้มอบรางวัล
พระปกเกล้าเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมือง
และส่งเสริมการพัฒนาเพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการพัฒนาท้องถิน่ ดังจะเห็นได้วา่ กว่าสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา รางวัล
พระปกเกล้า มีบทบาทในการประกาศเกียรติคุณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนและเป็นพลังเสริมแรงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผลิตผลงานคุณภาพมากมาย
ผ่านโครงการ และกิจกรรมต่างๆ อันน�ำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นในบริบทที่หลากหลาย อาทิ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มุง่ เน้นให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการคิดและด�ำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบ
เปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยการเสนอปัญหาและความต้องการกัน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นเวทีที่ทุกคนได้แสดงถึงน�้ำใจไมตรีต่อกันโดยจะให้ความส�ำคัญกับปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่
ทีเ่ ดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือก่อน จนน�ำมาซึง่ กิจกรรมดีๆ ทีร่ เิ ริม่ สร้างสรรค์โดยประชาชนอย่างมากมาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงการพัฒนา โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นกลุ่มคนที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษจากสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้รัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตัวเองด้วยการไม่ท�ำลาย และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา จัดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัญหาส�ำคัญๆ เช่น การรับมือกับ
ภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรมที่ส�ำคัญของท้องถิ่น การท�ำให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้วัสดุธรรมชาติแทน
การปลุกจิตส�ำนึกผ่านการประกวดระดับหมู่บ้านในหลายๆ แห่ง เป็นต้น
การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี และโบราณสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความภาคภูมใิ จในมรดกท้องถิน่ มีสว่ นร่วมกับท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีและโบราณสถานไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาทางประวัติศาสตร์ต่อไป ซึ่งยังเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของวิถีความเป็นมาและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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เศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งพัฒนาให้คนในชุมชน
มีงานท�ำ รักถิน่ ฐานบ้านเกิด ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนไม่ตอ้ งออกไปหางานท�ำต่างถิน่ เด็กและ
เยาวชนได้ศึกษาและเข้าใจวิถีชีวิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้มีกลุ่มชมรม
ในท้องถิ่นรวมตัวกันท�ำกิจกรรมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาโดยรวม หรือ การรวมกลุ่มช่วงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ การแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน พัฒนาความสามารถในการปรับตัว
ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ รวมทั้ง มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี
และพลังสร้างสรรค์ ร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อันเป็นการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่กล่าวมา เป็นเพียงภาพสะท้อนส่วนหนึ่งจากอีกหลากหลายโครงการคุณภาพที่เป็นเกียรติภูมิ
ของท้องถิน่ มุง่ มัน่ เป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีสว่ นร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน อีกทั้งได้ส่งเสริมในการสร้างความโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ สะท้อน
ให้เห็นภาพการท�ำงานของการเมืองท้องถิ่น ที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีงาม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม
นวัตกรรมทางความคิด และการท�ำงานที่จะน�ำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ในส่วนของตัวรางวัลฯ นัน้ ๑๘ ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๑) ได้มกี ารพัฒนาต่อยอดโครงการให้มี
ความเข้มข้นขึน้ และขยายขอบเขตการให้รางวัลให้ครอบคลุมกับภารกิจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ี
มากขึ้นด้วย ดังเห็นได้จากในปี ๒๕๔๙ สถาบันได้จัดให้มี “รางวัลพระปกเกล้าทองค�ำ” ส�ำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมี
ความเข้มข้นในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ มากกว่ารางวัลพระปกเกล้าโดยปรกติ
และถือได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนวัตกรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนในการด�ำเนินงานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมาย ตลอดจน
มีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอย่างโดดเด่น ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ ามารถเข้าร่วมการพิจารณารางวัล
พระปกเกล้าทองค�ำได้ ต้องเคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศมาแล้วอย่างน้อย ๒ ครั้ง ใน ๕ ปี
ที่ผ่านมา และรางวัลพระปกเกล้าทองค�ำนั้น สถาบันจะจัดให้มีการมอบรางวัลฯ ทุกๆ ๒ ปี นอกจากนี้ ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา สถาบันได้ขยายขอบเขตการมอบรางวัลพระปกเกล้า โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทรางวัล คือ
ประเภทที่ ๑ รางวัลพระปกเกล้าส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเภทที่ ๒ รางวัลพระปกเกล้าส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
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ประเภทที่ ๓	รางวัลพระปกเกล้าส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ผลการตัดสิ นประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

๑) รางวัลพระปกเกล้าทองค�ำ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�ำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เทศบาลเมืองกระบี่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลต�ำบลยางเนิ้ง อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองกิ่ว อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลต้าผามอก อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. เทศบาลนครเชียงราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๒. เทศบาลต�ำบลก�ำแพง อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จ�ำนวน ๗ แห่ง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

aw_annual2561_part2.indd 91

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลต�ำบลปลายพระยา อ�ำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
เทศบาลต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอลานกระบือ จังหวัดก�ำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาพู่ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
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๒) รางวัลพระปกเกล้า
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�ำนวน ๙ แห่ง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เทศบาลนครภูเก็ต อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนครยะลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เทศบาลเมืองล�ำพูน อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
เทศบาลต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน
เทศบาลต�ำบลนาอ้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระตะเคียน อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลต�ำนาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาพันสาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเวียงตาล อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. เทศบาลต�ำบลกระสัง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. เทศบาลต�ำบลท่าสาป อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองบ้านบึง อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เทศบาลต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลต�ำบลบ้านแฮด อ�ำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลต�ำบลชมภู อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลต�ำบลก้อ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน
เทศบาลต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองมะเขือ อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
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๙. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ดใต้ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐. องค์การบริหารส่วนต�ำบลร่องเคาะ อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง
๑๑. องค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำแพง อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
๒. โครงการเวทีท้องถิ่นไทย (Thai local Forum)
งานสัมมนาวิชาการที่สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด พิชิตความส�ำเร็จในการท�ำงาน
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑,๒๐๐ คน
จากทั่วประเทศ
ปัจจุบัน องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเมืองได้รับการพัฒนาและบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศทีก่ า้ วหน้า รวมถึงความรูแ้ ขนงอืน่ ๆ จนเกิดนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ทีเ่ ข้ามาปรับภูมทิ ศั น์ของเมือง
และสนับสนุนความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของคนในเมืองให้ดยี งิ่ ขึน้ อาทิ นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ทีน่ ำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ
เพื่อท�ำให้ผู้คนได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง หรือนวัตกรรม
เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ที่มุ่งเน้นการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มีบรรยากาศและระบบบริการสาธารณะ
ทีเ่ ป็นมิตรและดึงดูดผูท้ มี่ คี วามคิดสร้างสรรค์เข้ามาพัฒนาเมือง หรือใช้เมืองเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่
เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ นวัตกรรมเหล่านีเ้ ป็นทีส่ นใจและเป็นแรงบันดาลใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเทศไทย
โดยเห็นได้ว่ามีบางองค์กรได้น�ำไปปรับใช้ในการบริหารพื้นที่ของตนจนประสบความส�ำเร็จมาแล้ว ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็ก�ำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับนโยบายของรัฐ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบและท้าทายความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการมาของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ด้านการกระจายอ�ำนาจ หรือกระแสการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นต้น
จากนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและผลพวงจากการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยดังที่กล่าวไปแล้ว และ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของทัง้ สองปรากฏการณ์ ทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาวงการการปกครอง
ท้องถิ่นไทย จึงได้จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ขึ้น ภายใต้
หัวข้อ “Be Inspired by KPI : แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต” โดยได้คัดสรรนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
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และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปกครองท้องถิน่ ไทย มาน�ำเสนอแก่ผบู้ ริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) เมืองอัจฉริยะ ๒) เมืองแห่งอนาคต : เมืองยัง่ ยืน ๓) เมืองสร้างสรรค์บนทุนท้องถิน่
และ ๔) นโยบายการกระจายอ�ำนาจและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ งานเวทีทอ้ งถิน่ ไทย
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมในงานเวทีท้องถิ่นไทย ประกอบด้วย
๑. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้แนวทางการด�ำเนินงาน ตลอดจน
สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ในหัวข้อ
• Good to Great : แค่ดียังไม่พอ แต่ต้องยิ่งใหญ่ โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า
• “อยู่ ‘เป็น’ อยู่ ‘ปัง’ ในยุค (เทคโนโลยี) ปัน่ ป่วน (Disruptive Technology)” โดย ศาสตราจารย์
ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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๒. การสัมมนากลุ่มย่อย จ�ำนวนกว่า ๒๑ ประเด็น ซึ่งเป็นการน�ำเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและ
แนวทางการท�ำงาน ประสบการณ์ ตลอดจนกรณีศกึ ษา เกีย่ วกับการพัฒนาและการบริหารงานท้องถิน่ ตามแนวคิด
“Be Inspired by KPI : แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเข้าห้องย่อยได้
ตามความสนใจในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ดังนี้
• กลุ่มที่ ๑ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ประกอบด้วย ๔ หัวข้อย่อย คือ (๑) เปิดโลกเมืองอัจฉริยะ
(Smart city) (๒) เล่าเรื่องเมืองอัจฉริยะ (๓) Thailand 4.0 Smart City : โอกาสส�ำหรับท้องถิ่น
และ (๔) คลินิกให้ค�ำปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ
• กลุ่มที่ ๒ เมืองแห่งอนาคต : เมืองยั่งยืน (Future City : Sustainable City) ประกอบด้วย
๖ หัวข้อย่อย คือ (๑) เปิดโลกการศึกษาท้องถิน่ เพือ่ ความเสมอภาค เจาะลึกร้อยเอ็ดและสุราษฎร์ธานี
โมเดล (๒) ปรับตัวให้ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (๓) จัดการขยะ ภาระใคร?
(๔) สร้างผูส้ งู อายุให้เป็นฐานสังคมทีม่ นั่ คง กรณีศกึ ษา เทศบาลนครพิษณุโลก - เทศบาลเมืองบึงยีโ่ ถ
- เทศบาลต�ำบลเขาพระงาม (๕) จัดสรรงบประมาณเพื่อความเท่าเทียม (Gender Responsive
Budgeting : GRB) และ (๖) Future City : เมืองต้นแบบแห่งอนาคต
• กลุ่มที่ ๓ เมืองสร้างสรรค์บนฐานทุนท้องถิ่น (Local Capital) ประกอบด้วย ๕ หัวข้อย่อย คือ
(๑) เปิดโลกเมืองสร้างสรรค์ (๒) เคลือ่ นเศรษฐกิจไทยสูเ่ ศรษฐกิจโลก (๓) เปลีย่ นความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของท้องถิ่น (๔) เสน่ห์ท้องถิ่น ทุนแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
(๕) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และ (๖) บอกเล่า
ท้องถิ่นไทยในยุคดิจิทัล
• กลุ่มที่ ๔ นโยบายการกระจายอ�ำนาจและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Decentralization Policy and Local Government) ประกอบด้วย ๖ หัวข้อย่อย คือ
(๑) ก้าวต่อไปของกฎหมายบุคคลท้องถิน่ - ก้าวต่อไปของอนาคตข้าราชการท้องถิน่ ไทย (๒) ท้องถิน่
ปลอดทักท้วง สารพันปัญหาฟ้องร้องเรือ่ งท้องถิน่ ไปกับศาลปกครอง (๓) สิบทิศการบริหารท้องถิน่
สู่ความเป็นเลิศ (๔) เทคนิคการพูดให้ถูกจุดและถูกใจ (๕) ชุมชนซื่อตรง : มิติใหม่ท้องถิ่น โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการให้บริการสาธารณะโดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน (People Audit) และ
(๖) ผู้น�ำทรงภูมิและปัญญา (The Phronetic Leaders)

aw_annual2561_part2.indd 95

8/23/2019 12:19:39 PM

96
๓. การแสดงนิทรรศการและเวทีกิจกรรม
• โซนความรู้ อาทิ ชุมชนไร้ถัง ศาสตร์พระราชา SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ไทม์ไลน์
(Timeline) ๒๐ ปีกระจายอ�ำนาจ
• โซน Be Inspired by KPI
• โซนหน่วยงาน จ�ำนวนกว่า ๒๐ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเน้นการแสดง
ผลงานและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• โซนกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ เกม เพื่อร่วมลุ้นของรางวัล พร้อมพูดคุยกับ
เหล่านักเขียน ร่วมลุ้นแจกหนังสือและมอบลายเซ็น
ผลจากการสัมมนาท�ำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
สมัยใหม่ และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ตระหนัก
ถึงวิธีการและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้
ยังได้เรียนรู้ผลงานอันเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่เวทีโลกอย่างสง่างาม
๓. โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแก่นักการเมืองระดับ
ชาติ นักการเมืองระดับท้องถิ่น และ พลเมือง เป็นหลักสูตรการศึกษาอบรมในรูปแบบใหม่ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย เพือ่ เป็นการเปิดช่องทางในการให้ความรูด้ า้ นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ให้ขยายไปสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับท้องถิ่น และพลเมือง
ทีต่ อ้ งใช้เวลาการท�ำงานในพืน้ ทีเ่ ป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้มเี วลาและโอกาสในการเข้ามาศึกษาอบรมกับสถาบันโดยตรง
ได้น้อยลง ดังนั้น สถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเมืองระดับชาติ เป็นหลักสูตรทีเ่ ตรียมความพร้อมส�ำหรับ
บุคคลที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะเป็น “นักการเมืองระดับชาติ” ในอนาคต
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๒. หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับบุคคลที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะเป็น “นักการเมืองระดับท้องถิ่น” ในอนาคต
๓. ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนพัฒนาไปสู่ความเป็น “พลเมือง” เพื่อร่วมกันท�ำหน้าที่พัฒนาประชาธิปไตย
โดยหลักสูตรเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเมืองระดับชาติได้ทำ� การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และได้รบั
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๑ และสาธารณชนอย่างล้นหลาม ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย ๕ ชุดวิชา ได้แก่
๑.

ชุดวิชา รู้จักตนเอง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

๒.

ชุดวิชา รู้ระบอบประชาธิปไตย

๓.

ชุดวิชา รู้จักพลเมือง

๔.

ชุดวิชา รู้สังคมไทย สังคมโลก

๕.

ชุดวิชา มีค่านิยมและทัศนคติที่เอื้อต่อสังคมประชาธิปไตย

ทั้งนี้ หากสนใจเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร e-Learning ของสถาบัน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
www.kpielearning.com
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
“ความเป็นพลเมือง” ให้กบั เยาวชน ครู ภาคประชาสังคม และประชาชนทัว่ ไป โดยแบ่งความเป็นพลเมืองออกเป็น
๒ ระดับ คือ พลเมืองทีม่ คี วามตระหนักรู้ (Concerned Citizen) และพลเมืองทีม่ คี วามกระตือรือร้น (Active
Citizen) ซึ่งในปี ๒๕๖๑ สถาบันได้ส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองโดยผ่านโครงการส�ำคัญ ๕ โครงการ
ได้แก่

aw_annual2561_part2.indd 98

๑.

โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คือ การบูรณาการภาคส่วน
ต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดและภาคพลเมืองเพื่อด�ำเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ และ
น�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจัดตัง้ เป็น “สภาพลเมืองร้อยเอ็ด”
ให้เป็นศูนย์รวมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

๒.

โครงการผู้น�ำเยาวชนแห่งอนาคต เป็นการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ให้กบั เยาวชนเพือ่ พัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็นผูน้ ำ� กระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ เป็นเวลา
๘ วัน ๘ คืน โดยผู้นำ� เยาวชนแห่งอนาคตที่ผ่านการอบรมมีจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองและ
เป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้กบั สังคม ตลอดจนขยายผลผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา
โครงการ ท�ำสื่อสาธารณะ เช่น สื่อวิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, YouTube) เป็นต้น

๓.

โครงการศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาความเข้มแข็งของการเมือง
ภาคพลเมืองทีเ่ น้นให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมในวงกว้าง
ตามวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างแท้จริง ปัจจุบัน มีศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า มทั้งสิ้น ๕๑ จังหวัด ซึ่งในอนาคตสถาบัน
พระปกเกล้า ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในทุกจังหวัด
8/23/2019 12:19:40 PM
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โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง

โครงการผู้น�ำเยาวชนแห่งอนาคต
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๔.

โรงเรียนพลเมือง คือการเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี
ความเข้มแข็งตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของชุมชนได้ในฐานะพลเมือง ในปี ๒๕๖๑ มีการเปิดโรงเรียนพลเมือง จ�ำนวน ๒๓ แห่ง
จาก ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย
กาญจนบุรี นครนายก ปทุมธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี โดยมีจำ� นวนนักเรียน ๑,๓๑๒ คน
และมีโครงการพัฒนาชุมชนจ�ำนวน ๓๔ โครงการ

๕.

โครงการสร้างส�ำนึกพลเมือง คือ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยมีเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับประชาธิปไตย
ส�ำนึกความเป็นพลเมือง นโยบายสาธารณะ กระบวนการก�ำหนดและพัฒนานโยบายสาธารณะ
รวมถึงหลักการฉันทามติ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมคือครูที่สามารถน�ำเนื้อหา เทคนิค และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ไปบูรณาการการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยการส่งเสริม
ให้นักเรียนระบุปัญหาในโรงเรียนและในชุมชนเพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย ปัจจุบันมีครู
เข้าร่วมโครงการ ๒,๖๗๕ คน จาก ๗๕๕ โรงเรียน และขยายผลกับนักเรียนได้ถงึ ๓๑,๖๓๒ คน
โดยมีนโยบายสาธารณะกว่า ๘๐๐ นโยบาย ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงของพื้นที่

จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จและผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง
ชุมชนและสังคม ใน ๖ ด้าน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
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๑. ด้านการส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีวิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองบนพื้นฐานของเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์
ความเชือ่ โดยเริม่ ตัง้ แต่สถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน จากการได้ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆ จนสามารถ
เป็นแม่แบบและสื่อกลางในการขยายผลวิถีประชาธิปไตยในพื้นที่น�ำไปสู่ชุมชน ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่
การสร้างเครือข่าย การอบรม สื่อวิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ การสร้างส�ำนึกพลเมืองในสถาบันครอบครัวของเครือข่ายภาคพลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
ส่งผลให้ผู้น�ำชุมชนและสถาบันครอบครัว มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขเป็นอย่างดี มีความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และได้ร่วมกับเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงจังหวัด
สิงห์บุรีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพลเมืองสิงห์บุรีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เช่น เครือข่ายสตรี สมาคมอาสาพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ�ำจังหวัด เป็นต้น
๑.๒ ผู้น�ำเยาวชนแห่งอนาคต ได้จัดท�ำสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ภาวะความเป็น
ผู้น�ำและการเมืองภาคพลเมืองสู่ครอบครัวและชุมชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ผ่านโครงการ
และกิจกรรม จ�ำนวน ๗ โครงการ โดยขยายผลทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ คน และมีการขยายความรู้
ผ่านสือ่ สาธารณะ โดยการสัมภาษณ์ในรายการมุง่ สูป่ ระชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า
ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา จ�ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
• ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
• ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
• ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
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นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารผลิ ต วิ ดี ทั ศ น์ เ ผยแพร่ ท างสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย (YouTube) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความเป็นพลเมือง ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเลิกนิสัยช่างมัน” จ�ำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

• คุณคิดว่าพลเมืองเป็นอย่างไร

• พลเมืองที่ดี ทุกคนเป็นได้ เพียงลงมือท�ำ

• ปลุกความเป็นผู้นำ� ในตัวคุณ

• พลเมืองไม่นิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น

• ละเลย

๑.๓ การพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ จ�ำนวน ๔๘ จังหวัด เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ครั้งแรกได้รับความรู้และทักษะเรื่องการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐
เกิดความตระหนักในหน้าทีข่ องตนต่อการเลือกตัง้ และมีดลุ พินจิ ในการเลือกผูแ้ ทนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
โดยศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง ๔๘ จังหวัด ซึง่ ได้จดั อบรมให้แก่นกั เรียนนักศึกษาจ�ำนวน
กว่า ๕๐,๐๐๐ คน ได้รบั การตอบรับจากสถานศึกษาอย่างดียงิ่ จนเกิดการขยายผลการอบรม
เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมในสถานศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น
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๑.๔ การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมในจังหวัดจันทบุรี เลย และสระแก้ว
เป็นการอบรมเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดทักษะ กระบวนการคิด จนเป็นต้นแบบและสือ่ กลางในการ
ขยายผลวิถีประชาธิปไตยในพื้นที่ โดยเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน และจัดท�ำแผนปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดพลเมือง
ที่ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าว เป็นผลมาจากโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
๑.๕ การจั ด รายการวิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ การปฏิ รู ป และสิ ท ธิ ภ าคพลเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
ผ่านการออกอากาศวิทยุชุมชน FM 99.25 MHz โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้เกิดความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาเรื่องน�้ำ เกิดเป็นธรรมนูญสุขภาพต�ำบล และจังหวัดจัดการตนเอง ตลอดจน
เกิดเครือข่ายพลเมืองอาสา ๓ อ�ำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานภาคพลเมือง ประกอบด้วย
พลเมืองอาสาอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบ้านด่าน และอ�ำเภอห้วยราช
๑.๖ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข จนเกิดเป็นพืน้ ทีก่ ลางในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องภาคพลเมืองจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนือ่ ง โดยสามารถเชือ่ มโยงกัน
เป็นเครือข่ายภาคพลเมืองในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน ๑๘ อ�ำเภอ มีฐานข้อมูลแกนน�ำพลเมือง
๑ ฐานข้อมูล มีชมรมคนดีศรีเชียงราย ๑ ชมรม มีศูนย์ประสานงานของชมรม ๓ อ�ำเภอ
และที่ส�ำคัญเกิดเครือข่ายเยาวชนที่เรียกว่า “มัดปุ๊กเชียงราย” ๑ เครือข่าย
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๒. ด้านธรรมาภิบาล การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ และการลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสั งคม
ภาคพลเมืองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ก่อนเริ่ม
ด�ำเนินการ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การท�ำงานของภาครัฐ
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของภาคพลเมืองอย่างแท้จริง โดยเกิดหมูบ่ า้ นต้นแบบ
ในการเลือกตัง้ สมานฉันท์ ณ เทศบาลต�ำบลปอภาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ ต�ำบลสว่าง อ�ำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีที่เน้นการท�ำงานที่เคารพ
ความหลากหลายและความสุจริตโปร่งใส จนเกิดเป็นธรรมนูญหมูบ่ า้ นและสมัชชาประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ หมูบ่ า้ นต้นแบบเลือกตัง้ สมานฉันท์ ณ เทศบาลต�ำบลปอภาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ต่อต้านการซือ้ สิทธิขายเสียงทุกรูปแบบ เริม่ ต้นจากกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชน ซึง่ เป็น
สมาชิกสภาพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รณรงค์และส่งเสริมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่มีความ
เหมาะสมโดยไม่ซื้อสิทธิขายเสียง โดยน�ำหลักการประชาธิปไตย ๕ ราก คือ ๑.ความมีวินัย
๒.ความซื่อสัตย์ ๓.ความมีจิตสาธารณะ ๔.ความรับผิดชอบ และ ๕.ความมีเหตุผล ผลจาก
การด�ำเนินการส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยในการหาเสียงของแต่ละผูส้ มัครลดลงจากประมาณ ๓ แสนบาท
เหลือเพียงประมาณ ๒ หมื่นบาท ซึ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเท่านั้น และในอนาคต
มีเป้าหมายที่จะขยายผลให้ทั่วทั้งอ�ำเภอ ซึ่งต่อมา ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�ำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำ� แนวคิดและกระบวนการส่งเสริมการเลือกตัง้ ไม่ซอื้ สิทธิขายเสียง
ไปด�ำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบเลือกตั้งสมานฉันท์ โดยคัดเลือก ๑ หมู่บ้านเป็นตัวแทน
ของแต่ละอ�ำเภอ ซึ่งโครงการหมู่บ้านต้นแบบเลือกตั้งสมานฉันท์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผล
มาจากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เลือกตั้งสมานฉันท์
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สังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี

๒.๒ ชุ ม ชนต้ น แบบสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมโดยภาคพลเมื อ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี คือการสร้าง
ชุมชนต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรม โดยพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เป็นพลเมืองที่มี
ความเข้มแข็ง และเกิดส�ำนึกความเป็นพลเมืองในการแก้ปญ
ั หาร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย
ผ่านกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและเปิดโรงเรียนพลเมือง จนเกิดธรรมนูญสมัชชาประชาชน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มีการเสนอนโยบายประกาศหมู่บ้านและ
ต�ำบลพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้า และ
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นอกจากนี้ ชุมชนยังได้ร่วมกันคิด
ให้เกิดงานเทศกาลแสดงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชนพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนใต้ ครัง้ ที่ ๑ ภายใต้การมีสว่ นร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นำ� เสนอ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้เกี่ยวข้อง
ซึง่ การสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบ เป็นผลมาจากโครงการศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง
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๓. ด้านการเสนอนโยบายสาธารณะและกฎหมาย
ภาคพลเมื อ งได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการเสนอกฎหมายและนโยบายสาธารณะให้ กั บ ภาครั ฐ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของประชาชน โดยมีตัวอย่าง ดังนี้
๓.๑ ภาคใต้ มีการจัดท�ำแผนเจ้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเริ่มจากกระบวนการค้นหา
ปัญหาทีแ่ ท้จริงของประชาชนในพืน้ ที่ และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอเป็นนโยบาย
สาธารณะฉบับประชาชนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า แผนเจ้าเมือง และได้รับ
การบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของจังหวัด ศูนย์พัฒนา
การเมื อ งภาคพลเมื อ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ได้จัดท�ำแผนเจ้าเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
		
ในส่วนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔
วัดนพวงศาราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้รวมตัว
กันเสนอนโยบายสาธารณะภายใต้โครงการสร้าง
ส� ำ นึ ก พลเมื อ งเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด
หน้าโรงเรียนให้กบั เทศบาลเมืองปัตตานี และส�ำนักงานจราจรจังหวัด โดยใช้ชอื่ ว่า “นโยบาย
สารวัตรน้อย” และจากการด�ำเนินการพบว่า การจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนลดน้อยลง
		 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ได้เสนอนโยบายสร้างวินัย ลดขยะ คุ้มครองชุมชน ให้กับเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อแก้
ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความพยายามในการหาวิธีในการจัดการขยะภายใน
บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน พร้อมทั้งรณรงค์การสร้างวินัยในการลดขยะ และมีการร่วมมือ
การแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นเหตุ ส่งผลให้ขยะลดลง มีความน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น
จนเป็นต้นแบบให้โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ เอาเป็นแบบอย่าง
		 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้เสนอนโยบาย
เกมพิชิตได้ด้วยพลังแห่งรัก เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเกม โดยใช้วิธีการเข้าถึงตัวเด็ก
ทีเ่ กิดปัญหา มีการเชิญผูป้ กครองมาประชุมเพือ่ ร่วมกันจัดแนวทางปรึกษาอย่างเป็นขัน้ ตอน
การให้ความรักความอบอุน่ แก่เด็กนักเรียนอย่างถูกวิธแี ละมีการติดตามผล ส่งผลให้มจี ำ� นวน
เด็กติดเกมลดลง และเล่นเกมตามเวลาที่ก�ำหนดร่วมกันอย่างได้ผล
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ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

สภาพลเมือง

๓.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยสภาพลเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึง่ เป็นการรวมตัวกันของพลเมืองในนามของ “สภาพลเมือง” ทีเ่ กิดจากการผลักดัน
ของสถาบันพระปกเกล้าเพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละลงมือท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหา
ของชุมชนร่วมกัน โดยสภาพลเมืองได้นำ� เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๗ ข้อเสนอ ได้แก่ นโยบายการลด
การใช้สารเคมีในการเกษตร นโยบายส่งเสริมโรงเรียนพลเมือง นโยบายแก้ไขปัญหาทะเลาะ
วิวาท นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด นโยบายการจัดการขยะต้นทางอย่างมีสว่ นร่วม นโยบาย
การปลูกป่าในใจคน นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้น�ำ
ข้อเสนอโครงการ ประเด็นปลูกป่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด และประเด็นการจัดการขยะต้นทาง
แบบมีสว่ นร่วม เข้าสูว่ าระการประชุมจังหวัดเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป ซึง่ การขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะโดยสภาพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผลมาจากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้าง
พลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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๓.๓ ภาคเหนือ นักเรียนโรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะภายใต้โครงการสร้างส�ำนึกพลเมืองในการแก้ปญ
ั หาความไม่ปลอดภัยบนถนน
โดยใช้ชอื่ นโยบายว่า Be safe on road helmet safe life บนถนนปลอดภัย หมวกนิรภัย
ช่วยชีวติ โดยได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับปัญหาระดมทุนจัดหาหมวกนิรภัยให้กบั นักเรียนผูข้ าดแคลน
รวมทั้งเชิญต�ำรวจจราจรมาร่วมให้ความรูถ้ ึงกฎจราจร ภัยอันตรายบนท้องถนน จนผลักดัน
เกิดเป็นนโยบาย Be safe on road helmet safe life โดยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ลับแลพิทยาคม และ น�ำเสนอต่อผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธรลับแล เช่นเดียวกับนักเรียน
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสนอนโยบายถนนหน้าโรงเรียน ปลอดภัย
ลดอุบตั เิ หตุ เพือ่ แก้ปญ
ั หาอุบตั เิ หตุหน้าโรงเรียน โดยร่วมกับส่วนราชการงานจราจร ผลักดัน
ให้เกิดการท�ำสัญลักษณ์เพื่อลดความเร็วของรถยนต์และตีเส้นทางม้าลาย ปัจจุบันได้
ขยายผลไปยังหน้าบริเวณโรงเรียนอื่นๆ โดยรอบแล้ว
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ภาคพลเมืองได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
อยู่จ�ำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืน สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือเกิดพลเมืองที่ตระหนักรู้และกระตือรือร้น
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร จนเกิดความส�ำเร็จหลายรูปแบบ
อาทิเกิดกองทุนฌาปนกิจจากเงินที่ได้จากการขายขยะ เกิดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำทั้งจังหวัดระยอง
อย่างต่อเนือ่ ง เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน�ำ้ เน่าเสียในคลองแม่ขา่ ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และที่ส�ำคัญคือเกิดธรรมนูญชุมชนในการจัดการป่าชุมชน อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ ต�ำบลขวาว อ�ำเภอเสลภูมิ และอ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดกองทุนฌาปนกิจจาก
เงินที่ได้จากการขายขยะ และเป็นต้นแบบของการจัดการขยะขยายไปสู่พื้นที่อื่น ซึ่ง
เป็นผลจากการสร้างความเป็นพลเมืองที่ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ
ภายใต้โครงการขยะไร้ถงั หรือโครงการจัดการขยะต้นทางอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ท�ำให้ขยะในต�ำบลลดลงได้มากกว่าร้อยละ
๘๐ และด�ำเนินการต่อเนือ่ งจนเกิดกองทุนฌาปนกิจจากเงินทีไ่ ด้จากการขายขยะ และเป็น
ต้นแบบของการจัดการขยะต้นทางสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ซึง่ กองทุนฌาปนกิจและต้นแบบการจัดการขยะ
เป็นผลมาจากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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โรงเรียนพลเมือง

๔.๒ เยาวชนพลเมืองและศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดระยอง ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำทั้งจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โดยส่งผลตรวจวัดคุณภาพน�ำ้
ให้กับจังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาน�้ำเน่าเสีย ซึ่งส่งผลให้คุณภาพน�้ำในจังหวัดระยองดีขึ้นเป็นล�ำดับ ควบคู่กับ
การเกิดส�ำนึกเยาวชนและชุมชนพลเมืองรอบอ่างเก็บน�้ำที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน�้ำ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำ รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันชุมชนเริ่มเข้ามา
มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
บริเวณอ่างเก็บน�้ำและแม่น�้ำในจังหวัดระยอง ซึ่งการตรวจคุณภาพน�้ำ ดังกล่าวเป็นผล
มาจากโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
๔.๓ นักเรียนโรงเรียนพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ริเริ่มกิจกรรมปลูกป่าในใจคน ที่ก�ำหนดให้
มีการปลูกป่าริมพนังแม่น�้ำชี เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพังและน�้ำท่วมซ�้ำซาก และการจัดการ
ขยะชุมชน โดยให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากขยะ
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เพือ่ ให้เกิดมูลค่า และการรณรงค์การใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก โดยการรับบริจาคเศษผ้า
คนละเล็กน้อยจากนักเรียนในห้อง น�ำมาเย็บเป็นกระเป๋า
๔.๔ นักเรียนโรงเรียนพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันสร้างความตระหนักเพื่อแก้ไข
ปัญหาคลองแม่ขา่ ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับกลุม่ จิตอาสา
และเครือข่ายพัฒนาแหล่งน�้ำคลองแม่ข่า ตลอดจนประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดท�ำบันทึก
ความร่วมมือในการบริหารจัดการคลองแม่ข่า ในพื้นที่ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
๔.๕ การสร้างพลเมืองจากโครงการปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างพลังพลเมือง อ�ำเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ส่งผลให้ธรรมนูญชุมชนในการจัดการป่าชุมชน อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
หรือที่เรียกว่า ธรรมนูญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชนและการเพาะ
เห็ดโคนต้นไม้ในเขตป่าโรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร) ซึ่งธรรมนูญนี้จะเป็นข้อตกลง
และแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนที่จะใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน

ปลูกป่าในใจคน

สร้างส�ำนึกพลเมือง
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๕. ด้านการส่ งเสริมสุ ขภาวะและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภาคพลเมืองได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนารักษาสิง่ แวดล้อมทีท่ วั่ ถึงและดียงิ่ ขึน้ ส่งผลให้ประชาชนมีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่สะดวกและเท่าเทียมกัน โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างสุขภาวะตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อาทิ การแก้ไขปัญหาไฟป่า การพัฒนาภูมิทัศน์
ให้น่าอยู่ การสร้างรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพะเยา
เป็นการส่งเสริมให้ภาคพลเมืองมีจิตส�ำนึกพลเมืองและปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองผ่านกิจกรรมต่างๆ
ใน ๘ อ�ำเภอ ประกอบด้วย อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอเชียงค�ำ อ�ำเภอปง อ�ำเภอดอกค�ำใต้ อ�ำเภอภูกามยาว อ�ำเภอจุน
อ�ำเภอภูซาง และอ�ำเภอเชียงม่วน โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของความเป็นพลเมืองท�ำให้เกิดความตื่นตัวที่จะเป็นจิตอาสาท�ำงานเพื่อสาธารณะมากขึ้น และมีความสามารถ
ในการแก้ ไขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกระบวนการการมี ส ่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน โดยสุ ด ท้ า ยได้ ร ่ ว มกั น
จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสุขภาวะตนเองแก้ไขปัญหาชุมชนและสร้างคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนให้ดขี นึ้ กิจกรรม
ที่แต่ละอ�ำเภอด�ำเนินการ ดังนี้
อ�ำเภอภูกามยาว จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยการจัดท�ำแนวกันไฟ ณ พื้นที่ป่าต�ำบลดงเจน
อ�ำเภอภูกามยาว
อ�ำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยการจัดท�ำแนวกันไฟ ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูซาง อ�ำเภอเชียงม่วน
อ�ำเภอเมือง

จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ถูกสุขลักษณะ
ในบริเวณพื้นที่ตำ� บลแม่ต�๋ำ อ�ำเภอเมือง

อ�ำเภอปง

จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ถูกสุขลักษณะ
ในบริเวณพื้นที่ตำ� บลควร อ�ำเภอปง

อ�ำเภอเชียงค�ำ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมให้ถกู สุขลักษณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม
บริเวณอ่างเก็บน�้ำ ต�ำบลน�้ำแวน อ�ำเภอเชียงค�ำ
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหามลภาวะในชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนต�ำบล
สันโค้ง อ�ำเภอดอกค�ำใต้
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อ�ำเภอภูซาง

จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบน�้ำตกภูซาง อ�ำเภอภูซาง

อ�ำเภอจุน

จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ อ�ำเภอจุน โดยผล
จากการขับเคลือ่ นงานของเครือข่ายฯ ท�ำให้สขุ ภาวะของคนในชุมชนดีขนึ้ มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีขึ้นและร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคพลเมือง ๘ อ�ำเภอ เรียกว่าเครือข่ายกลุ่ม
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดพะเยา เพือ่ สานต่อกิจกรรมให้มคี วามต่อเนือ่ ง
ซึ่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นผลมาจากโครงการ
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

๕.๒ การสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการท่องเที่ยวชุมชน ต�ำบลปรือใหญ่ อ�ำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
มีส่วนร่วมและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้คนในชุมชน ตลอดจน
เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกรักบ้านเกิดให้กบั คนในชุมชน เกิดผลความส�ำเร็จคือ ผูน้ ำ� ชุมชนได้ทราบถึง
ศักยภาพของพื้นที่ในการท�ำการท่องเที่ยวชุมชน ทราบถึงทุนทางธรรมชาติและทุนทาง
วัฒนธรรมทีเ่ กือ้ หนุนในการจัดท�ำการท่องเทีย่ วของชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชนมีสว่ นร่วมในการท�ำแผน
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน จึ ง ท� ำ ให้ ทุ ก คนมี ค วามรู ้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของและหวงแหนทรั พ ยากร
ในพื้นที่ การจัดกิจกรรมดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต�ำบลปรือใหญ่ ได้รับเอาแผนปฏิบัติ
การการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนบรรจุเป็นแผนงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
เพื่อสนับสนุนภาคประชาชนได้ด�ำเนินการเพื่อสร้างเป็นแหล่งรายได้ของคนในชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนต่อไป ซึ่งกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยการท่องเที่ยวชุมชนฯ เป็นผลมาจากโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
๕.๓ การศึกษาเรียนรูพ้ ลังของชุมชนบ้านเหมืองตะกัว่ โรงเรียนพลเมือง จังหวัดพัทลุง มุง่ เน้น
การสร้างคนในชุมชนเป็นพลเมืองเข้มแข็ง เพือ่ ไปสร้างชุมชนช่วยเหลือสังคม และสร้างจิตส�ำนึก
ในการช่วยเหลือสังคมและเป็นทีย่ อมรับของชุมชน โดยผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ คือ นักเรียนพลเมือง
ได้มสี ว่ นร่วมในการศึกษาเรียนรูพ้ ลังของชุมชนบ้านเหมืองตะกัว่ ในการสร้างฝายมีชวี ติ เพือ่
เก็บกักน�ำ้ ไว้ใช้ประโยชน์ในการบริโภคและการท�ำสวน และได้รว่ มกันซ่อมบ�ำรุงฝายมีชวี ติ
ให้มีความสมบูรณ์ในการกักเก็บน�้ำเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งการศึกษาเรียนรู้
พลังของชุมชนบ้านเหมืองตะกั่ว เป็นผลมาจากโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
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๖. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายภาคพลเมือง
ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และขยายความช่วยเหลือออกไปสู่ชุมชนและสังคม
ให้เป็นเครือข่ายภาคพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการตนเองได้ ประเทศชาติจะมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ได้แก่ โรงเรียนพลเมือง และโรงเรียนเสริมสร้างส�ำนึกพลเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า นักเรียนโรงเรียนพลเมือง มีความมุง่ มัน่
เป็นจิตอาสา มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน
มีการคิดทีเ่ ป็นระบบ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ รูจ้ กั หน้าทีข่ องตนเอง พึง่ พาตนเอง รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ปรับแนวคิดใช้ชีวิตให้มีความสุข มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เช่น
กลุม่ เพาะเห็ด กลุม่ ท�ำน�ำ้ พริก กลุม่ เกษตรอินทรีย์ กลุม่ เลีย้ งสัตว์ กลุม่ ผลิตสินค้าจากธรรมชาติ
และตั้งชมรมนักเรียนพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างภาคพลเมืองให้เข้มแข็งและ
ช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นต่อไป
๖.๒ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดล�ำปาง ได้เชื่อมร้อยเครือข่ายโรงเรียนเสริมสร้าง
ส�ำนึกพลเมือง จังหวัดล�ำปาง เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มจี ติ ส�ำนึกพลเมือง
ทีเ่ หมาะสมตามวัยและจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสังคมทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ และความปลอดภัย
ของเด็กและเยาวชน รวมถึงต้องการให้มกี ารขยายเครือข่ายโรงเรียนเสริมสร้างส�ำนึกพลเมือง
ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดล�ำปาง จากการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้
เกิดผลความส�ำเร็จคือ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน ๑๓ โรงเรียน และทุกโรงเรียนได้มี
นโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาให้กบั เด็กและเยาวชนในโรงเรียนทุกโรงเรียน ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
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โรงเรียนอนุบาลแม่ทะจัดกิจกรรมร่วมใจ ใส่ใจวินัยจราจร
โรงเรียนอนุบาลเสริมงามจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนบ้านบอมจัดกิจกรรม บบ.รู้คิด รู้ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ�ำรุงจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย
โรงเรียนอนุบาลสบปราบจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน
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๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

โรงเรียนอนุบาลแม่พริกจัดกิจกรรมชีวิตปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือจัดกิจกรรมทุกคนปลอดภัยด้วยใส่ใจกฎจราจร
โรงเรียนบ้านหนองนาวจัดกิจกรรมถนนสีขาวเราสร้างได้
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการขับขี่
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดกิจกรรม ส.ช. ร่วมใจสร้างความปลอดภัยสู่สังคม
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณจัดกิจกรรมวินัยจราจรในโรงเรียน
โรงเรียนแม่เมาะวิทยาจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร และ
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจัดกิจกรรมวินัยจราจรและจัดท�ำป้ายสัญญาณจราจร

กิจกรรมสุดท้ายโรงเรียนทั้ง ๑๓ โรงเรียน ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานร่วมกันในระดับจังหวัดและ
ร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนสร้างส�ำนึกพลเมือง จังหวัดล�ำปาง
นอกจากการส่ ง เสริ ม และสร้ า งพลเมื อ งโดยผ่ า นโครงการส� ำ คั ญ ๆ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว สถาบั น
ยังคงให้ความส�ำคัญกับการสร้างสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ เป็นนวัตกรรมการเรียนรูใ้ นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกม Peace
So Cracy ได้รบั การออกแบบเพือ่ สร้างบรรยากาศการเรียนรูผ้ า่ นการสวมบทบาทสมมติซงึ่ เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธฟิ รีดริชเนามัน และส�ำนักสันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง
การมีสว่ นร่วมและกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ในการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี วิธีการเล่นจะแบ่งเป็น ๔ ช่วง คือ
๑) การสืบค้นเรื่องราว (สืบค้นและทายความต้องการ)
๒) การน�ำเสนอทางออก
๓) การค้นพบ
๔) การนับคะแนน
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เมื่อเล่นเกมนี้จบผู้เล่นจะได้เรียนรู้ถึง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีจำ� เป็นต้องรู้ความจริง มีความเข้าใจ
การยอมรับ ผ่านการเสนอทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีการน�ำเกมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหภาพพม่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
โมร็อกโกและราชอาณาจักรไทย รวมจ�ำนวนกว่า ๕๐๐ คน มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย
และก�ำลังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
การส่งเสริมงานวิชาการให้แก่รัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติและการบริหารราชการ
แผ่นดินนั้น ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของสถาบันพระปกเกล้า โดยเรามุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนการท�ำงานของสมาชิกรัฐสภาผ่านงานวิชาการ ไม่วา่ จะเป็นงานวิจยั “เชิงรับ” ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์
ร่างกฎหมายทีก่ ำ� ลังเข้าสูก่ ารพิจารณาของรัฐสภา และงานวิจยั “เชิงรุก” ทีเ่ ป็นการวิจยั กฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่
เพือ่ ส่งสัญญาณให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ราบว่า กฎหมายใดมีปญ
ั หาการบังคับใช้และจ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไข นอกจากนี้
เรายังจัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ด้วยการจัดสัมมนาและให้บริการข้อมูล เพื่อให้สมาชิกรัฐสภามีข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือและเพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจเพื่อด�ำเนินงาน ตลอดจนจัดการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่บคุ ลากรในวงงานรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูช้ ำ� นาญการ และผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านประจ�ำตัวสมาชิก
รัฐสภา ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาให้ดียิ่งขึ้นด้วย

การสนับสนุน
งานวิเคราะห์
ร่างกฎหมายและ
งานวิจัยด้านกฎหมาย
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การสนับสนุนการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย
และงานวิจัยด้านกฎหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ในงานนิติบัญญัติของรัฐสภา จ�ำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลและองค์ความรู้ด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งสิ้น สถาบันจึงได้ก�ำหนดให้มีโครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นโครงการหลัก (Flagship) ในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวิชาการรัฐสภา เพื่อ
มุง่ ศึกษาวิเคราะห์รา่ งกฎหมายทีก่ ำ� ลังจะเข้าสูก่ ารพิจารณาของรัฐสภา หรือศึกษาประเด็นทางกฎหมายทีร่ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำ� หนดให้ต้องมีการจัดท�ำขึ้น และประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สิง่ ทีป่ ระชาชนในสังคมไทยให้ความสนใจ และน�ำเสนอข้อมูลต่อสมาชิกรัฐสภา เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอ
ร่างกฎหมายและการพิจารณาร่างกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์
ร่างกฎหมาย จ�ำนวน ๙ เรื่อง ดังนี้
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๑.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....
โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

๒.

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

๓.

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ช�ำนาญการ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

๔.

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... โดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำ� นาญการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

๕.

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน :
การสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และความมั่นคงของรัฐ (Privacy
Right V. National Security) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
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๖.

กฎหมายเกี่ยวกับการก�ำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน :
กรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดย ดร.ปิติ เอี่ยมจ�ำรูญลาภ

๗.

กฎหมายเกี่ยวกับการก�ำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน :
กรณีศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

๘.

กฎหมายเกี่ยวกับการก�ำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน :
กรณีศึกษาในสหพันธรัฐเยอรมนี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

๙.

กฎหมายเกี่ยวกับการก�ำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน :
กรณีศึกษาในสหราชอาณาจักร โดย นายรัฐสภา จุรีมาศ

นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทบทวน และวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ให้มีความสอดคล้องกับกับสภาพสังคมปัจจุบัน และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำ� เนินการศึกษาจ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ดังนี้
๑.

กรณี ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ แพลตฟอร์ ม จองที่ พั ก ระยะสั้ น โดย มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

๒.

กรณีศกึ ษากฎหมายด้านการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดย สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

๓.

การพิจารณาคดีลบั หลังจ�ำเลยในคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง โดย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

การจัดการศึกษาอบรม
หน้าที่ส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ
การจัดการศึกษาอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมการเมืองไทยภายใต้
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการด�ำเนินงานอย่างแท้จริงให้แก่สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ ตลอดจนบุคลากรใน
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วงงานรัฐสภา และผู้บริหารระดับสูงของส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคลากร
ในวงงานรัฐสภา ดังนี้
๑. หลักสู ตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรวุฒบิ ตั รการปฏิบตั งิ านสนับสนุนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่
พัฒนาบุคลากรซึง่ ปฏิบตั งิ านสนับสนุนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมาธิการของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา ระบบ
การเมือง การบริหารจัดการประเทศไทยในปัจจุบันภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านสนับสนุนสมาชิกรัฐสภา และสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการด�ำเนินงานอย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการจัดการศึกษาอบรม ๒ รุ่น คือ
• หลักสูตรวุฒบิ ตั รการปฏิบตั งิ านสนับสนุนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รุน่ ที่ ๕ ด�ำเนินการจัดการ
ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้ารับการศึกษาอบรม จ�ำนวน
๕๔ คน และผ่านการศึกษาอบรมจ�ำนวน ๕๑ คน
• หลักสูตรวุฒบิ ตั รการปฏิบตั งิ านสนับสนุนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รุน่ ที่ ๖ ด�ำเนินการจัดการ
ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จ�ำนวน
๕๒ คน และผ่านการศึกษาอบรมจ�ำนวน ๕๐ คน

หลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๒. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�ำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุน
่ ที่ ๑๐
(นบส. ๑๐)
การศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของข้าราชการ ที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือ
ประเมินให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาข้าราชการของส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น�ำการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer) เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศในการท�ำงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภา ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ให้ทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกและการเปลีย่ นแปลง
ของฝ่ายบริหารด้วยการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร์ และมีทักษะในการคาดการณ์
สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ล่ ว งหน้ า ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและแม่ น ย� ำ ตลอดจนสามารถให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และ
แนวทางแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ขององค์ ก รและหน่ ว ยงานได้ มี ทั ก ษะในการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ใ นปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกมิติ สามารถแปลงข้อมูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อชี้แรงผลักและแนวโน้ม
ของปั จ จั ย ต่ า งๆ น� ำ ไปสู ่ ก ารคาดการณ์ ข องผลที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร
หรื อ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วได้ การศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รจะเน้ น หนั ก ทางด้ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
จ�ำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
จ�ำนวน ๔๘ คน และผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๔๘ คน

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�ำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ
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การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม
นอกจากการจัดการศึกษาอบรมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานให้แก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา สถาบันได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่สมาชิก
รัฐสภา และบุคลากรในวงงานรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งสนับสนุน และส่งเสริมงานทางด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะที่จะน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร และประเทศชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันให้ทนุ สนับสนุน
การเข้ารับการศึกษาอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของรัฐสภา และสถาบันพระปกเกล้า ดังนี้
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๗
นายดิเรก จันทร์อินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมาธิการ ๒ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๘
นายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักรายงานการประชุมและชวเลข ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
นายศุภณัฐ เพิม่ พูนวิวฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ทั้งนี้ การศึกษาอบรมในหลักสูตรจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาการด�ำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน
ทั้งด้านการเมืองในมุมมองต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิรูประบบ
การเมืองการปกครอง และการบริหารประเทศเพือ่ ให้เกิดธรรมาธิบาล รวมไปถึงการสร้างความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์
เพือ่ ใช้ในการวางระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ต่อไป
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การให้บริการทางวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้โดยการจัดสั มมนา
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดสัมมนาทาง
วิชาการ เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ในเรือ่ งต่างๆ ตลอดจนประเด็นตามสถานการณ์ หรือตามการร้องขอ
ของสมาชิกรัฐสภา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแวดวงรัฐสภา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้จัด
การเผยแพร่ความรู้ด้วยการสัมมนา ดังนี้
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.
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สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นแรงงานข้ามชาติ” ในวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๖๐ คน
การน�ำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์รา่ งกฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ เรื่อง กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำกฎหมาย
• ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘
อาคาร ๒ รัฐสภา มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
• ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสามเสน ๑ ชั้น ๒ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
มีผู้เข้าร่วม ๕๙ คน
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�ำเนิน
การจัดสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ....” ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๗๐ คน
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�ำเนินการ
จัดสัมมนา เรือ่ ง “การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำ� นาจรัฐ” ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๑๘๓ คน
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�ำเนินการ
จัดสัมมนา เรือ่ ง “ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และข้อเสนอแนะบางประการในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๙๙ คน
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๖.

๗.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นแรงงานข้ามชาติ” ในวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ มีผู้เข้าร่วม ๑๓๐ คน
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�ำเนินการ
จัดสัมมนา เรือ่ ง “การปฏิรปู การศึกษา” ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์
ชั้น ๒ สโมสรทหารบก (วิภาวดีรังสิต) มีผู้เข้าร่วม ๒๐๙ คน

การให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
๑.

สนับสนุนข้อมูลในการจัดท�ำข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดท�ำถ้อยแถลง และ
บทอภิปรายให้แก่สำ� นักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

๒.

สนับสนุนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ให้แก่
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑) โครงการเยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น ปี ๕
๒) โครงการสร้างส�ำนึกพลเมือง
๓) การศึกษา หัวข้อ กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกระบวนการ
สภานักเรียน โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
๔) รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา : กรณีศึกษาโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
๕) หลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา
๖) หลักสูตรผู้น�ำเยาวชนแห่งอนาคต
๗) โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง
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๑) การตรวจสอบการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบคุมของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย นายมณเฑียร เจริญผล
๒) รู ป แบบและประเภทการจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
๓) การปกครองท้องถิน่ ในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย รองศาสตราจารย์
ดร.นิยม รัฐอมฤต
๔) KPI YEARBOOK 2558 : ดุลอ�ำนาจในการเมืองการปกครอง
๕) การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอ�ำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย
๖) ระบบการเลือกตัง้ : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรปู โดย ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
๗) การก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายมาโนช นามเดช
๘) การรวมศูนย์อ�ำนาจและการกระจายอ�ำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย :
การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพือ่ การปฏิรปู โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
๙) แนวทางการปฏิ รู ป การกระจายอ� ำ นาจการคลั ง สู ่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
๑๐) การคลั ง ท้ อ งถิ่ น : การขยายฐานรายได้ แ ละมาตรการลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
๕.

สนับสนุนเอกสารทางวิชาการ ให้แก่ นายสมหมาย จันทร์เรือง ประธานคณะท�ำงาน
ด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
๑) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การด�ำเนิน
งานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพ (IPU) บทสรุปผู้บริหาร ภาคผนวก
และชุดคู่มือการประเมินตนเองของรัฐสภาไทย รวม ๔ เล่ม
๒) จรรยาบรรณส�ำหรับสมาชิกรัฐสภา (การศึกษาเปรียบเทียบ)
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

๓) รายงานวิจัย “การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา”
๔) แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติกับอ�ำนาจบริหาร
๕) รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
๖) แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การด�ำเนิน
งานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพ (IPU) บทสรุปผู้บริหาร ภาคผนวก
และชุดคู่มือการประเมินตนเองของรัฐสภาไทย รวม ๔ เล่ม
๒) จรรยาบรรณส�ำหรับสมาชิกรัฐสภา (การศึกษาเปรียบเทียบ)
๓) รายงานวิจัย “การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา”
๔) แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติกับอ�ำนาจบริหาร
๕) รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
๖) แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจรัฐสภา
๖.

สนับสนุนข้อมูลรายงานการศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

๗.

สนับสนุนข้อมูลรายงานการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....

๘.

สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑) บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... และ
กรณีศึกษาต่างประเทศ
๒) สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
๓) หนังสือ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย
๔) หนังสือ เรือ่ ง ความเชือ่ มัน่ ต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐
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๕) หนังสือ เรื่อง พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัส
ด้านการเมืองการปกครอง
๖) บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙.

สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิน่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
หนังสือ เรื่อง ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

๑๐. เผยแพร่วารสารสถาบันพระปกเกล้าแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
•

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓

•

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑

•

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒

งานวิจัยอื่นๆ เพื่อสนับสนุนรัฐสภา
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศ และข้อเสนอแนะบางประการต่อการจัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติทรัพยากรน�ำ้

ปฏิรูปการศึกษา

แรงงานข้ามชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ า้ นพระปกเกล้าศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ทมี่ คี วามมุง่ หวังให้ประชาชนได้ประจักษ์ถงึ
พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และยึดถือ
พระจริยวัตรเป็นแบบอย่างในการครองตน รวมทั้งได้เข้าใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยของไทย ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การในส่ ว นนี้
ประกอบไปด้ ว ยหลายรู ป แบบ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาวิ จั ย และรวบรวมองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
“พระปกเกล้าศึกษา” ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อให้ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพื่อให้ทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในช่วงรัชสมัย โดยผู้ที่สนใจศึกษา
ค้นคว้าในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ สามารถที่จะเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
พระปกเกล้าศึกษาแล้ว ผู้สนใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังสามารถ
เข้าสัมผัสกลิน่ ไอความเป็นประชาธิปไตยและบรรยากาศในช่วงรัชสมัย โดยการเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ ณ อาคารกรมโยธาธิการเดิม บริเวณทางแยกผ่านฟ้าลีลาศ
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เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ ่ า ย กรุ ง เทพฯ และในปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มี จ� ำ นวนผู ้ เข้ า ชม
จ�ำนวน ๒๘,๐๑๖ คน ทั้งนี้ ในปีเดียวกันสถาบัน
ได้ จั ด ให้ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ สมื อ นจริ ง (Virtual
Museum) ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เด็ก
เยาวชน และผู้สนใจที่อยู่ต่างจังหวัดและพื้นที่
ห่างไกลสามารถเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า ในลั ก ษณะของ Virtual Reality
อย่างเป็นระบบ ถือได้ว่า Virtual Museum ของ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้ผู้สนใจสามารถ
เข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นอกจากการเปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ ศึ ก ษา
ค้นคว้าความรู้จากช่องทางต่างๆ ข้างต้น สถาบัน
ได้ จั ด นิ ท รรศการหมุ น เวี ย น (Temporary
Exhibition) และนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile
Exhibition) ในประเด็นความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านและเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระองค์ท่าน โดยมี
การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคต่างๆ โดยในการจัดนิทรรศการ
ดังกล่าวจะด�ำเนินร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ อาทิ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตรของพระองค์ท่านเป็นที่รู้จัก รับรู้และแผ่ไพศาล
ไปทัว่ แผ่นดินไทย การจัดการสัมมนาวิชาการเพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นพระปกเกล้าศึกษาเป็นอีกหนึง่ กลุม่ กิจกรรม
ที่ได้รับความสนใจและเป็นเวทีความรู้ที่นักประวัติศาสตร์ต้องติดตามและเข้าร่วมอย่างเรียกได้ว่าห้ามพลาด
เพราะเป็นเวทีหลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาของสังคมไทย
จากพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ป็นเพียงแหล่งแสดงพระราชประวัติ แสดงวัตถุและเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ปี ๒๕๔๔ บัดนี้ พิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ
เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นพระปกเกล้าศึกษา พัฒนาการของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และนับเป็น
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ดีมากแห่งหนึ่ง สมดังที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular
Vote 2018 จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
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ส่ วนที่ ๑ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
๑. บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน :
กรณีศึกษาสหกรณ์ภาคเหนือประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
การศึกษาบทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน :
กรณีศึกษาสหกรณ์ภาคเหนือ ประเทศไทย เพื่อศึกษาพัฒนาการทาง
ด้านเศรษฐกิจของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการผลิตเพื่อส่งออก
และการเปลี่ยนแปลงนี้ ผลักดันให้เกิดการทดลองตั้งสหกรณ์ขึ้น และ
มาขยายเพิม่ จ�ำนวนสหกรณ์ขนึ้ อย่างมาก นับตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ด้วยทรงมีพระราชด�ำริถงึ ความส�ำคัญของสหกรณ์
โดยการวิจัยในครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์ และ
เก็บข้อมูลสหกรณ์ตน้ แบบ ๗ ประเภท ในภาคเหนือพบว่า ประเทศไทย
รับแนวคิดสหกรณ์มาใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) แต่จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ
ของขบวนการสหกรณ์ไทย เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ ฉบับแรก เมื่อวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๔๗๑ โดยมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ และจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์ขึ้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสหกรณ์ของไทย
มาจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาเพื่อเป็นพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการผลิตเพื่อ
ส่งออกและการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลต่อการผลักดันให้เกิดการทดลองตั้งสหกรณ์ขึ้น และมาขยายเพิ่มจ�ำนวน
สหกรณ์อย่างมาก นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงมีพระราชด�ำริถึงความส�ำคัญ
ของสหกรณ์ และทรงส่งเสริมกิจการสหกรณ์พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

๒. พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว กั บ การส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เพื่อการด�ำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา และ วณิชยา ศีลบุตร
การศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗ และศึกษา
พัฒนาการอันเกิดจากปัจจัยและบริบทของสังคมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เน้นประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระแสสังคมโลกทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสังคมไทยในเวลานัน้ แม้วา่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และการเมือง พระองค์ยงั ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจส�ำคัญนานัปการที่จะสร้างและน�ำพาความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะการสร้างความเป็นอารยะทัดเทียมกับนานา
ประเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ไทย
รวมถึงการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลงตัว และยังได้
เผยแพร่สู่สาธารณชนในระดับสากลอีกด้วย

ส่ วนที่ ๒

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

งานสั มมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา
๑. สั มมนาวิชาการพระปกเกล้าศึ กษา “ขุมทรัพย์แห่งปั ญญา : สามัคยาจารย์
สมาคม”
งานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : สามัคยาจารย์สมาคม” เกี่ยวกับ
หนังสือที่รวบรวมปาฐกถาที่แสดง ณ สามัคยาจารย์สมาคม ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๔ อันเป็นระยะเวลา
ช่วงหนึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมปาฐกถาชุดนี้ทรงคุณค่ายิ่งทางวิชาการและ
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มีเนื้อหาสาระเรื่องราวที่หลากหลาย เกือบทั้งหมดพรรณนาความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือบางเรื่องก็เป็นความรู้ที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในครั้งกระนั้น ผู้แสดงปาฐกถา
ก็ล้วนแต่เป็นเจ้านายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือนักวิชาการรุ่นใหม่ในสมัยนั้น อาทิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) นอกจากนี้ ผูแ้ สดงปาฐกถาบางเรือ่ งยังเป็น
ชาวต่างประเทศทีศ่ กึ ษาค้นคว้า หรือมีความรูช้ ำ�่ ชองในเรือ่ งทีแ่ สดงปาฐกถา รวมทัง้ หน่วยงานทีจ่ ดั ให้มกี ารแสดง
ปาฐกถาชุดนี้ คือ สามัคยาจารย์สมาคม ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้น เป็นหน่วยงานที่
เพียบพร้อมด้วยผูท้ รงภูมริ ู้ และได้เลือกสรรทัง้ หัวเรือ่ งและปาฐกแต่ละท่านมาด้วยความพินจิ พิจารณาโดยรอบคอบ
ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และ นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งคติความเชื่อ
การท�ำมาหากิน สถิติข้อมูลด้านต่างๆ ที่ท�ำให้เข้าใจสภาพบ้านเมืองของประเทศไทยในยุคนั้น งานสัมมนาจัดขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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๒. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย : แรงบันดาล
พระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า”
งานสัมมนาวิชาการประกอบการจัดนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน” ที่จัดแสดงให้
เห็นถึงพระอุปนิสยั รักการอ่าน และหนังสือส่วนพระองค์กว่า ๒๐๐ เล่ม ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มีทั้งหนังสือทางสังคม ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเกษตร การต่างประเทศ ศิลปะและวรรณกรรม
หนังสือส่วนพระองค์โดยมากจะมีตราประทับในหนังสือบนป้ายบรรณสิทธิ์ ซึ่งเป็นป้ายที่แสดงว่าเป็นหนังสือของ
พระองค์ จะแสดงให้เห็นถึงการใส่พระทัยในการอ่านและพระอัจฉริยภาพทางภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และ
ฝรั่งเศส ที่น่าสนใจอยู่ในหมวดรัฐศาสตร์ที่มีหนังสืออยู่เป็นจ�ำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งในการศึกษา
เพือ่ น�ำมาพัฒนาการเมืองการปกครองในประเทศไทย อันน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงการปกครองสูร่ ะบอบประชาธิปไตย
โดยน�ำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อ และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า
ภายในงานสัมมนาได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นรัฐศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์
เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม่ าร่วมเสวนาวิชาการในมุมมองเส้นทางประชาธิปไตยไทย ผ่านหนังสือทรงอ่าน และ
แลกเปลีย่ นทัศนะเกีย่ วกับแรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า ซึง่ งานดังกล่าวจัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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๓. สั มมนาวิ ช าการพระปกเกล้ า ศึ กษา
“๒๐๐ ปี มิ ต รภาพระหว่ า งไทย และ
สหรัฐอเมริกา”
งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกา โดยร่วมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ของ
ความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
“ในประเทศสยาม มีการยกย่องเชิดชูความส�ำเร็จ
ของประเทศอันยิง่ ใหญ่นเี้ ป็นอย่างมาก และมีความรูส้ กึ เป็น
มิตรต่อทัง้ ชาวอเมริกนั และรัฐบาลอเมริกนั นัน่ เป็นเพราะว่า
ชาวอเมริกนั มีสว่ นส�ำคัญยิง่ ในการพัฒนาประเทศของข้าพเจ้า
ให้เจริญก้าวหน้า อีกทัง้ รัฐบาลอเมริกนั แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจต่อความมุง่ หวังและความส�ำเร็จของประเทศข้าพเจ้า”
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีป่ ระทานสัมภาษณ์ลงนิตยสารไทม์ เมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน
๒๔๗๔ (ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๑๗) ครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก
ถือเป็นการสร้างหมุดหมายอันส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา
และท�ำให้ชาวอเมริกันรู้จักประเทศสยามดีขึ้นมากแต่บัดนั้นมา
งานสัมมนานีเ้ น้นประวัตศิ าสตร์
ความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐอเมริกา
ผ่านของขวัญที่แลกเปลี่ยนกันของผู้น�ำ
ประเทศในช่วงเวลาส�ำคัญตลอด ๒๐๐ ปี
ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
จันทรางศุ ดร. หม่อมราชวงศ์ เบญจาภา
ไกรฤกษ์ และวิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ
(William Bradford Smith) ภัณฑารักษ์
ผูร้ ว่ มจัดนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ
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จากสถาบั น สมิ ธ โซเนี ย น สหรั ฐ อเมริ ก า มาร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น บอกเล่ า เรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ์
และสถานะของสยามประเทศในเอเชีย และในเวทีโลกทีส่ มั พันธ์กบั พัฒนาการด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความสัมพันธไมตรีกับ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ งานสัมมนาได้รว่ มกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ พิพธิ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔. สั มมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “วิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย”

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการจัดระบบของสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้อ�ำนาจ
สูงสุดโดยประชาชน โดยคุ้มครองการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีความเสมอภาคกัน ยอมรับในเสียง
ส่วนใหญ่และรับฟังเสียงส่วนน้อย การสั่งสมการยอมรับในความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย ย่อมเป็นการสร้าง
“วิถีประชาธิปไตย” ขึ้นในสังคม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยอมรับตั้งแต่ต้นรัชกาลว่า
“ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นับวันจะล้าสมัย” ทรงตระเตรียมที่จะพระราชทานอ�ำนาจอธิปไตยให้แก่ราษฎร
อยู่แล้ว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาการปกครองในรูปแบบเทศบาล เพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้วิธีการปกครองตนเอง
จากการปฏิบัติจริงในท้องถิ่น และมีความเท่าทันเพียงพอที่จะใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้ที่จะยังประโยชน์แก่
ส่วนรวมเพือ่ เป็นผูแ้ ทนราษฎรในสภา และในระดับชาติตอ่ ไป อีกทัง้ โปรดเกล้าฯ ให้รา่ ง “รัฐธรรมนูญ” อันเป็นกติกา
ของการปกครองในระยะเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยขึ้น ๒ ครั้ง คือในปี ๒๔๖๙ และ ๒๔๗๔ ทั้งหมดนี้เพื่อที่
ระบอบประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืน และสร้าง “วิถีประชาธิปไตย” ขึ้นในประเทศไทย
โดยในงานสัมมนาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยายในประเด็น “ประวัติ ความส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย และวิถปี ระชาธิปไตยไทยในแบบของไทย
อย่างสันติวิธี” ซึ่งงานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

aw_annual2561_part2.indd 135

8/23/2019 12:19:53 PM

136
๕. สั มมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “สานศิลปาชีพ สองขัตติยะ ราชนารี”
สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
“โรงทอเสือ่ ” ขึน้ ทีส่ วนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี ทรงพระราชทานค�ำแนะน�ำด้วยพระองค์เอง และทรงตัง้ พระทัย
ในการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพดีขึ้น และต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อให้มีความหลากหลายประเภท
อาทิ กระเป๋า ถาดรองจาน ถาดรองแก้ว กล่องใส่กระดาษ กล่องใส่ดินสอ ทรงเน้นความละเอียดของลวดลายที่มี
ความประณีต ผลิตภัณฑ์เสือ่ สวนบ้านแก้วนัน้ มีปา้ ยเครือ่ งหมายการค้าเป็นรูปคนหาบกระจาด และมีตวั อักษรว่า
“S.B.K. สบก. อุตสาหกรรมชาวบ้าน The Peasant Industries, Rambhai Pana Ltd. Thailand.” เช่นเดียวกับ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด�ำริที่จะส่งเสริมให้ราษฎรไทยมีอาชีพ
หัตถกรรมเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ชาวนา ชาวสวน ผู้เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศแต่มีรายได้น้อย และ
ทรงเล็งเห็นถึงงานศิลปหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ก�ำลังจะเสื่อมสูญไป จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และทรงก่อตั้งโรงเรียนฝึกศิลปาชีพแขนงต่างๆ ขยายไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร
งานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรือ่ ง “สานศิลปาชีพ สองขัตติยะ ราชนารี” เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินไี ทยกับการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพหัตถกรรม เพือ่ เป็นอาชีพเสริม
และช่วยเหลือเกษตรกรทีม่ รี ายได้นอ้ ย ให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ในการเลีย้ งชีพ โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีความเชีย่ วชาญด้านประวัตศิ าสตร์ คือ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผูบ้ อกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ
ของสองสมเด็จพระบรมราชินีของไทยกับงานศิลปาชีพ ซึ่งงานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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นิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition)
๑. “แรงบันดาลใจจากหนังสือ
ทรงอ่าน”
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงใส่ พ ระทั ย ในการอ่ า น
เป็นอย่างยิ่ง อันจะเห็นได้จากหนังสือ
ส่วนพระองค์จำ� นวนมาก ซึง่ มีกลุม่ หมวดหมู่
ที่หลากหลายครอบคลุมหัวข้อเรื่องโดย
กว้ า งทั้ ง บริ บ ทสั ง คม ประวั ติ ศ าสตร์
ปรัชญา รัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ เกษตร
การต่างประเทศ การแพทย์ ศิลปะ และ

วรรณกรรม เป็นต้น รวมถึงหนังสือที่ทรงอ่านยังมีหลายภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระวิรยิ ะในการเรียนรูศ้ าสตร์แขนงต่างๆ อยูเ่ สมอ หนังสือส่วนพระองค์หลายเล่ม
พระองค์ทรงอ่านอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ครัง้ ยังด�ำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์
กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ดังปรากฏตราประทับในหนังสือบนป้ายบรรณสิทธิ์ (Bookplate) ซึ่งเป็นป้ายแสดงว่า
เป็นหนังสือของพระองค์ พระนาม ประชาธิปก และพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. หนังสือบางเล่มยังปรากฏตรา
ประทับ วชิราวุธ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าหนังสือนี้ได้ทรงอ่านสืบทอดกันมาหลายรัชสมัยแล้ว
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หนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความน่าสนใจ จึงน�ำเสนอเรื่องราว
ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน” ด้วยสื่อ และโบราณวัตถุ
อันทรงคุณค่า ได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์คัดเลือกจากทุกประเภท เพื่อเสนอองค์ความรู้ และเรื่องราวเกี่ยวกับ
สื่อสิ่งพิมพ์ และแนวพระราชด�ำริจากหนังสือที่ทรงอ่าน เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิด
ความซาบซึ้งในเรื่องราว พระราชประวัติ พระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ยมื หนังสือส่วนพระองค์
เพื่อใช้ประกอบนิทรรศการหมุนเวียน จ�ำนวน ๗ เล่ม ท�ำให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาสเห็นประเภทของหนังสือที่ทรง
สะสมและทรงอ่านที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒. “ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม”
นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ที่ทรงสนับสนุนกิจการสมาคมกีฬาต่างๆ
มากมาย ทั้ง การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลและการแข่งขันกีฬาเพื่อแสดงน�้ำใจไมตรี อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อวงการกีฬาในประเทศไทย เป็นการเปิดมุมมองในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกีฬา
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เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการพัฒนา
วงการกีฬาด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น
เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงศึ ก ษาที่ วิ ท ยาลั ย อี ตั น สหราชอาณาจั ก ร
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น ทั้ ง เรื่ อ งวิ ช าการและกี ฬ า
พระองค์จึงทรงโปรดการเล่นกีฬาหลายประเภท
โดยเฉพาะกอล์ ฟ และเทนนิ ส ซึ่ ง เป็ น กี ฬ า
ในพระราชนิยม พระองค์ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง
และทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง นอกเหนือจาก
กอล์ฟทีเ่ ป็นกีฬาพระราชนิยมแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพายเรือและว่ายน�้ำ
อี ก ด้ ว ย มี ภ าพเคลื่ อ นไหวที่ เ คยบั น ทึ ก ไว้ ว ่ า
มีสระว่ายน�้ำและสไลเดอร์ในพระที่นั่งอัมพรสถาน
โดยเทนนิสก็เป็นกีฬาอีกประเภทที่ทั้ง ๒ พระองค์
ทรงเล่นด้วยเช่นกัน มีไม้เทนนิสรุ่นเก่า ถ้วยรางวัล
พระราชทานทีเ่ ขียนว่า “เตนนิส” (ตามการออกเสียง
ในสมัยนัน้ ) ซึง่ เห็นได้ชดั เจนว่า กีฬาเป็นพระราชนิยม
ของทั้ ง สองพระองค์ ดั ง พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า
“การฝึกหัดน�ำ้ ใจนัน้ เป็นของส�ำคัญมาก ยิง่ เราจะปกครองแบบเดโมคราซีย่ งิ่ ส�ำคัญขึน้ อีก ... นักกีฬาแท้
จะเล่นเกมอะไรก็ตาม ต้องเล่นให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับของเกมนั้น ไม่ใช่วิธีโกงเล็กโกงน้อยอย่างใดเลย
จึงจะสนุก จึงจะเป็นผลประโยชน์...”
การจัดนิทรรศการ “ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม” ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ส�ำคัญยิ่ง
อีกครัง้ ทีท่ กุ ท่านจะได้รว่ มกันศึกษาเรือ่ งราวของพระองค์ทา่ นผ่านกีฬาพระราชนิยมประเภทต่างๆ ซึง่ น่าจะเป็นประโยชน์
ในด้านพระปกเกล้าศึกษา และการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผทู้ มี่ หี วั ใจนักกีฬา โดยมีมลู นิธปิ ระชาธิปก - ร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความอนุเคราะห์ยืมวัตถุส�ำหรับ
จัดแสดง ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุรักษ์
ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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นิทรรศการเคลือ
่ นที่

๑. “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห
่ วั : สยามทัศนาห้วงเวลา
แห่งการเปลี่ยนแปลง”
นิทรรศการเคลื่อนที่ที่เล่าเรื่องเมืองไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องราว
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั สภาพเหตุการณ์บา้ นเมือง สถานทีส่ ำ� คัญ ความเป็นอยู่
ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น อันก่อให้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมร�ำลึกถึง
ประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย กระตุ้นจิตส�ำนึกรักบ้านเกิดและประเทศชาติ อันน�ำไปสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยน�ำไปจัดแสดงยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติศาสตร์ของเมืองไทย
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการน�ำนิทรรศการเคลื่อนที่ไปจัดแสดง
จ�ำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่
• ครั้งที่ ๑ ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
• ครัง้ ที่ ๒ ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่
• ครั้งที่ ๓ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี
• ครัง้ ที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park Pattani) จังหวัดปัตตานี
๒. นิ ท รรศการ “ของขวั ญ แห่ ง
มิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทย และ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑ - ๒๕๖๑”
นิ ท รรศการนี้ จั ด ขึ้ น เนื่ อ งในโอกาส
ครบรอบ ๒๐๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระยาสุริยวงศ์
มนตรี (ดิศ บุนนาค) มีหนังสือไปยังประธานาธิบดี
เจมส์ มอนโร ซึ่งเป็นการติดต่อกันทางจดหมาย
เป็นครั้งแรกระหว่างสองประเทศ เพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลองครบรอบเหตุการณ์นี้ และความสัมพันธ์พิเศษระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา นิทรรศการนี้
จึงรวบรวมศิลปวัตถุจากสถาบันชัน้ น�ำของทัง้ สองประเทศมาจัดแสดง เพือ่ จุดประสงค์ทจี่ ะตามรอยประวัตศิ าสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ผ่านของขวัญที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ประธานาธิบดี และ
ที่ประธานาธิบดีทูลเกล้าฯ ถวายตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้น�ำวัตถุร่วมจัดแสดง คือ
๑. ประกาศต้อนรับจาก Harvard College, Cambridge April 29, 1931
๒. นิตยสาร Time The Weekly News Magazine April 20, 1931 Volume 17 number 16
๓. แผ่นซีดีภาพยนตร์ Siam Yong King Visit America 2474, ๔ ตอน ๖.๔๓ นาที
๔. แผ่นซีดี Around the world with Douglas Fairbanks (Siam part)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงเป็น
พระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละพระราชิ นี จ ากสยามพระองค์ แรก ที่ เ สด็ จ เยื อ นสหรั ฐ อเมริ ก าในปี ๒๔๗๔ ถื อ เป็ น
การสร้างหมุดหมายอันส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ ประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ และภรรยา
ได้จดั งานเลีย้ งใหญ่ (Banquet) ถวาย ณ ท�ำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มหาวิทยาลัยยอร์จ วอชิงตัน ทูลเกล้าฯ
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้แทน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น ฮาร์วาร์ด และเยลล์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่นครนิวยอร์ก นายกเทศมนตรีรับเสด็จฯ
ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของชาวนิวยอร์ก ได้จัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติในฐานะกษัตริย์สยาม
พระองค์แรกที่เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อเสด็จเยือนเมืองไวท์เพลนส์ ในรัฐนิวยอร์ก นายกเทศมนตรีของเมือง
ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวายกุญแจเมืองทองค�ำ และทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังยอดตึกเอ็มไพร์สเตท
ที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในขณะนั้น นอกจากนี้ นายเบบ รูธ นักเบสบอลชื่อก้องโลก
ในสมัยนัน้ และนางเอมิเลีย เอียร์ฮาร์ต นักบินผูโ้ ด่งดังชาวอเมริกนั ได้เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทในระหว่างทีท่ งั้ สอง
พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขันเบสบอลของทีมนิวยอร์ก แยงกี้ส์ อีกด้วย หนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ทั่วประเทศ ลงข่าวการเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา และค�ำพระราชทานสัมภาษณ์อย่างละเอียดด้วยความชื่นชม
ในพระปรีชาสามารถ เช่น หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ท�ำให้ประเทศสยามเป็นที่รู้จักแก่สหรัฐอเมริกาดีขึ้นมาก
นับแต่บัดนั้นมา
นอกจากนี้ พนักงานภัณฑารักษ์ และ
พนั ก งานจดหมายเหตุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ ได้ เ ป็ น
วิทยากรบรรยายในกิจกรรมเสวนา “ของขวัญจาก
สหรัฐอเมริกา” โดยบรรยายเกี่ยวกับวัตถุที่น�ำมา
ร่ ว มจั ด แสดงเมื่ อ วั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
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กิจกรรมอืน
่ ๆ
๑. “ย้อนรอย ๑๕๐ ปี
ฉลองราชธานีรัตนโกสิ นทร์”
เมือ่ ๒๓๖ ปีทแี่ ล้ว กรุงรัตนโกสินทร์ได้ถกู สถาปนาขึน้ เป็นราชธานี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ราชธานีแห่งนี้ได้เดินทางผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ส�ำคัญมากมาย
ผ่านการเฉลิมฉลองสมโภชพระนครอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วถึง ๓ ครั้ง หนึ่งในครั้งที่มีความส�ำคัญ คือ การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๑๕๐ ปี เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๔๗๕ ซึง่ ตรงกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ถึงแม้ในขณะนัน้ สถานการณ์เศรษฐกิจทัว่ โลกตกต�ำ่ ท�ำให้ไทยได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย พระองค์ทรงเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว แต่ก็มิได้ละเลยต่อโบราณราชประเพณี จึงทรงมีพระราชด�ำริที่จะจัดการสมโภช
พระนคร โดยให้ค�ำนึงถึงความคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงเป็นที่มาของพระราชด�ำริให้
สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อกระจายความเจริญจากฝั่งพระนครสู่ฝั่งธนบุรี และสร้างพระบรมรูปพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึน้ ประกอบกัน เป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ เพือ่ เป็นการแสดงความกตัญญู
ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ทรงมีพระราชด�ำริให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่เริ่ม
ช�ำรุดทรุดโทรมลงให้กลับมางดงามเช่นเดิม และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างถาวรวัตถุท่ี
ส�ำคัญยิ่งนั้นคือศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
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จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นระยะเกือบ ๘๖ ปี สถานที่ดังกล่าวยังคงอยู่ค่รู าชธานีรัตนโกสินทร์ หากแม้น
จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่ยังคงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ รักษา
สืบทอด และพัฒนาอย่างไม่มีวันจบสิ้น
เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชน
ชาวไทย พิพิธภัณฑ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ย้อนรอย ๑๕๐ ปี ฉลองราชธานีรัตนโกสินทร์” ขึ้น โดยเป็นการเรียนรู้
ในรูปแบบ One Day Trip ผ่านสถานที่และเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และศาลาเฉลิมกรุง เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจส�ำคัญ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงรัชสมัยโดยเชื่อมโยงกับความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากรบรรยายตลอดการเดินทาง กิจกรรมนี้จัดขึ้น ๒ ครั้ง
ครั้งแรกจัดให้ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ จัดให้คุณครูและโรงเรียนต่างๆ
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
๒. “ก้าวสู่ การเป็นผู้น�ำชม : เสริมบุคลิก ปรับเทคนิคการน�ำชม”
การน�ำชมเป็นกิจกรรมส�ำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเนือ้ หาการจัดแสดงและถ่ายทอด
เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ให้แก่ผเู้ ข้าชมได้ดยี งิ่ ขึน้ และกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าชมมีความสนใจใคร่รเู้ กีย่ วกับเนือ้ หาการจัดแสดง
ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯ และกลุ่มผู้เข้าชม ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครน�ำชม
พิพิธภัณฑ์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลิกภาพ ซึ่งมีความส�ำคัญยิ่ง
ต่องานบริการน�ำชม รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยายความรู้ในหัวข้อ
“บุคลิกภาพกับการน�ำชม” โดย อาจารย์ทวินันท์ คงคราญ และการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในหัวข้อ “ปรับเสริม
เพิม่ เติมเทคนิคการน�ำชม จากการฝึกสูก่ ารปฏิบตั ”ิ โดย อาสาสมัครรุน่ พี่
ประกอบด้วย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นายสาโรจน์ จิตติบพิตร
นางสาวจณิ ส ตา วุ ฒิ ส มบู ร ณ์ นางสาวนพพร ชาญณรงค์ และ
นายนิรินธน์ ภู่ค�ำ
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๓. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ฯ ยามค�่ำคืน (Night at the Museum)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้เป็นทีร่ บั รูใ้ นหมูป่ ระชาชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และ
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ห ลากหลายในรู ป แบบ
ที่สนุกสนาน สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้
และการท่ อ งเที่ ย วของคนรุ ่ น ใหม่ อั น เป็ น
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ลักษณะกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนคนทั่วไป
ได้เข้าชมและสัมผัสกับบรรยากาศในตอนกลางคืน นอกเวลาท�ำการปกติ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีกิจกรรม 7 Hidden Treasures : ตามหาสมบัติล�้ำค่า
ที่ต้องห้ามพลาดภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งต้องอาศัยความช่างสังเกตเพื่อค้นหาวัตถุโบราณจากประวัติศาสตร์ให้ได้
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายรูปวัตถุที่พบและแชร์ (Share) ภาพถ่ายเพื่อรับของที่ระลึกจากทางพิพิธภัณฑ์ฯ
๔. A ‘muse’ment : พิพิธภัณฑ์หรรษา
จั ด ขึ้ น ในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ตรงกั บ วั น เสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หรรษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดง
ศักยภาพทางความคิด ทางร่างกาย ทางจิตใจของตน
ผ่านรูปแบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับช่วงวัย ภายใต้
เรือ่ งราวของความรูอ้ นั เกีย่ วข้องกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ และ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการเมืองในการเริ่มต้น
ระบอบประชาธิปไตยอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยัง
เพื่อเป็นการร่วมกันเติมเต็มให้เด็กและเยาวชน
ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และ
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สติ ป ั ญ ญามากยิ่ ง ขึ้ น
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ภายใต้ เ งื่ อ นไขของกฎ
และกติ ก าได้ อ ย่ า งมี
ความสุ ข และได้ รั บ
ความสนุ ก สนาน โดย
ผ่ า นรู ป แบบกิ จ กรรม
ฐาน ๕ ฐาน ประกอบ
ด้วย “Hole in One”
(ฐานตี ก อล์ ฟ ) “Funny Egg” (ฐานตั ก ไข่ ) “Break your mind ”
(ฐานประดิษฐ์สงิ่ ของ) “Finding wonders” (ฐาน Walk Rally หาตราประทับภายในอาคารอนุรกั ษ์) และ “Like
it or not” (ฐานประเมินผล)
๕. “ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งฝั นปั นความรู้”
พิพิธภัณฑ์ฯ ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแห่งหนึ่ง ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผู้เข้าชม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษนี้ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส�ำหรับผู้พิการทางสายตาได้เข้ามา
เรียนรู้ ได้สัมผัส ได้รับรู้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
บทเรียนที่อยู่นอกเหนือต�ำราได้อย่างดี โดยผู้เข้าชมเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเดินฟังบรรยาย การได้สัมผัส
วัตถุจ�ำลอง คือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจ�ำลอง หมุดคณะราษฎรจ�ำลอง สะพานพระพุทธยอดฟ้าจ�ำลอง และ
รัฐธรรมนูญอักษรเบลล์ ร่วมเล่นเกมตอบค�ำถาม และเกมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้ดังกล่าวจะเกิดทั้งความรู้และ
ความสนุกท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจดจ�ำและน�ำความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Museum Thailand Popular Vote 2018
พิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็น ๑ ใน ๑๐ พิพธิ ภัณฑ์ทไี่ ด้รบั รางวัล Museum
Thailand Popular Vote 2018 จากคะแนนความนิยมของประชาชนในการลงคะแนนจากประชาชน
ทีช่ นื่ ชอบพิพธิ ภัณฑ์ผา่ นเว็บไซต์มวิ เซียมไทยแลนด์
ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง
เป็นปีที่ ๒ โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จัน่ ตอง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธมี อบรางวัล
ณ ห้องประชุม ชัน้ ๕ ศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นรางวัลส�ำหรับ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นประเทศไทยที่
สนับสนุนและพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ในประเทศไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว
ด้านพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล
การด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล
บรรลุตามเป้าหมายได้นนั้ ถือเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้สถาบันได้รบั ความส�ำเร็จตามเป้าหมายในประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์ประกอบหลักส�ำคัญ ๔ ด้าน
มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ
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๑. การพั ฒนาบุคลากร
สถาบันให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ทั้งผู้บริหารระดับกลาง และ
พนักงาน ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ มี
ขี ด สมรรถนะที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับ
การอบรมตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล
(IDP) รวมถึงการเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้เพิม่ พูน
ความรูท้ ที่ นั สมัย ประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย และ
เปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ๆ ด้วยการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรของสถาบันได้เข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบัน
ได้จัดหลักสูตรการศึกษาอบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลมากถึง ๑๖ หลักสูตร อาทิ
หลั ก สู ต รการวางแผนและการจั ด ระบบงาน
หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานบริ ห าร และสถาบั น ได้ จั ด ส่ ง บุ ค ลากรทั้ ง
นักวิชาการ และพนักงานปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
จ�ำนวน ๑๐ คน อีกทั้ง ผู้บริหารและนักวิชาการ
ของสถาบันได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม
เสนอบทความวิชาการในเวทีนานาชาติ ในหัวข้อ
“Borders and Margins” ในงาน 25th World
Congress political Science ณ เมืองบริสเบน
ประเทศออสเตรเลีย
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๒. การพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ อี ยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบัน ทั้งงานจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตร และโครงการเผยแพร่ความรู้ ได้แก่
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารส�ำหรับใช้ใน
การเรียนการสอนของหลักสูตร (KPI KiT) ส�ำหรับ
ผูศ้ กึ ษาอบรมในการเข้าถึงข้อมูลการเรียนการสอน
ออนไลน์ทั้งตัวเนื้อหาหลักสูตร ข้อมูลการติดต่อ
สื่อสารภายในรุ่น การพัฒนาระบบ QR Code
เพื่อใช้ในการเผยแพร่เอกสารการเข้าร่วมสัมมนา
การพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เป็นต้น
ตลอดจนการน� ำ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาใช้ส�ำหรับการบริหารจัดการงานภายใน อาทิ
การเชื่ อ มโยงระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กับส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น
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๓. การบริหารจัดการ
สถาบันได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้มีการปรับ
โครงสร้างอัตราก�ำลังเพือ่ รองรับการขยายงานด้านต่างๆ โดยเพิม่ หน่วยงานใหม่ จ�ำนวน ๒ หน่วยงาน
คือ ส�ำนักบริการวิชาการ และส�ำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย รวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการพัฒนา
งานบริหารความเสี่ยงของสถาบันให้เป็นระบบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ส�ำหรับการตัดสินใจในระดับนโยบายของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๓.๑ การบริหารความเสี่ ยงและโอกาส สถาบันพระปกเกล้า ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นอกเหนือจากการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๕ (ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เพื่อให้การบริหารงานของสถาบัน บรรลุวัตถุประสงค์และ
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้ค�ำนึง
ถึงความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร โดยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้งสองด้าน ได้แก่ สถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบ (Risk) และสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นโอกาส
ขององค์กร (Opportunity) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ความเสี่ยงและ
โอกาสในด้านต่างๆ ให้เกิดความครบถ้วนรอบด้าน เหมาะสม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่ม
มาตรฐานการท�ำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรองรับสถานการณ์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระดับองค์กร
ระดับโครงการ และระดับการด�ำเนินงานของทุกส�ำนักและวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

๓.๒ การปรับเปลีย
่ นกระบวนการการจัดซือ
้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันพระปกเกล้า ได้ปรับเปลีย่ นกระบวนการการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของสถาบัน ให้สอดคล้องและถูกต้องตามกรอบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญ
ซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ มีการวางแผนการด�ำเนินงานและรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถาบัน โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
ท�ำให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
เป็นทีย่ อมรับกับสาธารณชนโดยทัว่ ไป พร้อมเป็นหน่วยงานหลักทีจ่ ะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย

๔. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพั ฒนาเครือข่าย
ต่างประเทศ
สถาบันได้สร้างและขยายความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างประเทศ และขับเคลื่อน
การด�ำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานวิชาการ
ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท�ำให้สถาบันเป็นองค์กรทางวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันได้ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายต่างประเทศมากกว่า ๑๐ เครือข่าย ได้แก่
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การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
๑. งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจ�ำปี ๒๕๖๑
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา (ด�ำรงพระยศในขณะนัน้ ) เสด็จแทนพระองค์
มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้น
ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา” (Thai Democracy on the Move)
ส�ำหรับการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ จัดขึ้นในรูปแบบเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน ภายใต้ กฎ กติกา และรัฐธรรมนูญใหม่
จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ
“ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพือ่ การพัฒนา” (Thai Democracy on the Move) เป็นการจัดงานประชุมวิชาการ
ครบรอบปีที่ ๒๐ และในปีเดียวกันกับการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๒๐ ปี ซึ่งสถาบันจัดกิจกรรม
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นอีกหนึ่งย่างก้าวสู่ปีที่ ๒๑ ของสถาบันพระปกเกล้า ที่จะก้าวต่อไปโดยการ
รักษามาตรฐานการท�ำงานทีต่ อบโจทย์สงั คมและตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลง ความถดถอย และความพลิกผัน
ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในฐานะสถาบันทางวิชาการที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ฝึกอบรมผู้น�ำเพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยทัง้ ระดับชาติและท้องถิน่ จึงเป็นความท้าทายบนเส้นทางประชาธิปไตยในกระแสการเมืองปัจจุบนั ทีม่ ี
การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ สถาบันในฐานะสถาบัน
วิชาการด้านการเมืองการปกครองของประเทศ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการน�ำประสบการณ์
ของประเทศไทยและนานาชาติมาทบทวน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำข้อเสนอแนะที่ได้มาคิดหาทางออก
ร่วมกัน นับเป็นก้าวย่างส�ำคัญของประชาธิปไตยในอนาคต ท�ำให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข ซึ่งแบ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
๑. การแสดงปาฐกถา โดยเปิดกิจกรรมด้วยการแสดงปาฐกถาน�ำ ในหัวข้อ “Moving toward
Sustainable democratic development through Sufficiency Economy Philosophy” โดย
Professor Emeritus Peter Boothroyd วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบริติส โคลัมเบีย ประเทศ
แคนาดา ทีก่ ล่าวถึงประชาธิปไตยทีม่ คี วามยัง่ ยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากมุมมองของนักวางแผน
เพื่อรักษาระบบรัฐสวัสดิการ จ�ำเป็นจะต้องหาทางท�ำสิ่งที่แตกต่าง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ช่วยสร้างสังคมที่แข็งแรงขึ้นได้ ในตัวของเราทุกคนนั้น จะต้องพบกับความตึงเครียดจากความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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และปาฐกถาปิด โดย ศาสตราจารย์วฒ
ุ สิ าร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทีส่ รุปผลการประชุม
วิชาการในครัง้ นีก้ อ่ นทีจ่ ะน�ำเสนอมุมมองและแนวทางในการจัดประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าในครัง้ ต่อไป
๒. การสัมมนาวิชาการ ซึง่ เป็นเวทีสำ� หรับการแลกเปลีย่ นมุมมอง ประสบการณ์ของวิทยากรผูท้ รง
คุณวุฒทิ งั้ ในและต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นการอภิปรายร่วม (Panel Discussion) และการอภิปรายกลุม่ ย่อย
(Group Discussion) ซึง่ เวทีอภิปรายมุมมองจากต่างประเทศภายใต้หวั ข้อ “Democracy from International
Perspectives” โดย Mrs. Leena Rikkila Tamang ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการถดถอยของประชาธิปไตย
ในบางประเทศ ซึ่งสะท้อนจากปัจจัยด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสของการใช้อ�ำนาจ
รัฐที่มีแนวโน้มลดลง Professor Sebastian Payne ที่อภิปรายถึงความส�ำเร็จและความท้าทายของรูปแบบ
การปกครองของสหราชอาณาจักร ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและ
วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง Dr. Sonam Kinga ที่น�ำเสนอทัศนะความส�ำเร็จของการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย
ในประเทศภูฏานที่เกิดขึ้น Professor M.V. Rajeev Gowda กล่าวถึงกระบวนการประชาธิปไตยกว่า ๗๐ ปี
ของประเทศอินเดีย รวมถึงปัญหาความหลากหลายและความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนา โดย Associate
Professor Dr. Jade Donawanik เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลาย
ประเทศและนานาทัศนะ
นอกจากนี้ยังมีเวทีน�ำเสนอมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ และอภิปรายร่วม ในหัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจาก
การขับเคลือ่ นประชาธิปไตยทีผ่ า่ นมา และเราจะร่วมเปลีย่ นผ่านประชาธิปไตยไปด้วยกันอย่างไร” โดยนักวิชาการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่น�ำเสนอถึง
การรั ก ษาประชาธิ ป ไตยถึ ง การท� ำ ให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยที่ ยั่ ง ยื น คื อ การสร้ า งนั ก การเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สรุปแนวคิดว่า ความส�ำเร็จของประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับตัวระบบและพลเมือง
เพือ่ ให้การพัฒนาประชาธิปไตยเป็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์
ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอว่า ควรมีการน�ำบทเรียนความส�ำเร็จในต่างประเทศ
ทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งความขัดแย้งและรักษาประชาธิปไตยมาปรับใช้กบั กรณีของประเทศไทย ซึง่ ด�ำเนินรายการโดย
คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ จากไทยรัฐทีวี
ปิดท้ายด้วยการประชุมกลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย
• กลุ่มที่ ๑ เปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยด้วยหลักนิติธรรม และสถาบันการเมือง ที่น�ำเสนอ
การเรียนรูป้ ระสบการณ์การขับเคลือ่ นประเทศด้วยหลักนิตธิ รรมและสถาบันการเมืองของนานา
ประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห์สรุปบทเรียนจากการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองและหลักนิตธิ รรม
ของไทยในรอบ ๒๐ ปี และผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทย
• กลุม่ ที่ ๒ เร่งเครือ่ งประชาธิปไตยด้วยธรรมาภิบาล ได้นำ� เสนอประสบการณ์การน�ำธรรมาภิบาล
มาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในการบริหารราชการแผ่นดินของต่างประเทศ วิเคราะห์กลไกและ
แนวทางเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อการวางรากฐานประชาธิปไตย
ที่ยั่งยืนในสังคมไทย
• กลุม่ ที่ ๓ การกระจายอ�ำนาจรากฐานประชาธิปไตย วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค
ของการกระจายอ�ำนาจในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และน�ำเสนอประสบการณ์การกระจาย
อ�ำนาจเพือ่ การพัฒนาประชาธิปไตยของต่างประเทศ รวมทัง้ ทิศทางการกระจายอ�ำนาจภายใต้
ความท้าทายใหม่เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
• กลุม่ ที่ ๔ สร้างพลังพลเมืองเพือ่ ประชาธิปไตยมัน่ คง ได้นำ� เสนอกรณีศกึ ษา ความเป็นพลเมือง
และการสร้างพลเมืองเข้มแข็งประสบการณ์จากต่างประเทศ รวมทัง้ ความเข้มแข็ง ความท้าทาย
ตามสถานการณ์ความเป็นพลเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ ๒๑
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• กลุ่มที่ ๕ ประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพสังคม น�ำเสนอประสบการณ์ของ
ต่างประเทศในการพัฒนาคุณภาพสังคมและความเสมอภาค และคุณภาพประชาธิปไตย
รวมทั้งแนวทางการสร้างคุณภาพสังคมและการสร้างประชาธิปไตยที่ใส่ใจความเสมอภาค
เพื่อน�ำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
• กลุม่ ที่ ๖ ประชาธิปไตยเพือ่ สังคมสันติสขุ สะท้อนมุมมองการเปลีย่ นผ่านความรุนแรงทางการเมือง
เพือ่ น�ำไปสูค่ วามปรองดองผ่านประสบการณ์ของต่างประเทศ รวมทัง้ หาแนวทางการขับเคลือ่ น
ประชาธิปไตยแห่งความหลากหลาย และการใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดสันติสุขในประเทศไทย
๓. การจัดนิทรรศการ ภายใต้หวั ข้อ “๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า” แนะน�ำองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันพระปกเกล้า และการด�ำเนินงานในโครงการและกิจกรรมที่มีความโดดเด่นตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี
ที่ผ่านมา ผ่านการน�ำเสนอในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ
การประชุ ม วิ ช าการสถาบั น พระปกเกล้ า ครั้ ง ที่ ๒๐ ประจ� ำ ปี ๒๕๖๑ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบัน
ได้น�ำข้อเสนอที่ได้จากงานประชุมวิชาการที่เป็นประโยชน์ส่งต่อให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
๒. การผลิตรายการโทรทัศน์ The Key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว ปี ๒
หนึง่ พืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างองค์ความรูท้ างการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย และ
การมีส่วนร่วมให้เกิดการสร้างจิตส�ำนึกพลเมือง
ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ผ่านการผลิตรายการ
โทรทัศน์ “THE KEY ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว”
ในรู ป แบบวาไรตี้ ก ารเมื อ ง ซึ่ ง จะเป็ น กุ ญ แจ
ไขค�ำตอบข้อสงสัย ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
และสถานการณ์ ด ้ า นการเมื อ งที่ มี ผ ลกระทบ
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ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน โดยมุ ่ ง หวั ง สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก พลเมื อ ง เผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า นการเมื อ งการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี ทีจ่ ะสอดแทรกองค์ความรูข้ องแขกรับเชิญผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นต่างๆ
ทีจ่ ะหมุนเวียนมาให้ความรูแ้ ละเพิม่ สีสนั ในการหาทางออกร่วมกัน ทัง้ ยังกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์
ของรายการในมุมมองของการไขปัญหาทางการเมืองให้เข้าใจได้โดยง่าย ซึง่ จะออกอากาศทาง สถานีขา่ วโทรทัศน์
TNN24 ดิจิทัลฟรีทีวีช่อง ๑๖ และผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม Facebook @TNN24, @TNN2Channel
๓. การผลิตรายการวิทยุ “มุ่งสู่ ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า”
ความมุ ่ ง มั่ น ของสถาบั น ในการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ อ อกสู ่ ส าธารณะ โดยสั ม ภาษณ์ นั ก วิ ช าการ
ของสถาบันพระปกเกล้า และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ที่มีองค์ความรู้
ในแต่ละด้านทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผฟู้ งั ได้รบั องค์ความรูจ้ ากผูร้ อู้ ย่างแท้จริง ผ่านรายการวิทยุ “มุง่ สูป่ ระชาธิปไตยไป
กับสถาบันพระปกเกล้า” ร่วมกับสถานีวทิ ยุรฐั สภา ทางคลืน่ F.M. 97.5 MHz. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๒๐.๐๐ ๒๑.๐๐ น. ซึ่ง ในแต่วันจะมีการน�ำเสนอเนื้อหา ประเด็นส�ำคัญในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมอง
ความคิดเห็นของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ดังนี้
วันจันทร์

ประเด็นทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทัง้ หลักการในเรือ่ ง
ของการเมืองการปกครอง สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต

วันอังคาร

ประเด็นการเมืองภาคพลเมือง และการปกครองท้องถิ่น ส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ ความเป็นพลเมือง การพัฒนาการปกครองท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาประเทศต่อไป

วันพุธ

ประเด็นธรรมาภิบาลและพระปกเกล้าศึกษา การสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐและ
เอกชน เป็นอีกหนึง่ ส่วนส�ำคัญในการพัฒนา ร่วมกับองค์ความรูด้ า้ นพระปกเกล้าศึกษา
จุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

วันพฤหัสบดี ประเด็นสันติศกึ ษา ว่าด้วยเรือ่ งของสันติวธิ ี การจัดการความขัดแย้ง มุมมองการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการสันติวิธี
วันศุกร์
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การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
สถาบันยังคงมุง่ มัน่ ด�ำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดโลกทัศน์ในมุมมองแบบสากล ทัง้ การร่วมจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษ เพือ่ ให้ความรูใ้ นมุมมองของนักวิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านสามารถตอบโจทย์ในการด�ำเนินงานของสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในปี ๒๕๖๑
สถาบันได้ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ
•

สถาบันบริการรัฐสภาปากีสถาน (The Pakistan Institute for Parliamentary
Services - PIPS) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยมุง่ หวังแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านวิชาการและการสนับสนุนการร่วมด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้ การจัดประชุมนานาชาติ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การสั ม มนาในประเด็ น ส� ำ คั ญ รวมถึ ง การศึ ก ษาวิ จั ย
และวิเคราะห์เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐสภา และแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละส่งเสริมการปฏิบตั ิ
งานอันเกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตย

•

มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งอินโดนีเซีย (Universitas Islam Indonesia) ร่วมลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจยั เชิงเปรียบเทียบ รวมถึงแลกเปลีย่ นนักวิชาการระหว่าง
สองสถาบัน ซึง่ ถือเป็นอีกขัน้ ของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ

•

มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา (Universitas Gadjah Mada) แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ร่วมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ
การให้บริการสาธารณะ รวมถึงการให้ความร่วมมือทางวิชาการและการสนับสนุน
การด�ำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน

ลงนาม
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งอินโดนีเซีย
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ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเพิ่มพูนความปลอดภัยบนท้องถนน”
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•

สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของประเทศเมี ย นมาร์
(Myanmar Institute of Strategic and International Studies - MISIS)
ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัย รวมถึงการจัดการศึกษาอบรมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของทั้งสององค์กร

•

UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) สวิตเซอร์แลนด์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (University of the Philippines หรือ UP)
และมู ล นิ ธิ ป ระชาปลอดภั ย ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเพิ่มพูนความ
ปลอดภัยบนท้องถนน” (Improving Road Safety for Sustainable Cities : Best
practice sharing workshop) ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยบนท้องถนน
กฎ ระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง รวมถึงความร่วมมือของประชาชนที่จะให้เกิด
ความปลอดภัยบนท้องถนน เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค
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•

The Japan Council of Local Authorities for International Relations,
Singapore (J.CLAIR) สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ น� ำ ผู ้ แ ทนจากคณะกรรมการองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และนักวิจัยเข้ารับฟังบรรยายสรุป
เรือ่ ง ระบบการเลือกตัง้ ของไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ดร.สติธร ธนานิธโิ ชติ รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

•

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Institute of East Asian
Studies, Thammasat University) ร่วมจัดงานสัมมนา หัวข้อ “Democratic
Coalition - building Regional Forum” เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

•

Asia Democracy Research Network (ADRN) ร่ ว มจั ด งานสั ม มนา “Asia
Democracy Research Network Seventh Workshop & Second Regional Forum
2018” เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิจัยเชิงนโยบายกับหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานของรัฐ และสือ่ มวลชน เมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

นอกจากการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์
ทางวิชาการในมุมมองแบบสากล สถาบันยังให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยโลกได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์
แลร์รี่ ไดมอนด์ (Professor Larry Diamond) ภายใต้โครงการ KPI Public Lecture เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
น�ำเสนอความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายของสถาบัน ซึ่ง ศาสตราจารย์
แลร์รี่ ไดมอนด์ ได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประชาธิปไตย ที่มีสัญญาณถดถอยมาตั้งแต่
ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ เพราะแม้วา่ จ�ำนวนประเทศทีเ่ ป็นประชาธิปไตยแบบทีม่ กี ารเลือกตัง้ จะมีเพิม่ ขึน้ และเป็นจ�ำนวน
ส่วนใหญ่ของประเทศในโลก แต่ประเทศเหล่านี้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เป็นประชาธิปไตยแบบเสรีที่แท้จริง
การทีป่ ระเทศประชาธิปไตยทัง้ หลาย ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประชาธิปไตยเพียงรูปแบบไปสูป่ ระชาธิปไตย
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพราะประเทศประชาธิปไตยจ�ำนวนมากมีปญ
ั หาเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน หลักนิตธิ รรมหย่อนยาน
และไม่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ อาจมีทางออกจากวิกฤติประชาธิปไตยทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นไปพร้อมกัน ดังนี้

aw_annual2561_part2.indd 160

8/23/2019 12:20:14 PM

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

161

บรรยายพิเศษ “เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์
ประชาธิปไตยโลกได้อย่างไร”
โดย ศาสตราจารย์แลร์รี่ ไดมอนด์

สัมมนา “Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Second Regional Forum 2018”
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๑.

การให้ความช่วยเหลือ และใช้การทูต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย

๒.

การต่อสู้กับการใช้อ�ำนาจอย่างฉ้อฉลทุกรูปแบบของการแผ่อิทธิพลของบรรษัทข้ามชาติ
การฟอกเงิน และการแทรกแซงของการตัดสินใจของรัฐบาล

๓.

สร้างพลังต้านทานกับอ�ำนาจของมหาอ�ำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยต้องไม่ยินยอม
หรือถึงขั้นลงโทษนักการเมืองที่ละเมิดหลักการประชาธิปไตย เพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา รวมถึงการต่อสู้กับการโจมตีทางไซเบอร์
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๔.

ลดการผูกขาดทางเทคโนโลยีของบรรษัทข้ามชาติหรือประเทศใดประเทศหนึง่ พิจารณาเพิม่
งบวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอง

๕.

ปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศ โดยใช้เครื่องมือที่มีอ�ำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน
พร้อมไปกับการปฏิรูปสื่อสังคมออนไลน์ และให้การศึกษาความเป็นพลเมืองแก่ประชากร
ยุคอินเตอร์เน็ต

นอกจากการด�ำเนินการเพือ่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี ในฐานะสถาบันวิชาการ
สถาบันยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
ทีน่ อกจากจะเรียนรูใ้ นห้องเรียนยังเรียนรูท้ จี่ ะให้ความส�ำคัญกับสังคมส่วนรวมผ่านการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสั งคม
๑. กฐิ นพระราชทาน สถาบันพระปกเกล้า ประจ�ำปี ๒๕๖๑
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระอิสริยยศในขณะนัน้ ) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สถาบันพระปกเกล้าน�ำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำ� พรรษากาลถ้วนไตรมาส
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ วัดไชโยวรวิหาร ต�ำบลไชโย อ�ำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึง่ เป็นพระอารามหลวง ชัน้ โท มหานิกาย
และเป็นสถานทีป่ ระดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์ พระพุทธรูปปางสมาธิทสี่ ร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
โดย ศาสตราจารย์วฒ
ุ สิ าร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กรรมการบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า คณะผูบ้ ริหาร นักศึกษา และพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน พร้อมอนุโมทนาบุญ
โดยทั่วกัน สถาบันพระปกเกล้าได้ปวารณาถวายจตุปัจจัย เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๖,๘๐๐.๗๕ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนหกพันแปดร้อยบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดไชโยวรวิหาร
จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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สถาบันพระปกเกล้าได้ดำ� เนินการส่งเสริมท�ำนุ
บ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรือง และสนับสนุนธ�ำรง
รักษาไว้ซงึ่ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีมาอย่างต่อเนือ่ ง
และตลอดไป
๒. โครงการส่ งเสริมคุณธรรมและปฏิบัติธรรม
การส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ถือเป็น
พันธกิจส�ำคัญของสถาบันที่มุ่งมั่นด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง หากแต่การส่งมอบ
องค์ความรูเ้ พียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ สถาบัน
จึงด�ำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและปฏิบัติธรรม
ควบคู่กันไปเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้สอดคล้อง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
การจั ด หลั ก สู ต รวิ ทั น ตสาสมาธิ ส� ำ หรั บ นั ก บริ ห าร

aw_annual2561_part2.indd 163

8/23/2019 12:20:15 PM

164

โครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและปฏิบัติธรรม

ซึง่ เป็นหลักสูตรทีส่ ถาบันให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้นกั บริหารทีส่ นใจ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เข้ารับการฝึกสมาธิ เจริญสติ ตลอดจนการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ซึง่ โครงการ
นี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์
สิรินธโร) ทั้งยังมีการต่อยอดให้กับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ สถาบันยังให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (ส�ำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) ที่เป็นการต่อยอดในการฝึกสมาธิ
ขั้นสูง เพื่อน�ำไปเผยแผ่การฝึกสมาธิตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
๓. โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๖
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา จัดท�ำหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องธรรมาภิบาลแก่
ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ของภาครัฐและเอกชน โดยน�ำ “ธรรมาภิบาล” ไปสู่การปฏิบัติจริง
ในการแก้ปญ
ั หาด้านการแพทย์ของประเทศ ผ่านงานวิจยั และการสร้างกิจกรรมจิตอาสา “โครงการหน่วยแพทย์
อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครัง้ ที่ ๒”
เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร และเป็นการแสดงพลังจิตอาสาของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กับคนในท้องถิ่น ซึ่งทางสถาบันให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
จิตอาสา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยการออกหน่วยแพทย์อาสาฯ ในครั้งนี้
ได้ออกตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป จนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ในพื้นที่โรงพยาบาล ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาล
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มะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการซ้อมจัดโรงพยาบาลสนาม
ขนาดใหญ่ที่มีความร่วมมือจากแพทย์ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดความจ�ำเป็นในอนาคต อาทิ
การเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้จากราชวิทยาลัยฯ โดยแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาล
ในต่างจังหวัดโดยตรง การให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) พระสงฆ์ จิตอาสา ในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
ส�ำหรับการให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคยากซับซ้อนกว่า ๒๑ คลินิกเฉพาะทาง โดยน�ำแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากหลายสถาบันการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ท้องถิ่นขาดแคลน ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดให้กับผู้ป่วยกว่า ๘,๐๐๐ ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
๔. โครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่นอ
้ งไทยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ ๔
“ต้อกระจก ถ้าไม่รักษา อาจท�ำให้สูญเสียดวงตาได้” ภัยร้าย
ที่ท�ำให้ผู้คนตาบอดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้
หากแต่ผปู้ ว่ ยเข้าถึงการรักษาได้โดยง่าย แต่กลับพบปัญหาสาธารณสุขของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว หรือไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้เลย ซึ่งประชาชน
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาในการเข้ารับ
การรักษา โดยเฉพาะโรคตาต้อกระจกที่เป็นสาเหตุหลักในความเสี่ยง
ที่จะสูญเสียดวงตา โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๖ (สสสส.๖) สถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกับ มูลนิธไิ ทยพีบเี อส ลงพืน้ ทีใ่ นการศึกษาสภาพปัญหาและช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่และด�ำเนินโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทย
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ ๔ ในระหว่าง วันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยทีห่ า่ งไกลให้ได้รบั การรักษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยมีผเู้ ข้ารับ
การรักษาจ�ำนวน ๔๖๒ คน ซึ่งเป็นการด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ช่วยเหลือสังคมให้สมกับปณิธานของสถาบันทีเ่ ป็นสถาบันวิชาการชัน้ น�ำ
ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของสถาบันพระปกเกล้า ค�ำสั่งที่ ๒๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๗ และในมาตรา ๒๘ คือ
๑.

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันและของเลขาธิการ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันประกอบ
การประเมินผลงาน

๒.

รายงานผลการติดตาม และตรวจสอบผลงานของสถาบัน และของเลขาธิการ
ต่อประธานสภาสถาบันทุกหกเดือน

๓.

ประเมินผลงานของสถาบันทุกปี และจัดท�ำรายงานการประเมินผลงานเสนอ
ต่อสภาสถาบัน

สถาบันพระปกเกล้า จึงได้มีคำ� สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
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การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของสถาบั น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปรับเปลีย่ นแนวทางการประเมินผลงานของสถาบัน โดยมุง่ เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการก�ำหนดตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน เพือ่ ประเมินความส�ำเร็จ
ในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ซึง่ คณะกรรมการติดตามฯ
ได้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารของสถาบั น และมี ม ติ เ ห็ น ชอบตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทัง้ นี้ ผลจากการประเมินตามตัวชีว้ ดั ผลสัมฤทธิข์ องคณะกรรมการติดตามฯ จะน�ำไปสูข่ อ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

ส�ำหรับผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น
๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การติดตามการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ
ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

สถาบันได้ดำ� เนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ เสร็จเรียบร้อย ๒ เรือ่ ง ทัง้ ข้อเสนอแนะ
ที่ยังคงค้างอยู่ในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑ เรื่อง คือ การก�ำหนดตัวชี้วัดของ
ค่านิยม KPI-D ในแผนปฏิบตั งิ าน และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั ในรอบครึง่ ปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๑ เรื่อง คือ การติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ :
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ
ที่ดำ� เนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

รายละเอียดการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อเสนอแนะที่ยังคงค้างจากรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กร
สู่สมรรถนะและสากล
• การก�ำหนดตัวชี้วัดของค่านิยม KPI-D ในแผน
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ประกอบการประเมินความส�ำเร็จ
ในเชิ ง คุ ณ ภาพของกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นา
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมค่านิยม KPI-D

ตามแผนการด�ำเนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ นให้บคุ ลากร
มีค่านิยม KPI-D สถาบันได้ดำ� เนินการตามแผน
กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันให้
ความส�ำคัญในการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องค่านิยม KPI-D
ซึง่ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
ด�ำเนินการตามแผนกิจกรรมทีก่ ำ� หนดไว้เพิม่ เติม
คือ การส�ำรวจการรับรู้ของบุคลากร ผลสรุป
พบว่าบุคลากรของสถาบันรับรู้ค่านิยมองค์กร
คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๕๐ ซึ่งสถาบันจะน�ำผล
ดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงการสือ่ สาร และสร้าง
ความเข้าใจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
ให้บุคลากรเกิดการรับรู้ค่านิยมเพิ่มขึ้น
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
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รายละเอียดการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะที่ได้รับในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การพั ฒ นาองค์ ก รสู ่
สมรรถนะและสากล
• ตัวชีว้ ดั ที่ K 6-4/4.3/3 ร้อยละของความส�ำเร็จ
ของการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคลสามารถด�ำเนินการ
ได้ดกี ว่าค่าเป้าหมาย แต่พบว่าไม่สามารถติดตาม
บุคลากรที่ต้องตอบแบบส�ำรวจการติดตามผล
การพั ฒ นาได้ ค รบทุ ก คน การรายงานผล
การติ ด ตาม จึ ง อาจไม่ ส ะท้ อ นผลสั ม ฤทธิ์
ได้อย่างครบถ้วน บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
ควรให้ความร่วมมือ และผูร้ บั ผิดชอบควรติดตาม
ให้ได้ผลครบถ้วน เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ต่อไป

ส่วนงานบริหารงานบุคคลได้ตดิ ตามผลภายหลัง
การฝึกอบรมแล้ว จ�ำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรูแ้ ละความไม่รใู้ นการน�ำเสนอ
ผลงานวิชาการ ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้
ไปใช้ ป ระโยชน์ โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ดี
มีค่า ๔.๐๙
๒. หลักสูตรการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่า ๔.๐๘
๓. หลักสูตรการวางแผนและการจัดระบบงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความ
รูไ้ ปใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
มีค่า ๔.๒๓
๔. หลักสูตรการสอนงาน ผู้เข้ารับการอบรม
ได้น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่า ๔.๐๕
๕. หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมได้น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี มีค่า ๓.๗๕
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

รายละเอียดการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ผลสรุปจากการประเมินทัง้ ๕ หลักสูตรผูเ้ ข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่ได้น�ำความรู้จากการอบรม
ไปใช้ประโยชน์ มีคา่ เฉลีย่ ๔.๐๔ ซึง่ อยูใ่ นระดับดี
เช่น ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ได้นำ� ความรูไ้ ปใช้ในการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อน�ำเสนอต่อสาธารณะ
เป็นต้น

ส่ วนที่ ๒ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลส� ำเร็ จ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) คณะกรรมการ
ติดตามฯ ด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และเกณฑ์การประเมิน
ที่ฝ่ายบริหารสถาบัน และคณะกรรมการติดตามฯ ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งสถาบันได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๙.๑๐
โดยผลสรุปคะแนนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ แสดงตามตารางที่ ๒ ดังนี้
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ตารางที่ ๒:
สรุปผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ประเด็นยุทธศาสตร์

คะแนนที่ได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

๒๕.๐๐

๒๕.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผูน้ ำ� ให้เป็นผูน้ ำ� ทางความคิด
และการท�ำงานเพือ่ เผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

๑๐.๐๐

๙.๔๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรสูส่ มรรถนะและสากล

๑๐.๐๐

๙.๗๐

๑๐๐.๐๐

๙๙.๑๐

คะแนนรวมทั้งสิ้น
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คณะกรรมการติดตามฯ พบว่า ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งรายละเอียดผลการด�ำเนินงานทั้ง ๒๐ ตัวชี้วัด เป็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และ
สันติวิธี
ตัวชี้วัด R1 : จ�ำนวนครั้งการอ้างอิงผลงานวิจัย (เป้าหมาย ๔๐ ครั้ง/ปี)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ด�ำเนินการได้ ๕๗ ครั้ง
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
ตัวชี้วัด R2 : จ�ำนวนหน่วยงานที่น�ำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ (เป้าหมาย ๓๐ หน่วยงาน/ปี)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ด�ำเนินการได้ ๔๓ หน่วยงาน
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ: ไม่มี
ตัวชี้วัด R3 : ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
(เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ผลการประเมินความพึงพอใจ จ�ำนวน
๔ โครงการ ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ๑ โครงการ และในระดับมากที่สุด จ�ำนวน
๓ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ: ไม่มี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผู้น�ำให้เป็นผู้น�ำทางความคิดและการท�ำงาน เพื่อเผยแพร่
การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
ตัวชีว้ ดั L1 : ร้อยละของหลักสูตรทีผ่ เู้ ข้ารับการศึกษาอบรม มีความรูเ้ พิม่ ขึน้ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ขึน้ ไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันได้จัดหลักสูตรการศึกษาอบรม
ทีเ่ ปิดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับวุฒบิ ตั ร สัมฤทธิบตั ร ประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตร
ชั้นสูง รวมทั้งสิ้น ๑๖ หลักสูตร จากการประเมินระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น มีหลักสูตรที่มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ จ�ำนวน ๑๕ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินวัดระดับความรู้ ได้แก่
๑) แบบสอบถามระดับความรู้ จ�ำนวน ๑๒ หลักสูตร
๒) แบบสอบถามระดับความรู้ร่วมกับการทดสอบความรู้ จ�ำนวน ๑ หลักสูตร
๓) แบบการประเมินระดับสมรรถนะ (Competency) จ�ำนวน ๓ หลักสูตร
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : สถาบันควรเลือกใช้วิธีการประเมินความรู้ด้วยวิธีการทดสอบ
วัดความรู้ หรืออาจปรับเปลี่ยนค�ำถามในแบบประเมินด้วยตนเอง (Self Assessment) เพื่อให้สะท้อนถึงระดับ
ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ขยายไปยังหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และควรก�ำหนดหลักสูตรเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจน

ขึ้นไป)

ตัวชีว้ ดั L2 : ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ร้อยละ ๗๗.๗๘

ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : เพื่อให้การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สามารถผลักดันพลังความเป็น “ผูน้ ำ� ” ของสังคมไปสูก่ ารขับเคลือ่ นประเทศให้กา้ วหน้า โดยปลูกฝัง
ความเป็น “ผู้น�ำ” ด้วย “KPI - DNA” อันถือว่าเป็นคุณธรรมประจ�ำตัวที่น�ำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีงามได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันควรพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ส�ำหรับการประเมิน KPI - DNA ขยายไปยัง
หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และควรก�ำหนดหลักสูตรเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจน
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ตัวชี้วัด L3 : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย ร้อยละ
๓๐ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ร้อยละ ๘๘.๒๐
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ผลการประเมิน พบว่า ลักษณะกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้น�ำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ มาจากกิจกรรมของแต่ละหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงกิจกรรม
ที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ริเริ่มด�ำเนินการเอง ดังนั้น ในปีต่อไป สถาบันควรปรับแก้ค�ำนิยามตัวชี้วัดใหม่
โดยการน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ ห มายความรวมถึ ง ทั้ ง กิ จ กรรมตามที่ ห ลั ก สู ต รก�ำ หนด หรื อ เกิ ด จาก
การริเริ่มของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด้วย
ตัวชีว้ ดั L4 : จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสถาบัน (เป้าหมาย มากกว่า
๑,๕๐๐ คน/ปี)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ด�ำเนินการได้ ๒๗,๙๙๐ คน
มากยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : สถาบันควรปรับปรุงค่าเป้าหมายให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้เกิดความท้าทาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง
ตัวชี้วัด C1 : ร้อยละของโครงการอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ร้อยละ ๑๐๐
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
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ตัวชี้วัด C2 : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น (เป้าหมาย
ร้อยละ ๗๕)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ร้อยละ ๘๓.๐๙
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
ตัวชีว้ ดั C3 : ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รว่ มกันน�ำเสนอในระดับนโยบาย หรือร่วมกันด�ำเนินการ
กิจกรรม/โครงการ (เป้าหมาย ศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียนพลเมือง ร้อยละ ๑๐ ขึน้ ไป และ
โรงเรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : กลุ่มเป้าหมายศูนย์พัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง และโรงเรียนพลเมือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑ และกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๔
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
ตัวชี้วัด P1 : ร้อยละของรายงานการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีการอ้างอิงในกระบวนการ
พิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ (เป้าหมาย ร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันได้มีการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย
ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาในรอบปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔ เรือ่ ง และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ใช้รายงานการศึกษากฎหมาย
ดังกล่าวทั้ง ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
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ตัวชี้วัด P2 : ร้อยละของการด�ำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกรัฐสภา (เป้าหมาย
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันสามารถให้บริการตามการร้องขอ
ของสมาชิกรัฐสภาได้ทั้งหมด (ร้องขอมาจ�ำนวน ๑๓ เรื่อง สถาบันให้บริการได้ทั้ง ๑๓ เรื่อง นอกจากนี้ สถาบัน
ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกรัฐสภาโดยไม่ได้รบั การร้องขออีกจ�ำนวน
๑๓ เรื่อง รวมการให้บริการทางวิชาการทั้งหมดจ�ำนวน ๒๖ เรื่อง
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
ตัวชี้วัด P3 : ร้อยละของบุคลากรของรัฐสภาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย
ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันได้จัดอบรมวุฒิบัตรการปฏิบัติ
งานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�ำนวน ๒ รุ่น โดยมีผู้เข้าอบรมรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ คน และ
มีผู้เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
ตัวชี้วัด M1 : จ�ำนวนด้านขององค์ความรู้เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย
เพิ่มขึ้น ๓ ด้าน/ปี)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ได้จัดท�ำสัญญาจ้างวิจัย จ�ำนวน ๓ เรื่อง
ซึ่งมีก�ำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยด้านขององค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากองค์ความรู้เดิม จ�ำนวน
๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกฎหมาย ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
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ส�ำหรับตัวชี้วัด M1 คณะกรรมการติดตามฯ มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ประเมินผลความส�ำเร็จตัวชีว้ ดั M1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนือ่ งจาก โครงการวิจยั
ดังกล่าวก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงานไว้ ๒ ปีงบประมาณ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด M2 : จ�ำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบเข้าชมเอง (Walk-in) และเข้าชมเป็นหมู่คณะ
(เป้าหมาย ๒๗,๐๐๐ คน ขึ้นไป/ปี)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันได้ตั้งเป้าหมายจ�ำนวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ๒๗,๐๐๐ คนขึ้นไป และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๘,๐๑๖ คน
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : การก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาโดยใช้ผลการด�ำเนินงาน
ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ฐานในการก� ำ หนดค่ า กลาง ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาผลการด� ำ เนิ น งานใน ๒ ปี ที่ ผ ่ า นมา พบว่ า
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผู้เข้าชม จ�ำนวน ๒๗,๖๗๑ คน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชมจ�ำนวน
๒๘,๐๖๑ คน ดังนั้น สมควรมีการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด M3 : จ�ำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ (เป้าหมาย ๖,๕๐๐ คน ขึ้นไป/ปี)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันได้จัดนิทรรศการเคลื่อนที่
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาจ�ำนวน ๔ ครั้ง โดยได้ตั้งเป้าหมายจ�ำนวนผู้เข้าชม ๖,๕๐๐ คน
ขึ้นไป และมีผู้เข้าชมจริงจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๒๐ คน
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล
ตัวชี้วัด O1 : ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO (เป้าหมาย คือ
๑. ได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการตรวจประเมิน หรือตรวจติดตาม ๒. ภายหลังการตรวจประเมิน
หรือตรวจติดตาม ผู้ตรวจประเมิน ประเมินว่าไม่มี NC (Non Conformity) ในทุกกระบวนงาน และ
๓. ภายหลังการตรวจประเมิน หรือตรวจติดตาม ผู้ตรวจประเมิน ประเมินว่าให้ GP (Good Practice)
อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน)
ผลการด�ำเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันได้รบั การตรวจประเมินระบบบริหาร
คุณภาพ ISO จากบริษัท TUV NORD เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผลการตรวจประเมินสรุปว่าสถาบัน
ผ่านการตรวจประเมิน และได้รบั PI (Potential for Improvement) จ�ำนวน ๕ กระบวนงาน ซึง่ ผูต้ รวจประเมิน
ภายในของสถาบันได้ตรวจติดตามการปรับปรุง PI ทั้ง ๕ กระบวนงานแล้ว พบว่ามีการด�ำเนินงานเสร็จเรียบร้อย
แล้วทั้ง ๕ กระบวนงาน
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
ตัวชี้วัด O2 : ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร (เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึน้ ไป ของการด�ำเนินงานทีส่ ำ� เร็จตามแผนการพัฒนาความผูกพัน
ต่อองค์กร)
ผลการด�ำเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : ด�ำเนินกิจกรรมตามแผนทีว่ างไว้ทกุ กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
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ตัวชี้วัด O3 : ร้อยละของหน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศที่จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน (เป้าหมาย
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จ�ำนวน ๑๐ เครือข่าย
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
ตัวชี้วัด O4 : จ�ำนวนกิจกรรมที่ดำ� เนินการเป็นภาษาต่างประเทศ (เป้าหมาย ๑๔ ครั้ง ต่อปี)
ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ : สถาบันจัดกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จ�ำนวน ๑๖ กิจกรรม
ข้อคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ : ไม่มี
ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานโดยภาพรวม
จ�ำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
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๑.

สถาบันควรมุง่ เน้นการสร้างผลงานทีก่ อ่ ให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ให้มากขึน้ โดยวางแผน
การด�ำเนินงานของสถาบันในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่ความส�ำเร็จในเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๒.

ปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน หรือรูปแบบการให้บริการโดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดรับกับสังคมในยุค Digital

๓.

สถาบันควรพัฒนา และสร้างแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย เพื่อให้สถาบัน
เป็นทีย่ อมรับและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และค้นคว้าข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทย

๔.

สถาบันควรพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศทีเ่ ป็นรูปธรรม และ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ส่ วนที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของเลขาธิการ

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมิน และสรุปผลการประเมินภาพรวมผลงานของศาสตราจารย์
วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีข้อสรุป ดังนี้
• การด�ำเนินงานของโครงการ Flagship จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๒ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนงาน และเป้าหมายทีว่ างไว้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๑ โครงการ ส�ำหรับโครงการ
ทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการได้สำ� เร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เป็นโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ�ำนวน
๑ โครงการ คือ โครงการผลิตสือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นประชาธิปไตย ตามแผนของโครงการดังกล่าว
จะต้องเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองผ่านระบบ e-Learning
ซึง่ การด�ำเนินงานโครงการอยูร่ ะหว่างน�ำเนือ้ หาไปผลิตสือ่ “หลักสูตรค่านิยมพืน้ ฐานของความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดยก�ำหนดเปิดหลักสูตรในเดือน มกราคม ๒๕๖๒
• การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมท�ำได้มีประสิทธิภาพ ด�ำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณที่สถาบันก�ำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ คือ สามารถเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ ๙๒.๕๔
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย
เงินงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จ�ำนวน ๑ หน่วยงาน คือ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
เนื่องจากได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินข้ามปีส�ำหรับจัดอบรมข้าราชการรัฐสภาภูฏาน ซึ่งก�ำหนด
จัดอบรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
• การประเมินบทบาทและภาวะผู้น�ำของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการติดตามฯ
ได้พิจารณาผลการด�ำเนินงานของสถาบัน พร้อมทั้งได้รับฟังการน�ำเสนอจากเลขาธิการสถาบัน
เรือ่ ง “บทบาทของผูน้ ำ� ของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในการขับเคลือ่ นองค์กร” เมือ่ วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นว่า ผลการด�ำเนินงานของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สะท้อนบทบาท
ของการเป็นผู้น�ำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ มีดังนี้
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๑. บทบาทผู้นำ� ในการก�ำหนดทิศทาง และแนวทางหลักในการด�ำเนินงาน (Path finding)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กำ� หนดแนวทางการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับทิศทาง และเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฉบับที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี :
มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ให้ครอบคลุม
องค์ความรูท้ กุ มิติ วิจยั องค์ความรูท้ เี่ ชือ่ มโยงกับบริบท สถานการณ์ทางการเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงและทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนวิจัยเพื่อเสนอทิศทางของสถานการณ์ หรือประเด็นสาธารณะ
ที่ส�ำคัญ และมุ่งเน้นการวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์จริง รวมถึงการควบคุมคุณภาพผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ โครงการเกาะติดการเลือกตั้ง
(Election’62 Watch) ทัง้ นี้ ส�ำหรับโครงการ Election’62 Watch สถาบันได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ การสร้างความรู้
ความเข้าใจ และรณรงค์ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง ได้แก่ การติดตามสถานการณ์ และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในราวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตัง้ จ�ำนวน ๕ ครัง้ การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกตัง้ ใน ๒๐ จังหวัด และการศึกษาวิจยั กลไก
การเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญกับการตัง้ มัน่ ประชาธิปไตยไทย การจัดเวทีนโยบายสาธารณะเพือ่ รวบรวมความเห็น
ข้อเสนอแนะต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลใน ๕ ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ความเป็นพลเมือง สันติสขุ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณภาพสังคม และการปฏิรปู การเมือง ทัง้ นี้
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและการด�ำเนินการภายใต้โครงการ Election’62 Watch ก�ำหนดให้มีการสื่อสาร
กับสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ www.kpi-corner.com และ Facebook fanpage : Kpi-corner
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผูน้ ำ� ให้เป็นผูน้ ำ� ทางความคิดและการท�ำงานเพือ่ เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี : มุ่งเน้นการสร้างผู้นำ� ด้านประชาธิปไตยที่มีค่านิยม KPI-DNA โดยปรับ
รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรูร้ ว่ มกัน (Knowledge Co-Creation)
และมุ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) เช่น
การปรับกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๒๒ (ปปร. ๒๒) โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นส�ำคัญ Executive Talk กิจกรรม
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการในสถานการณ์สมมติ (Role Play) กิจกรรมโต้วาที (Debate) เป็นต้น ได้พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยน�ำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
การขับเคลือ่ นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ซึง่ ได้เปิดหลักสูตร Online แล้ว ๑ หลักสูตร
คือ “หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�ำหรับนักการเมืองระดับชาติ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง : มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน
ศึกษาเชิงลึกจากพื้นที่นำ� ร่องเพื่อขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งระดับพื้นที่
ผ่านการพัฒนาและขยายศูนย์พัฒนาการเมืองในระดับจังหวัด เช่น จังหวัดนครพนม จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้ง
การริเริ่มช่องทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง เช่น การสืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานศิลปะ
การแสดงพื้นบ้าน งานวรรณศิลป์ และผลิตหนังสั้น เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา : ศึกษาร่างกฎหมายทีเ่ ป็นสารสนเทศเพือ่
การพิจารณาในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพและรวดเร็ว และมีการจัดเก็บการอ้างอิงเรือ่ งการใช้ประโยชน์
(Citation) เช่น รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศ และข้อเสนอแนะต่อการจัดท�ำร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทัง้ การรับฟังความคิดเห็นมาตรา ๗๗ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพือ่ สนับสนุนงานของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และการปฏิรปู
ประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐสภาและสถาบันนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องต่างประเทศ เช่น การศึกษาวิจยั
เรือ่ ง การจัดท�ำเกณฑ์และตัวชีว้ ดั ในการประเมินกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องราชอาณาจักรไทยร่วมกับสถาบัน และ
ส่งบุคลากรของรัฐสภาเข้ารับการอบรมร่วมกับสถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา (Parliamentary Institute of
Cambodia : PIC) ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรในวงงานรัฐสภา
เช่น การจัดหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นพระปกเกล้าศึกษา : ได้ขยายขอบเขตการศึกษา รวบรวมองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับพระปกเกล้า
ศึกษาในทุกมิติ หรือมุมมองทีห่ ลากหลาย เช่น ด้านกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ ๗ โดยท�ำวิจยั เรือ่ ง “พัฒนาการของ
กฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส” ด้านสถาปัตยกรรม ท�ำวิจัยเรื่อง “พัฒนาสถาปัตยกรรมในสยาม
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗) นอกจากนี้ ได้ขยายพื้นที่ในการจัด
นิทรรศการเคลือ่ นที่ เพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย โดยร่วมกับเครือข่ายในระดับพืน้ ที่ และได้ขยายโอกาส
ในการเรียนรูพ้ ระราชประวัตฯิ และพัฒนาการของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผ่านพิพธิ ภัณฑ์
เสมือน (Virtual Museum) รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นการเรียนรู้แบบ Interactive
Learning
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล : ได้บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้
สถาบันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบตั งิ านตามต�ำแหน่งและความรับผิดชอบตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบการประเมินผลเพือ่ สนับสนุน และผลักดันให้
บุคลากรในทุกระดับเกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้ปรับโครงสร้างอัตราก�ำลังเพือ่ รองรับการขยาย
งานด้านต่างๆ โดยเพิ่มหน่วยงาน ๒ หน่วยงาน คือ ส�ำนักบริการวิชาการ และส�ำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย
๒. บทบาทในการเป็นผู้นำ� การเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้มุ่งมั่นในการน�ำพา และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง และประเด็นท้าทายทั้งภายใน และภายนอก โดยได้ปรับเปลี่ยนทิศทาง และนโยบาย
การบริหารงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชาธิปไตย
โลก (Disruptive Democracy) การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนางาน เช่น การจัดการเรียนการสอน
ด้ ว ยระบบ e-Learning การให้ บ ริ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ ผ่ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ สมื อ นจริ ง (Virtual Museum)
การพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาด้วย KPI KiT เป็นต้น รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
การเพิ่มอัตราก�ำลังบุคลากร การบริหารงานภายใต้ความไม่แน่นอนของกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย รวมทั้งการบริหารระบบงบประมาณที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนบูรณาการ
การวิจัยของประเทศ
๓. บทบาทในการสร้ า งความร่ ว มมื อ การท� ำ งานเป็ น ที ม การสร้ า งโอกาสและให้ อ� ำ นาจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ มุ ่ ง ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ขององค์ ก ร โดยส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี
ขับเคลื่อนการท�ำงานเป็นทีม และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ค่านิยมร่วม KPI-D อย่างจริงจัง และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการเสริมพลังเครือข่ายจาก
ภายนอกเพื่อขับเคลื่อนงานสถาบัน โดยหนุนพลังของนักศึกษาเพื่อเป็น “หุ้นส่วน” ในการพัฒนางานของ
สถาบันและพัฒนาประชาธิปไตย เช่น การรวมพลังเครือข่ายนักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น ๖ ได้ร่วมกันจัดโครงการรักษา
ตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
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๔. บทบาทการเป็นตัวอย่างทีด่ ี (Role Model)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มีบทบาทความเป็นผูน้ ำ� องค์กรทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี (Role Model) แก่บคุ ลากร
ในองค์กรได้น�ำไปปฏิบัติตาม ดังนี้
• ยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ (Integrity) สร้างผลงานวิชาการ เสนอแนวทาง ชี้แนะ
สังคม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการครบรอบ
๒๐ ปี ของสถาบันพระปกเกล้า โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ นักการเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และหาแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• มุ่งมั่น และท�ำงานเชิงรุก มองการณ์ไกล เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และแสวงหาโอกาสจาก
ความท้าทาย เช่น การมุ่งเน้นการท�ำวิจัย และพัฒนางานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การปฏิรูปประเทศ และการเลือกตั้ง เป็นต้น ตลอดจนการบริหารงานภายใต้ความไม่แน่นอน
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
• ธ�ำรงรักษาวินัยในการท�ำงาน และความตรงต่อเวลา การส่งงานตรงเวลา เพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตาม
• สร้างวัฒนธรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เคยสร้างประโยชน์ต่อสถาบัน
อันเป็นการแสดงความกตัญญูตอ่ ผูม้ อี ปุ การคุณต่อสถาบัน ได้แก่ การยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ คลส�ำคัญ
ในหนังสือครบรอบ ๒๐ ปี ของสถาบัน เช่น ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้ า ทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ส ร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ สถาบั น รวมทั้ ง
การเป็ น แบบอย่ า งด้ ว ยการแสดงความเคารพ และแสดงความกตั ญ ญู ต ่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน เนื่องในโอกาสวันส�ำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการด�ำเนินงานของเลขาธิการ ดังนี้
๑. ควรมุ่งเน้นการสร้าง Core Values มากยิ่งขึ้น แก่บุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้ยึดถือและ
ปฏิบัติเหมือนกันทั้งองค์กร
๒. การปรับโครงสร้างองค์กร และการเพิ่มอัตราก�ำลังจากการโอนย้ายบุคลากร ของส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเมือง มาปฏิบัติงานกับสถาบันนั้น เลขาธิการควรให้ความส�ำคัญในเรื่องของการสอนงาน
ด้ ว ยรู ป แบบ Coaching & Mentoring การถ่ า ยทอดความรู ้ ประสบการณ์ แ ละวิ ธี ก ารท� ำ งานจาก
บุ ค ลากรของสถาบั น ตลอดจนการปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รของสถาบั น เพื่ อ หลอมรวมบุ ค ลากร
ทั้ ง สองส่ ว น เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานของสถาบั น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลมาก
ยิ่งขึ้น
๓. ควรสนับสนุนการขับเคลื่อนการเผยแพร่ประชาธิปไตยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง ให้ความรู้
แก่ประชาชนในเรื่องการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากยิ่งขึ้น และเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เช่น การ
ศึกษาผลกระทบเปรียบเทียบวิธีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการศึกษา
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รายงานการเงิน

รายงานการเงิน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

aw_annual2561_part3.indd 186

8/23/2019 11:57:45 AM

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

-1-

187

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒๕๖๑
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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๒๕๖๐

๔๖๗,๐๗๑,๖๖๓.๙๕
๗,๐๔๕,๓๔๐.๐๔
๖๘๙,๓๓๗,๙๔๓.๒๕
๔,๔๔๖,๔๒๗.๑๗
๒,๑๘๑,๒๕๕.๖๒
๕๓๐,๖๖๔.๐๒
๑,๑๗๐,๖๑๓,๒๙๔.๐๕

๓๑๒,๐๐๕,๖๙๒.๓๔
๓,๑๐๕,๕๒๕.๓๙
๑,๗๔๙,๑๘๐,๗๖๒.๔๙
๔,๘๓๓,๖๐๙.๗๔
๑,๙๙๘,๙๖๑.๒๓
๓๑๙,๐๖๐.๗๙
๒,๐๗๑,๔๔๓,๖๑๑.๙๘

๐.๐๐
๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๕,๖๐๕,๘๘๑.๗๘
๗,๗๐๙,๐๓๙.๔๕
๔,๘๘๙,๑๗๐.๗๓
๑,๐๖๘,๒๐๔,๐๙๑.๙๖
๒,๒๓๘,๘๑๗,๓๘๖.๐๑

๓,๐๘๕,๕๓๖.๙๐
๐.๐๐
๕๕,๘๕๗,๕๑๘.๙๔
๑๐,๖๐๔,๙๙๒.๕๘
๔,๘๘๙,๑๗๐.๗๓
๗๔,๔๓๗,๒๑๙.๑๕
๒,๑๔๕,๘๘๐,๘๓๑.๑๓

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล)

ลงชื่อ........................................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)

ผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒๕๖๑
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
- สํารองเพื่อภารกิจพิเศษ
รายได้สูง/(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
- กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

- กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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๒๕๖๐

๓๑,๒๙๙,๙๒๒.๙๐
๒๗,๗๖๙,๖๙๓.๔๗
๑,๐๐๑,๑๘๕.๙๙
๖๐,๐๗๐,๘๐๒.๓๖

๖๙,๐๔๒,๔๒๐.๓๒
๑๒,๐๙๒,๒๕๖.๙๑
๕๓๕,๒๔๘.๔๖
๘๑,๖๖๙,๙๒๕.๖๙

๙๐,๓๕๒,๑๑๒.๕๑
๒๔,๐๐๙.๗๓
๙๐,๓๗๖,๑๒๒.๒๔
๑๕๐,๔๔๖,๙๒๔.๖๐
๒,๐๘๘,๓๗๐,๔๖๑.๔๑

๗๑,๕๔๐,๔๔๕.๓๗
๘๔,๕๒๓.๐๙
๗๑,๖๒๔,๙๖๘.๔๖
๑๕๓,๒๙๔,๘๙๔.๑๕
๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๓,๓๒๔,๕๐๒.๕๔
๑,๒๘๙,๐๔๕,๙๕๘.๘๗
๑,๓๓๒,๓๗๐,๔๖๑.๔๑
๒,๐๘๘,๓๗๐,๔๖๑.๔๑

๔๒,๗๔๐,๔๙๑.๗๒
๑,๑๙๓,๘๔๕,๔๔๕.๒๖
๑,๒๓๖,๕๘๕,๙๓๖.๙๘
๑,๙๙๒,๕๘๕,๙๓๖.๙๘

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล)

ลงชื่อ........................................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)

ผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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189

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
( หน่วย : บาท )
๒๕๖๑
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก
รายได้จากงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายได้อื่น
รวมรายได้

๒๙๙,๙๗๓,๖๐๐.๐๐
๙๔๓,๑๘๔.๑๗
๖๐,๙๐๕.๘๘
๑๑๐,๙๘๔,๕๕๗.๒๔
๗๖๖,๑๔๐.๔๓
๓๕,๕๘๖,๐๐๖.๓๐
๔๔๘,๓๑๔,๓๙๔.๐๒

๒๕๔,๒๕๔,๖๐๐.๐๐
๙๔๘,๙๘๐.๙๕
๑๓๐,๗๙๗.๕๙
๑๐๓,๓๐๖,๗๕๓.๓๘
๗,๕๑๖,๑๘๒.๐๘
๓๗,๐๓๖,๔๙๖.๙๗
๔๐๓,๑๙๓,๘๑๐.๙๗

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก
ค่าใช้จ่ายจากงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๗๖,๒๗๓,๖๑๔.๐๑
๒๐,๒๕๐,๒๖๑.๒๓
๑๐๖,๕๐๗,๗๒๓.๑๗
๖,๔๘๔,๐๒๖.๐๐
๙,๙๗๐,๖๕๕.๗๗
๑๓,๕๖๐,๒๕๘.๑๐
๒๔,๓๒๐,๐๖๐.๕๔
๙๔,๒๑๘,๕๘๕.๕๑
๑๘๒,๑๒๙.๖๑
๓๕๑,๗๖๗,๓๑๓.๙๔
๙๖,๕๔๗,๐๘๐.๐๘

๗๓,๓๓๑,๓๔๖.๐๘
๘,๐๗๙,๙๗๘.๙๔
๑๐๘,๙๓๐,๔๐๙.๗๗
๗,๓๔๑,๕๐๗.๒๒
๙,๔๑๕,๗๕๑.๙๑
๑๕,๔๘๖,๔๖๗.๘๘
๒๐,๔๘๑,๙๕๗.๓๙
๘๙,๔๙๓,๒๗๙.๘๗
๒,๕๑๐,๗๓๒.๓๗
๓๓๕,๐๗๑,๔๓๑.๐๙
๖๘,๑๒๒,๓๗๙.๘๘

ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล)
ผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
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ลงชื่อ........................................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรค
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสถาบันพระปกเกล้า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�ำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
รายงานที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายการเงินฝากสถาบัน
การเงิน จ�ำนวน 466,944,101.20 บาท ในจ�ำนวนนีย้ งั ไม่รวมบัญชีเงินฝากธนาคารทีไ่ ด้รบั การยืนยันยอดจาก
ส�ำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 บัญชี เป็นเงิน 31,090,807.66 บาท และ
ส�ำนักงานใหญ่ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1 บัญชี เป็นเงิน 21,583,003.25 บาท รวมเป็นเงิน
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จ�ำนวน 52,673,810.91 บาท ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
อย่างเพียงพอ หรือใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในความถูกต้องครบถ้วนของรายการดังกล่าวได้ จึงไม่
สามารถสรุปได้ว่าจ�ำเป็นต้องปรับปรุงจ�ำนวนเงินของรายการเหล่านี้หรือไม่เพียงใด ซึ่งหากจ�ำเป็นต้องปรับปรุง
จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานหลายรายการ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวกับกับการตรวจสอบรายงานการเงินและส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่อรายงานการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำรายงานการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อก�ำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก
หน่วยงาน หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
หน่วยงาน
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจสอบของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงาน
การเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจาการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ในรายงาน
การเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงจากการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
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• สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง
ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ
ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวศิริลักษณ์ ฉิ่งทองค�ำ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18
(นางนาตยา ธนิทธิพันธ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 22 มีนาคม 2562
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ส่ วนที่ ๕
ภาคผนวก

พันธกิจที่ ๑

การศึ ก ษา วิ จั ย ทางวิ ช าการเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
เสนอแนะการแก้ ไ ขปั ญหาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการเมื อ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

งานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา
1.

งานวิจัย เรื่อง “บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาสหกรณ์ภาคเหนือ
ประเทศไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

2.

งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาสถาบั น การเมื อ งว่ า ด้ ว ยการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

3.

งานวิจัย เรื่อง “ประชาธิปไตยไซเบอร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

4.

งานวิจยั เรือ่ ง “จากมวลชนปฏิวตั สิ มู่ วลชนประชาธิปไตย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ ไชยพร

5.

งานวิจัย เรื่อง “การปฏิรูปพรรคการเมือง” โดย ณัชชาภัทร อมรกุล

6.

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัญหาและแนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....” โดย
รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย

7.

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. .... ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

8.

รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การเติบโตและการเสือ่ มถอยของเมืองในประเทศไทย กรณีศกึ ษา
เมืองโพธาราม และนครยะลา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา

9.

รายงานการศึกษา เรื่อง “การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน
31 กรณีศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร

10. รายงานการส�ำรวจ “ความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่น ปี 2560” โดย สุนิษา ฝึกฝน
11. หนั ง สื อ “รายงานสถานการณ์ ก ารกระจายอ� ำ นาจสู ่ ท ้ อ งถิ่ น ประจ� ำ ปี 2560” โดย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล วิลาวัณย์ หงษ์นคร สุเชาว์ ชยมชัย และ พัชร์วรัญน์ สินธุรตั น์
12. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และคณะ
13. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลการด�ำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และคณะ
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14. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลการด�ำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลต�ำบลเชิงดอย อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่” โดย อมาพร ปวงรังสี
15. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลการด�ำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุพนื้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลไกรนอก อ�ำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย” โดย สุนิษา ฝึกฝน
16. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลการด�ำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์” โดย ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
17. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลการด�ำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย วิลาวัณย์ หงษ์นคร
18. งานวิจัย เรื่อง “แบบจ�ำลองการท�ำนายผลการเลือกตั้งของไทย : การวิเคราะห์ระดับเขต
เลือกตั้ง และระดับบุคคล” โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
19. งานวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธรรมาภิบาล” โดย ศาสตราจารย์
นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
20. งานวิจัย เรื่อง “การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
21. งานวิจัย เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
พ.ศ. 2560 และสรุปผลการส�ำรวจ พ.ศ. 2545 – 2560” โดย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
22. งานวิจัย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล” โดย ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
23. งานวิจัย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายและกลไกสนับสนุนการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีสว่ นร่วมแก่ภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ” โดย วีระ สมความคิด
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24. งานวิจัย เรื่อง “กลไกการตรวจสอบเมื่อกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : การรับฟัง
ความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ภูมิ มูลศิลป์
25. งานวิจัย เรื่อง “รายงานผลการศึกษาดัชนีช้ีวัดประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560” โดย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
26. งานวิจัย เรื่อง “รายงานการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของรัฐบาล และ
เครือข่ายทางสังคม ปี 2560” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกล และ รัชวดี แสงมหะหมัด
27. งานวิจัย เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
พ.ศ. 2561 และสรุปผลการส�ำรวจ พ.ศ. 2545 – 2561” โดย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
28. งานวิจัย เรื่อง “รายงานผลสรุปการเก็บความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อการปฏิรูประบบ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และคณะ
29. งานวิจัย เรื่อง “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... ” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และคณะ
30. งานวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเด็กต่อรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก
เยาวชน และครอบครัว : กรณีศึกษาอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด” โดย ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี
31. งานวิจัย เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย” โดย ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี นุชประภา โมกข์ศาสตร์
32. งานวิจัย เรื่อง “ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์(Community Justice of Countries in ASEAN Community : A Study of Republic of the Philippines)” โดย นิตยา โพธิ์นอก
33. โครงการวิจัยสตรีกับกระบวนการสันติภาพ โดย อภิญญา ดิสสะมาน
34. โครงการวิจยั จัดท�ำดัชนีตวั ชีว้ ดั สันติภาพในสังคมไทย (Peace Index) โดย ชลัท ประเทืองรัตนา
35. โครงการกระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุม่ ผูห้ ญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในเอเชีย
แปซิฟิกความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย โดย ดร.อัมพร หมาดเด็น อภิญญา ดิสสะมาน มนวัฒน์
พรหมรัตน์
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36. โครงการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ (Peace Poll/peace survey)
โดย สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันวิจยั
ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำนักสันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ความร่วมมือ
ทรัพยากรสันติภาพ มูลนิธิเอเชีย
37. โครงการวิจัยเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง โดย จารุวรรณ แก้วมะโน
38. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศ และข้อเสนอแนะต่อการจัดท�ำร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2562 โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
1. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “งานวิจัยนาฏกรรมไทยกับนโยบายการปกครอง พ.ศ. 2468 - 2516”
โดย นางสาวมณิศา วศินารมณ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การน�ำแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting)
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย” โดย นางสาววลัยพร ชิณศรี ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ทุนดุษฎีนพิ นธ์ เรือ่ ง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่ การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีต่ นื่ ตัว
ในชุมชน” โดย นางสาวญาศินี เกิดผลเสริฐ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบความร่วมมือของภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม” โดย
นายอภิรัชต์ สุดทองคง ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับ
นักศึกษาครูประถมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของนักเรียนประถมศึกษา”
โดย นางสาววิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ทุนดุษฎีนพิ นธ์ เรือ่ ง “แนวทางการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐาน
สมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย” โดย นายเอกภูมิ เจียมวิทยานุกลู
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ทุนวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ :
กรณีศกึ ษาผูห้ ญิงไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี” โดย นางสาวเพ็ญนภา พัทรชนม์ ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. ทุนวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเมืองอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมอัต-ตักวา (วัดเกต) เชียงใหม่
ภายใต้กระแส ความหวาดกลัวอิสลาม” โดย นายสุเชน เลิศวีระสวัสดิ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ทุนวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การครองอ�ำนาจน�ำกับการใช้กลไกอ�ำนาจรัฐของรัฐบาลไทยในช่วงการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559” โดย นางสาวพิชามญชุ์ ศรีรกั ษาสินธุ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ทุนวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง “ประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ญั ญาว่าด้วย “สันติวธิ ”ี ของภาคประชาสังคมชายแดนใต้
ระหว่างทศวรรษ 2490 - 2550” โดย นายสัมพันธ์ วารี ปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ
1. งานวิจยั ชุมชน เรือ่ ง “การศึกษาการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ โดยใช้แนวทาง
ประชารัฐ” โดย นายกฤติน จันทร์สนธิมา
2. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นที่จังหวัดอ�ำนาจเจริญ” โดย ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล และ
ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย
3. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต�ำบลโคกมัง่ งอย จังหวัดชัยภูม”ิ โดย นางสาวโชติกา สิงหาเทพ และคณะ
4. งานวิจยั ชุมชน เรือ่ ง “การน�ำเสนอแนวทางปฏิรปู ประเทศด้านการจัดการทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต” โดย
ดร.นันทนา เครือหงส์ และคณะ
5. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร :
พลวัตแห่งการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ในพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองพันจันทร์ อ�ำเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี” โดย นายปริชัย ดาวอุดม และ นายเจษฎา เนตะวงศ์
6. งานวิจยั ชุมชน เรือ่ ง “กระบวนการเป็นผูน้ ำ� แบบทางการและการมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่
ของกลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวไทยภูเขา กรณีศกึ ษากลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวไทยภูเขา อ�ำเภอคลองลาน จังหวัด
ก�ำแพงเพชร” โดย นางสาวโอกามา จ่าแกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ และ
นางสาวชลกานดาร์ นาคทิม
การอ้างอิงงานวิจัยและงานวิชาการ
1. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมของประชาชน ตามแนวทางชุมชนไร้ถงั ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมของประชาชน ตามแนวทางชุมชนไร้ถงั ของเทศบาลต�ำบลลานสัก
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3. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมของประชาชน ตามแนวทางชุมชนไร้ถงั ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
4. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางชุมชนไร้ถังขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลม่วงลาด
5. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางชุมชนไร้ถังขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลประดู่ยืน
6. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมของประชาชน ตามแนวทางชุมชนไร้ถงั ของเทศบาลต�ำบลบ้านไร่
7. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางชุมชนไร้ถังขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลลานสัก
8. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2560 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น เพือ่ ใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ Smart Mobility City, Smart Public Service, Smart Security and Surveillance
Data Driven City, Smart International Destination, Smart Compact City Smart
Tourism Smart Living
9. งานวิจยั ถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
ประจ�ำปี 2560 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั ประชาชน
ของเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่
Smart Mobility City, Smart Public Service, Smart Security and Surveillance Data
Driven City, Smart International Destination, Smart Compact City Smart Tourism
Smart Living
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10. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2560 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนของเทศบาลนครยะลา เพือ่ ใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ Smart Mobility City, Smart Public Service, Smart Security and Surveillance
Data Driven City, Smart International Destination, Smart Compact City Smart
Tourism Smart Living
11. งานวิจยั ถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
ประจ�ำปี 2560 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั ประชาชน
ของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่
Smart Mobility City, Smart Public Service, Smart Security and Surveillance Data
Driven City, Smart International Destination, Smart Compact City Smart Tourism
Smart Living
12. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2560 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนของเทศบาลนครภูเก็ต เพือ่ ใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ Smart Mobility City, Smart Public Service, Smart Security and Surveillance
Data Driven City, Smart International Destination, Smart Compact City Smart
Tourism Smart Living
13. งานวิจยั ถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
ประจ�ำปี 2560 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั ประชาชน
ของเทศบาลเมืองล�ำพูน เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่
Smart Mobility City, Smart Public Service, Smart Security and Surveillance Data
Driven City, Smart International Destination, Smart Compact City Smart Tourism
Smart Living
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14. งานวิจยั ถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
ประจ�ำปี 2560 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั ประชาชน
ของเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่
Smart Mobility City, Smart Public Service, Smart Security and Surveillance Data
Driven City, Smart International Destination, Smart Compact City Smart Tourism
Smart Living
15. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2561 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ น�ำความรูไ้ ปพัฒนาการจัดการศึกษา
ภายในพื้นที่ และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
16. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2561 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษา
ภายในพื้นที่ และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
17. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2561 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษา
ภายในพื้นที่ และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
18. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2561 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพือ่ น�ำความรูไ้ ปพัฒนาการจัดการศึกษาภายในพืน้ ที่ และ
เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
19. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2561 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนของเทศบาลนครเชียงราย เพือ่ น�ำความรูไ้ ปพัฒนาการจัดการศึกษาภายในพืน้ ที่ และ
เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
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20. งานวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ประจ�ำปี 2561 ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำ� หรับการจัดบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาภายในพื้นที่ และ
เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
21. งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความซือ่ ตรงในสังคมไทย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์
ใช้ในโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ในการด�ำเนินกิจกรรมจัดประชุมน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินกิจกรรม
22. งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความซือ่ ตรงในสังคมไทย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์
ใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำแผน
ปฏิบัติการเสริมสร้างความซื่อตรงในโรงเรียน
23. งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความซือ่ ตรงในสังคมไทย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์
ใช้ในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิน่ ) จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นและท�ำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความซื่อตรงในโรงเรียน
24. งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความซือ่ ตรงในสังคมไทย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์
ใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความซื่อตรงในโรงเรียน
25. งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความซือ่ ตรงในสังคมไทย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์
ใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความซื่อตรงในโรงเรียน
26. งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความซือ่ ตรงในสังคมไทย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์
ใช้ในวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน ในการประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความซื่อตรงในโรงเรียน
27. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณที่
ค�ำนึงถึงมิตหิ ญิงชาย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลพลูตาหลวง
จังหวัดชลบุรี ในการจัดท�ำโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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28. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณ
ที่คำ� นึงถึงมิติหญิงชาย ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดท�ำโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณ
ที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลอ่าวนาง
จังหวัดกระบี่ ในการจัดท�ำโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณ
ทีค่ ำ� นึงถึงมิตหิ ญิงชาย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในเทศบาลต�ำบลเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
ในการจัดท�ำโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณ
ที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ในการจัดท�ำโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณ
ที่คำ� นึงถึงมิติหญิงชาย ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการจัดท�ำ
โครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณ
ทีค่ ำ� นึงถึงมิตหิ ญิงชาย ได้ถกู น�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการจัดท�ำ
โครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
34. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำของผู้หญิงและการวางแผน และจัดท�ำงบประมาณ
ที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลดอกแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดท�ำโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
35. โครงการธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : แนวทางสู่การปฏิบัติ ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและ
ประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการด�ำเนินโครงการ การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
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36. โครงการธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : แนวทางสู่การปฏิบัติ ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและ
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในการด�ำเนินโครงการ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
37. โครงการบทบาทของผู้หญิงในการจัดการความขัดแย้งในทั่วประเทศ ได้ถูกน�ำไปอ้างอิงและ
ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการด�ำเนินโครงการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้หญิง ในจังหวัดพิษณุโลก
38. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ได้ถูกน�ำ
ไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในเทศบาลต�ำบลปอภาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริม
การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
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พันธกิจที่ ๒

ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการทั้ ง ในรู ป ของการศึ ก ษาอบรมทางวิ ช าการ
ให้ค�ำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ย วกั บ ความรู้ ท างการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ธรรมาภิบาลและสั นติวิธี
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสู ง
1. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๑
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๑๓๙ คน
2. หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๔ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๘๗ คน
3. หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๘ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๘๘ คน
4. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๗ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน
๑๔๙ คน
5. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๖ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม
จ�ำนวน ๑๒๘ คน
ระดับประกาศนียบัตร
1. หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๘ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม
จ�ำนวน ๙๕ คน
2. หลักสูตรผู้น�ำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๗ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๑๑๗ คน
3. หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๗ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๘๙ คน
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4. หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๒ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม
จ�ำนวน ๕๙ คน
5. หลักสูตรธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารระดับกลาง รุน่ ที่ ๑๙ ผูผ้ า่ นการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๑๑๓ คน
6. หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม
จ�ำนวน ๑๓๓ คน
7. หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๔ ผู้ผ่านการศึกษา
อบรม จ�ำนวน ๘๐ คน
ระดับสั มฤทธิบัตร
1. หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุน่ ที่ ๒๒
ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๔๘ คน
ระดับวุฒิบัตร
1. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส�ำหรับผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๑ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๘๐ คน
2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส�ำหรับผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๘๙ คน
3. หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๕ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม
จ�ำนวน ๒๙ คน
4. หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำ� หรับนักบริหาร รุ่นที่ ๘ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๔๖ คน
5. หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ ๑๘ ผูผ้ า่ นการศึกษา
อบรม จ�ำนวน ๒๐ คน
6. หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ ๑๙ ผูผ้ า่ นการศึกษา
อบรม จ�ำนวน ๑๙ คน
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พันธกิจที่ ๓

ส่ งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
งานด้านการศึกษาอบรม
1. หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๕ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๕๑ คน
2. หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๖ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๕๐ คน
งานสนับสนุนด้านร่างกฎหมาย
1. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการให้รฐั เข้าถึงและได้มาซึง่ ข้อมูลทีบ่ คุ คลสือ่ สารถึงกัน : การสร้างสมดุล
ระหว่างการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และความมั่นคงของรัฐ (Privacy Right V. National
Security) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
2. การให้ รั ฐ เข้ า ถึ ง และได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ บุ ค คลสื่ อ สารถึ ง กั น ในสหราชอาณาจั ก ร
โดย นายรัฐสาภ จุรีมาศ
3. การให้ รั ฐ เข้ า ถึ ง และได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ บุ ค คลสื่ อ สารถึ ง กั น ในสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
4. การให้ รั ฐ เข้ า ถึ ง และได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ บุ ค คลสื่ อ สารถึ ง กั น ในสหพั น ธรั ฐ เยอรมนี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน
5. การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหรัฐอเมริกา โดย ดร.ปิติ
เอี่ยมจ�ำรูญลาภ
6. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร
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7. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร
8. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
โดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา
9. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... โดย
นายณวัฒน์ ศรีปัดถา
10. กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มจองที่พักระยะสั้น โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย
11. กรณีศึกษากฎหมายด้านการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
12. การพิจารณาคดีลับหลังจ�ำเลยในคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง โดย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
งานการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม
1. นายอดิเรก จันทร์อนิ ทร์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกรรมาธิการ ๒ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ในการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ ๑๗
2. นายชาติชาย เนือ่ งนิยม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักรายงานการประชุมและชวเลข ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา ในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ ๑๘
3. นายณัฐพงศ์ รอดมี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ในการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๘
4. นายศุภณัฐ เพิม่ พูนวิวฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ ๑๘
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งานด้านการจัดสั มมนาและอบรมระยะสั้ น
1. การสัมมนา เรือ่ ง “เวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นแรงงานข้ามชาติ” เมือ่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน
2. การน�ำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ เรื่อง “กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำกฎหมาย” เมื่อวันที่
๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ อาคาร ๒ รัฐสภา มีผเู้ ข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๕๐ คน
3. การน�ำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ เรื่อง “กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำกฎหมาย” เมื่อวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๙ คน
4. สัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ....” เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๑๗๐ คน
5. สัมมนา เรือ่ ง “การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำ� นาจรัฐ” เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๘๓ คน
6. สัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และข้อเสนอแนะบางประการในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข
๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน
7. การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นแรงงานข้ามชาติ” เมื่อ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน
8. สัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์
ชั้น ๒ สโมสรทหารบก (วิภาวดีรังสิต) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๐๙ คน
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การให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการและอื่นๆ
1. ส�ำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอใช้บริการ
ขอค�ำปรึกษา เกี่ยวกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดท�ำถ้อยแถลงและบทอภิปราย
(ตามหนังสือที่ สผ ๐๐๑๐/๔๖๕๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) ซึ่งสถาบันได้ด�ำเนินการให้
ค�ำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
2. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูล
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยสถาบัน
ได้จัดส่งข้อมูลให้เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑) โครงการเยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น ปี ๕
๒) โครงการสร้างส�ำนึกพลเมือง
๓) การศึกษา หัวข้อ กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกระบวนการ
สภานักเรียน โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
๔) รายงานการเสริมสร้างความซือ่ ตรงในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา : กรณีศกึ ษาโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
๕) หลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา
๖) หลักสูตรผู้น�ำเยาวชนแห่งอนาคต
๗) โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง
3. คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์รายงานการศึกษาวิจยั
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาต่างประเทศ จ�ำนวน ๒๐ ชุด
(ตามหนังสือที่ สว(สนช) (กมธ๒) ๐๐๑๐/๕๗๔๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ซึ่งสถาบัน
ได้จัดส่งข้อมูลให้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
4. ศาสตราจารย์นสิ ดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการ (ตามหนังสือที่ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ซึ่งสถาบันได้จัดส่งข้อมูลให้ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
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๑) การตรวจสอบการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการควบคุมของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดย มณเฑียร เจริญผล
๒) รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
๓) การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย รองศาสตราจารย์
ดร.นิยม รัฐอมฤต
๔) KPI YEARBOOK 2017 : ดุลอ�ำนาจในการเมืองการปกครอง
๕) การปฏิรปู ประเทศด้านการกระจายอ�ำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย
๖) ระบบการเลือกตั้ง : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป โดย ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
๗) การก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย มาโนช นามเดช
๘) การรวมศูนย์อ�ำนาจและการกระจายอ�ำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย :
การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
๙) แนวทางการปฏิรูปการกระจายอ�ำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา
๑๐) การคลังท้องถิน่ : การขยายฐานรายได้และมาตราการลดความเหลือ่ มล�ำ้ โดย ศาสตราจารย์
ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
5. นายสมหมาย จันทร์เรือง ประธานคณะท�ำงานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบ
รัฐสภา ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ (ตามหนังสือที่ สศ ๐๐๐๒/๐๐๗ ลงวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๑) ซึง่ สถาบันได้ดำ� เนินการจัดส่งข้อมูลให้ เมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การด�ำเนินงาน
ของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพ (IPU) บทสรุปผู้บริหาร ภาคผนวก และ
ชุดคู่มือการประเมินตนเองของรัฐสภาไทย รวม ๔ เล่ม
๒) จรรยาบรรณส�ำหรับสมาชิกรัฐสภา (การศึกษาเปรียบเทียบ)
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๓)
๔)
๕)
๖)

รายงานวิจัย “การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสถา”
แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติกับอ�ำนาจบริหาร
รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจรัฐสภา

6. นายสมหมาย จันทร์เรือง ประธานคณะท�ำงานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบ
รัฐสภา ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ (ตามหนังสือที่ สศ ๐๐๐๒/๐๒๙ ลงวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) ซึ่งสถาบันได้จัดส่งข้อมูลให้ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้
๑) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การด�ำเนินงาน
ของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพ (IPU) บทสรุปผู้บริหาร ภาคผนวก และ
ชุดคู่มือการประเมินตนเองของรัฐสภาไทย รวม ๔ เล่ม
๒) จรรยาบรรณส�ำหรับสมาชิกรัฐสภา (การศึกษาเปรียบเทียบ)
๓) รายงานวิจัย “การปรับโครงสร้างของระบบบรัฐสภา”
๔) แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติกับอ�ำนาจบริหาร
๕) รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
๖) แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจรัฐสภา
7. นางสาวสุภางค์จติ ต ไตรเพทพิสยั รองเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั ริ าชการแทนเลขาธิการวุฒสิ ภา
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
(ตามหนังสือที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๖๓๔๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ซึ่งสถาบันได้จัดส่ง
รายงานการศึกษาข้อเสนอเพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(ภายใต้โครงการสนับสนุนสารสนเทศให้กับสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า) ให้เมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
8. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ
และการพัฒนาบุคลากรของรัฐ ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูล (ตามหนังสือที่ สว(สนช)(กมธ ๒)
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๐๐๑๐/๕๐๘๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) ซึ่งสถาบันได้จัดส่งข้อมูลทางวิชาการให้
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) หนังสือ เรือ่ ง “การพัฒนาทีย่ ดึ พืน้ ทีเ่ ป็นหลัก (Area-based Development Approach)”
จ�ำนวน ๑๕ เล่ม
๒) หนั ง สื อ เรื่ อ ง “การพั ฒ นาที่ ยึ ด พื้ น ที่ เ ป็ น หลั ก (Area-based Development
Approach)” จ�ำนวน ๑๕ เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา
ด้านการมีสว่ นร่วมและการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบทัว่ ไป
ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิน่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ศกึ ษาและเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป
9. ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติภารกิจงานด้านการปฏิรูปประเทศ
ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างภายใต้
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการของคณะท�ำงานด้าน
การปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
(ตามหนังสือที่ สศ ๐๐๐๒/๐๐๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) ซึ่งสถาบันได้จัดส่งข้อมูลทาง
วิชาการให้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรือ่ ง สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การด�ำเนินงาน
ของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union :
IPU) จ�ำนวน ๒ เล่ม
๒) ภาคผนวก เรือ่ ง สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การด�ำเนินงานของรัฐสภา
ตามเกณฑ์และตัวชีว้ ดั ของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) จ�ำนวน
๒ เล่ม
๓) เพื่อเผยแพร่ให้ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติภารกิจงาน
ด้านการปฏิรปู ประเทศ ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลือ่ นการปฏิรปู เชิงระบบ
และโครงสร้างภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนิน
การของคณะท�ำงานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา
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10. ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ห้องรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
ได้ขอรับบริการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ได้ประสานงานกับ
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส่งมอบหนังสือและ
รายงาน รวมจ�ำนวน ๑๒ เล่ม เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑) Final Report “United Nation Joint Programme on Integrated Highland
Livelihood Development”
๒) รายงาน เรือ่ ง “การตอบสนองความต้องการด้านความมัน่ คงของมนุษย์ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
โดยการใช้กระบวนการกระจายอ�ำนาจของไทย”
๓) หนังสือ เรื่อง “คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาและงบประมาณส�ำหรับ
ท้องถิ่น”
๔) หนังสือ “ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และสรุปผลการส�ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙”
๕) หนังสือ เรื่อง “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม”
๖) หนังสือ เรื่อง “คู่มือการจัดท�ำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน”
ฉบับภาษาไทย
๗) หนังสือ เรื่อง “คู่มือการจัดท�ำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน”
ฉบับภาษาอังกฤษ
๘) หนังสือ เรื่อง “คู่มือการจัดท�ำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน”
ฉบับภาษามลายู
๙) รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัยค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย”
๑๐) หนังสือ เรือ่ ง “รายงานการศึกษาการส่งเสริมนวัตกรสังคมเพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ
และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศกึ ษาต�ำบลคลองพน อ�ำเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่”
๑๑) หนังสือ เรื่อง “นวัตกรสังคมคลองพน : ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๒) หนังสือ เรือ่ ง “การพัฒนาทีย่ ดึ พืน้ ทีเ่ ป็นหลัก (Area-based Development Approach)”
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11. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้ขอรับบริการสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการ เรือ่ ง บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ
การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน ซึ่งได้จัดส่งเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
12. นายอดิเรก จันทร์อินทร์ ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมาธิการ ๒ ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๗
13. นายชาติชาย เนือ่ งนิยม ต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักรายงานการประชุมและชวเลข ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหาร
งานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๘
14. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ แก่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องรายงานการศึกษาพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งได้จัดส่งเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
15. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑) บทวิเคราะห์รา่ งพระราชบัญญัตมิ าตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... และกรณีศกึ ษา
ต่างประเทศ
๒) สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่ ๑๙ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งได้จัดส่งเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
16. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นหนังสือ เรื่อง พระราชา
ผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งได้
จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
17. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง บทวิเคราะห์ร่างพระราช
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งได้จัดส่งเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
18. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑) หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย
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๒) ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยได้จัดส่งให้เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
19. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หนั ง สื อ เรื่ อ ง ชนะสิ บ ทิ ศ : การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยจั ด ส่ ง ให้ เ มื่ อ วั น ที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
20. เผยแพร่วารสารสถาบันพระปกเกล้า แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑) วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓
๒) วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
๓) วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
21. งานวิจัยอื่นๆ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศ และข้อเสนอแนะ
บางประการต่อการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
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พันธกิจที่ ๔

เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้
สิ ทธิหน้าทีข่ องพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หนังสื อ
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ จ�ำนวน ๕๐๐ เล่ม
2. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... และกรณีศึกษา
ต่างประเทศ จ�ำนวน ๓๐๐ เล่ม
3. การก�ำหนดแนวคิด และการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ (Practical Wisdom)
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
4. ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
5. การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
6. เสมอภาคสร้ า งได้ (การจั ด ท� ำ งบประมาณที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง มิ ติ ห ญิ ง ชาย) Gender Responsive
Budgeting : GRB จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
7. สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส
จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
8. หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
9. นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
10. นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
11. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
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12. นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
13. ไพรมารีโหวต จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
14. ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสรุป
ผลการส�ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
15. มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการปกป้อง
ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
16. World Café ล้อมวงเล่า จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
17. สันติวิธีกับการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�ำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
18. ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ ๓ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
19. พลเมืองก�ำลังไทย จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
20. แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
21. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย
ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์ จ�ำนวน ๖๐๐ เล่ม
22. เครื่องมือบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
23. คนการเมือง เล่ม ๓ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
24. คนการเมือง เล่ม ๔ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
25. ฉากการเมือง จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
26. โฟกัสรัฐธรรมนูญ (KPI Yearbook 2018) จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
27. บันทึกเรือ่ งเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิน่ : ทบทวน ท้าทาย เพือ่ การจัดบริการสาธารณะ จ�ำนวน
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๕๐๐ เล่ม
28. หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย (พิมพ์ซ�้ำครั้งที่ ๒) จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
29. โฟกัสรัฐธรรมนูญ (KPI Yearbook 2018) พิมพ์ซ�้ำครั้งที่ ๒ จ�ำนวน ๕๐๐ เล่ม
30. เครื่องมือบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล (พิมพ์ซ�้ำครั้งที่ ๒) จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
31. รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๖๑ เกียรติภูมิท้องถิ่น จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
32. Non-Traditional Security Challenges : Thailand and Regional Cooperation จ�ำนวน
๖๐๐ เล่ม
33. การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�ำนวน ๓๐๐ เล่ม
34. รายงานสถานการณ์การกระจายอ�ำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Decentralization
Report 2017) จ�ำนวน ๕๐๐ เล่ม
35. สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔๕๐ เล่ม
36. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (พิมพ์ครั้งที่ ๓) จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
37. ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า ก้าวเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
38. การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท�ำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book)
เอกสารวิชาการ แผ่นพับ จดหมายข่าว
1. รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
2. จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ภาษาไทย จ�ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ฉบับ ต่อปี
3. จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ภาษาอังกฤษ จ�ำนวน ๑,๕๐๐ ฉบับ ต่อปี
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การจัดประชุมและสั มมนา
1. งานสัมมนาเวทีทอ้ งถิน่ ไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑,๑๕๓ คน
2. งานประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความซื่อตรงในโรงเรียน เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรี ย นเทศบาลวั ด สระทอง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ผู ้ เข้ า ร่ ว มงาน
จ�ำนวน ๑๐๐ คน
3. งานประชุมน�ำเสนอผลการท�ำกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนแห่งความซื่อตรง และมอบใบ
ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๘๐ คน
4. งานสัมมนาระดมความคิดเห็น การศึกษากระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมตามกลไกประชารัฐ เพือ่
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในชุมชน : กรณีบริษทั ประชารัฐรักสามัคคีจงั หวัด เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องกฤษณา โรงแรมคุม้ ภูคำ� อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผูเ้ ข้าร่วมงานจ�ำนวน ๙ คน
5. งานสัมมนาระดมความคิดเห็น การศึกษากระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมตามกลไกประชารัฐ เพือ่
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในชุมชน : กรณีบริษทั ประชารัฐรักสามัคคีจงั หวัด เมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมซัน จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๓ คน
6. งานประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
(Road Safety) เมื่ อ วั น ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ย นสาขลาสุ ท ธี ร าอุ ป ถั ม ภ์
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๘๓ คน
7. งานประชุมน�ำเสนอผลการท�ำกิจกรรมถอดบทเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
(Road Safety) และมอบใบประกาศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ย น
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๗๓ คน
8. งานประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
(Road Safety) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๕๙ คน
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9. งานประชุมน�ำเสนอผลการท�ำกิจกรรมถอดบทเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
(Road Safety) และมอบใบประกาศ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๕๙ คน
10. เวทีระดมความคิดเห็น การน�ำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชุมชนบ้านลิ่มทอง อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมงาน
จ�ำนวน ๓๐ คน
11. เวทีระดมความคิดเห็น การน�ำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๔ - ๕
เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดป่านาค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๓๐ คน
12. เวทีระดมความคิดเห็น การน�ำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่
๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาตนเอง อ�ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๓๐ คน
13. เวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง ระบบการเลือกตั้งใหม่กับการเมืองไทย : มุมมองเชิงวิชาการและ
เสียงสะท้อนของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ภาคตะวันออก เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๒๐ คน
14. เวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง ระบบการเลือกตั้งใหม่กับการเมืองไทย : มุมมองเชิงวิชาการและ
เสียงสะท้อนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๒๐ คน
15. เวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง ระบบการเลือกตั้งใหม่กับการเมืองไทย : มุมมองเชิงวิชาการและ
เสียงสะท้อนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๒๐ คน
16. เวทีระดมความคิดเห็น เรือ่ ง ระบบการเลือกตัง้ ใหม่กบั การเมืองไทย : มุมมองเชิงวิชาการและเสียง
สะท้อนของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๒๐ คน
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17. งานสัมมนาระดมความคิดเห็น เรือ่ ง กลไกและมาตรการป้องกันกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ :
กรณีศกึ ษาข้อปฏิบตั ติ อ่ การด�ำเนินการทางศาลเพือ่ ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกับการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก (Pre - Action Protocol for Judicial Review) เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมร�ำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๙ คน
18. งานประชุมน�ำเสนอผลการท�ำกิจกรรมโรงเรียนแห่งความซือ่ ตรง ถอดบทเรียน และมอบใบประกาศ
๔ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้อง
ถิ่น) จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๐๐ คน
19. งานประชุมระดมความคิดเห็นและท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างความซือ่ ตรงในวิทยาลัยชุมชนน่าน
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๕๐ คน
20. งานประชุมน�ำเสนอผลการท�ำกิจกรรมวิทยาลัยแห่งความซือ่ ตรง ถอดบทเรียน และมอบใบประกาศ
เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน ผูเ้ ข้าร่วมงานจ�ำนวน
๔๐ คน
21. กิจกรรมเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๒๐๐ คน
22. กิจกรรมเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๓๐๐ คน
23. การประชุมใหญ่ศนู ย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ผูเ้ ข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๐๓ คน
24. กิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๕๐ คน
25. กิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๕๐ คน
26. กิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนพลเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๕๐ คน
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27. การประชุมระดมความคิดเห็นกลุม่ ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพือ่ วางแผนพัฒนาแนวทาง
ในการสร้างความเป็นพลเมืองส�ำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๓๗ คน
28. การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มครู ระดับปฐมวัย เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางในการสร้าง
ความเป็นพลเมืองส�ำหรับเด็กในระดับปฐมวัย เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พิพธิ ภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๓ คน
29. การประชุมร่วมระหว่างผูแ้ ทนเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ ร่วมก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นโครงการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธนินทร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๓๐ คน
30. การประชุมร่วมระหว่างผูแ้ ทนเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ ร่วมก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นโครงการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพชรรัชต์
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๓๐ คน
31. เวทีพลเมือง : การน�ำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่
๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมงาน
จ�ำนวน ๒๕๐ คน
โครงการฝึกอบรมระยะสั้ น
1. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถงั เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๕๐ คน
2. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง องค์การบริหารส่วนต�ำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๘๐ คน
3. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง (๑) เทศบาลต�ำบลลานสัก (๒) องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ประดู่ยืน (๓) เทศบาลต�ำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๒๐ คน
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4. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถงั องค์การบริหารส่วนต�ำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง
วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๘๐ คน
5. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถงั องค์การบริหารส่วนต�ำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๐๐ คน
6. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง (๑) องค์การบริหารส่วนต�ำบลลานสัก (๒) องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลประดูย่ นื (๓) เทศบาลต�ำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๒๔๐ คน
7. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง เทศบาลต�ำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลต�ำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๖๐ คน
8. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๒๐๐ คน
9. โครงการทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๒๙ คน
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการท�ำงานร่วมกัน จ�ำนวน ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔
เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ ฝัง่ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๖๐ คน
11. โครงการการสร้ า งสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ ต อบโจทย์ ป ระชาชน เมื่ อ วั น ที่
๔ กันยายน ๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๑๐๐ คน
12. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง ครัง้ ที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมอบรม
จ�ำนวน ๙๘ คน
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

13. การอบรมทดสอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๒๑ คน
14. โครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วิ ท ยากรพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง รุ ่ น ใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๑๐๒ คน
15. การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง (เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
พลเมือง จังหวัดน่าน) เมื่อวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน
ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๕๓ คน
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง (เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
พลเมือง จังหวัดพะเยา) เมื่อวันที่ วันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวลีกาญจน์ รีสอร์ท
จังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๖๘ คน
17. การอบรมโครงการสร้างส�ำนึกพลเมือง ประจ�ำปี ๒๕๖๑ รุน่ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๘๔ คน
18. การประกวดผลงานของนั ก เรี ย นโครงการสร้ า งส� ำ นึ ก พลเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ เมื่ อ วั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีหราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน
๒๔๕ คน
19. การอบรมโครงการสร้างส�ำนึกพลเมือง ประจ�ำปี ๒๕๖๑ รุน่ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๖๘ คน
20. การอบรมโครงการสร้างส�ำนึกพลเมือง ประจ�ำปี ๒๕๖๑ รุน่ ที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๑๔ คน
21. โครงการผู้น�ำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๖๗ คน
22. โครงการผู้น�ำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๕๓ คน

aw_annual2561_part3.indd 227

8/23/2019 11:57:48 AM

228
23. การอบรมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งส�ำหรับนักเรียนพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมือ่ วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๗๔ คน
การน�ำเสนอผลงาน
1. น�ำเสนอผลงาน “ประชาธิปไตยไซเบอร์” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ โดย
นางณัชชาภัทร อมรกุล ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ ๒๐
เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
2. น�ำเสนอผลงาน “รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ ในการประชุมเพื่อน�ำเสนอผลการศึกษา
เบือ้ งต้นให้แก่สำ� นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมือ่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมร�ำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า
3. น�ำเสนอผลงาน “รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ผลการด�ำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
ประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล,
นายชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ในการประชุมเพื่อน�ำเสนอ
ผลการศึกษาเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. น�ำเสนอผลงาน “รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ผลการด�ำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเมือง
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และนางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร ในการประชุม
เพื่อน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา เมื่อวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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5. น�ำเสนอผลงาน “รายงานวิจัยถอดบทเรียน การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” โดย
ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ในการประชุมการสัมมนาถอดบทเรียนโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ด้านเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบัน
พระปกเกล้า
6. น�ำเสนอผลงาน “รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปัญหาและแนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. .... ภายใต้
โครงการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
ใหม่ ปี ๒๕๖๐” โดย รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมายด้านการปกครองท้องถิน่ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
7. น�ำเสนอผลงาน “รายงานการศึกษา เรือ่ ง วิเคราะห์รา่ งพระราชบัญญัตเิ ลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ภายใต้โครงการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิน่ และการกระจายอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญใหม่ ปี ๒๕๖๑” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
เหลืองประภัสร์ ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น
เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
8. น�ำเสนอผลงาน “การศึกษาการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ โดยใช้แนวทางประชา
รัฐ” โดย นายกฤติน จันทร์สนธิมา ในการน�ำเสนอผลการวิจยั ในพืน้ ที่ เมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
9. น�ำเสนอผลงาน “กระบวนการเป็นผู้น�ำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้อง
ถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อ�ำเภอคลองลาน
จังหวัดก�ำแพงเพชร” โดย นางสาวโอกามา จ่าแกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
และนางสาวชลกานดาร์ นาคทิม ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๖
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10. น�ำเสนอผลงาน “ผลงานวิจัยชุมชน เรื่อง การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนรูปแบบการเมือง
ภาคพลเมืองเพือ่ แก้ไขปัญหาของชาวนาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ” โดย ดร.วสันต์ ลิม่ รัตนภัทรกุล
และ ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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11. น�ำเสนอผลงาน “ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
บทวิเคราะห์ มาตรา ๗ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
(จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร และคณะ ในเวทีเปิดตัวหนังสือ
ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทวิเคราะห์
มาตรา ๗ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั (จากมุมมอง
ทางรัฐศาสตร์) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
12. น�ำเสนอผลงาน “บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต�ำบลโคกมัง่ งอย จังหวัดชัยภูม”ิ โดย นางสาวโชติกา สิงหาเทพ และคณะ ในรายการวิทยุ
“มุง่ สูป่ ระชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” คลืน่ FM 87.5 MHz เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
13. น�ำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวไทยภูเขา
เผ่าม้ง ต่อนโยบายรัฐ : กรณีศึกษาพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์” โดย นางสาวสิริพร เพียขันธ์
ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14. น�ำเสนอผลงาน “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาหะมะดารี แวโนะ
ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15. น�ำเสนอผลงาน “การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงาน
ทีไ่ ม่ใช่รฐั ” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16. น�ำเสนอผลงาน “Gender Equality in Asia : Comparative Studies” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ใน งาน Asia Democracy Research Network (ADRN) Sri Lanka Workshop เมือ่ วันที่ ๑๘ - ๑๙
มกราคม ๒๕๖๑ ณ Galle Face Hotel, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
17. น�ำเสนอผลงาน “ไพรมารีโ่ หวต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร ในการสัมมนาการเมืองการ
ปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย (New Normal for Thai
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

Democratic Reformation) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
18. น�ำเสนอผลงาน “ไพรมารีโ่ หวต : รูปแบบและประสบการณ์ในต่างประเทศ” โดย ดร.สติธร ธนานิธโิ ชติ
ในการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่เพือ่ การปฏิรปู ประชาธิปไตยไทย
(New Normal for Thai Democratic Reformation) เมื่ อ วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
19. น�ำเสนอผลงาน “แนวทางปฏิรปู ประเทศด้านการจัดการทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพนื้ ทีจ่ งั หวัดพังงาและภูเก็ต” โดย ดร.นันทนา เครือหงส์
ในการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่เพือ่ การปฏิรปู ประชาธิปไตยไทย
(New Normal for Thai Democratic Reformation) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
20. น�ำเสนอผลงาน “สภานักเรียนกับบทบาทในการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในโรงเรียน”
โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ ในการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่เพื่อ
การปฏิรูปประชาธิปไตยไทย (New Normal for Thai Democratic Reformation) เมื่อวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
21. น�ำเสนอผลงาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพือ่ ใช้สทิ ธิในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน :
กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา” โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก ในการสัมมนาการเมือง
การปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย (New Normal for
Thai Democratic Reformation) เมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
22. น�ำเสนอผลงาน “การพัฒนาทีย่ ดึ พืน้ ทีเ่ ป็นหลัก : ตัวแบบเพือ่ การปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน
ในประเทศไทย” โดย ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ ในการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐาน
ใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย (New Normal for Thai Democratic Reformation)
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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23. น�ำเสนอผลงาน “การจัดท�ำงบประมาณทีค่ ำ� นึงถึงมิตหิ ญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” โดย
นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด ในการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่
เพือ่ การปฏิรปู ประชาธิปไตยไทย (New Normal for Thai Democratic Reformation) เมือ่ วันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
24. น�ำเสนอผลงาน “หลักนิติธรรมกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” โดย
นางสาวปัทมา สูบก�ำปัง ในการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่เพื่อ
การปฏิรูปประชาธิปไตยไทย (New Normal for Thai Democratic Reformation) เมื่อวันที่
๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
25. น�ำเสนอผลงาน “มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของ
รัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล” โดย นายธนาชัย สุนทรอนันตชัย ในการสัมมนาการเมือง
การปกครองไทย ๒๕๖๑ บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย (New Normal for
Thai Democratic Reformation) เมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
26. น�ำเสนอผลงาน “การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกในศาลรัฐธรรมนูญ”
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ในการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรือ่ ง กลไกและมาตรการ
ป้องกันกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาข้อปฏิบัติต่อการด�ำเนินการทางศาลเพื่อ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (Pre - Action Protocol for
Judicial Review) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันพระปกเกล้า
27. น�ำเสนอผลงาน “Gender Equality in Asia : Comparative Studies” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ในงาน The 2018 Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Second
Regional Forum เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
28. น�ำเสนอผลงาน “SODA Populism Report Group 2 : Interim Presentation” โดย ดร.ถวิลวดี
บุรีกุล ในงาน The 2018 Asia Democracy Research Network Seventh Workshop &
Second Regional Forum เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
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29. น�ำเสนอผลงาน “Thai Political Values and Participation : Gender Perspectives” โดย
ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ ในการประชุม 25th World Congress of Political Science ในหัวข้อ “Borders
and Margins” เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
30. น�ำเสนอผลงาน “Gender Responsive Strengthening Budgeting in Local government
in Thailand” โดย นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด ในการประชุม 25th World Congress of
Political Science ในหัวข้อ “Borders and Margins” เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
31. น�ำเสนอผลงาน “Strengthening Legislative Branch through the Parliamentary Institute:
Experiences from Cambodia, Pakistan, and Thailand” โดย นางสาวปัทมา สูบก�ำปัง
ในการประชุม 25th World Congress of Political Science ในหัวข้อ “Borders and Margins”
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
32. น�ำเสนอผลงาน “Independent Electoral Commissions (IECs) for Inclusive, Honest,
Orderly, and Peaceful Elections (I - HOPE) : A Performance Indicator Framework
based on the Experience of the Philippines and Thailand” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
ในการประชุม 25th World Congress of Political Science ในหัวข้อ “Borders and Margins”
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
33. น�ำเสนอผลงาน “Understanding Political Polarization in Thailand: The Yellow - Red
Divide” โดย ดร.สติธร ธนานิธโิ ชติ ในการประชุม 25th World Congress of Political Science
ในหัวข้อ “Borders and Margins” เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบริสเบน
ประเทศออสเตรเลีย
34. น�ำเสนอผลงาน “ธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ ๒๑ : แนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสังคมไทย” โดย ดร.ถวิลวดี
บุรีกุล ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่
๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
35. น�ำเสนอผลงาน “หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสังคมไทย” โดย ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ
ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน
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๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
36. น�ำเสนอผลงาน “จัดสรรงบประมาณเพื่อความเท่าเทียม” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ในงานเวที
ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ : Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต
เมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
37. น�ำเสนอผลงาน “การให้บริการสาธารณะโดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน” โดย ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ
ในงานเวทีทอ้ งถิน่ ไทย ครัง้ ที่ ๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ : Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิน่ ไทย
สู่อนาคต เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
38. น�ำเสนอผลงาน “โครงการสันติวิธีสตรีพุทธ - มุสลิม” โดย นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน ในงาน
Lesson Learnt : Women Peace Network from Southern Border Provinces of Thailand
เมือ่ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ MCTC – The Golda Meir MASHAV Carmel International
Training Center
39. น�ำเสนอผลงาน “การให้บริการสาธารณะโดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน” โดย ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ
ในงานเวทีทอ้ งถิน่ ไทย ครัง้ ที่ ๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ : Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิน่ ไทย
สู่อนาคต เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
40. น�ำเสนอบทความ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร : กษัตริยน์ กั
สันติวธิ ”ี โดย นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)
41. น�ำเสนอบทความ “ดัชนีและตัวชี้วัดสันติภาพที่เหมาะสมส�ำหรับสังคมไทย” โดย นายชลัท
ประเทืองรัตนา ในวารสารรัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42. น� ำ เสนอบทความ “สั น ติ ภ าพสั ง คมไทยจากความฝั น ยามทิ ว าสู ่ ค วามจริ ง ยามราตรี ” โดย
นายชลัท ประเทืองรัตนา ในวารสารสันติศกึ ษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สื่ อวีดิทัศน์ สปอต
1. หนังสั้นพลเมืองไทย ภายใต้โครงการรณรงค์สืบสานพลเมือง จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง
2. สื่อวิดีทัศน์งาน ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า
การจัดรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ
1. รายการโทรทัศน์ “The Key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว” ปี ๒ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24
ช่อง ๑๖ ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. จ�ำนวน ๔๐ ตอน
2. รายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” ทางสถานีวิทยุรัฐสภา คลื่นความถี่
87.5 FM ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานข้อมูลและสารสนเทศสถาบันพระปกเกล้า
๑. บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน ๔ ฐาน คือ
• Cambridge Book Online
• Oxford Scholarship Online
• University Press Scholarship
• iGLibrary
๒. บริการฐานข้อมูลข่าว จ�ำนวน ๒ ฐาน คือ
• ฐานข้อมูล IQ News Clip
• ฐานข้อมูล NewsCenter
๓. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)
จ�ำนวน ๑,๖๘๒,๗๗๙ ครั้ง
๔. เว็ บ ไซต์ ส ถาบั น พระปกเกล้ า www.kpi.ac.th (ตุ ล าคม ๒๕๖๐ - กั น ยายน ๒๕๖๑)
จ�ำนวน ๑,๑๕๔,๖๓๒ ครั้ง
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งานบริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
๑. ผู้ใช้บริการห้องสมุด (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๓,๒๓๗ คน
• บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวน ๔๒๐ คน
• นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวน ๑,๔๓๗ คน
• บุคคลภายนอก
จ�ำนวน ๑,๓๘๐ คน
๒. ผู้ใช้บริการยืม - คืน
มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๑,๕๑๑ คน
• บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวน ๔๒๑ คน
• นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวน ๖๗๘ คน
• บุคคลภายนอก
จ�ำนวน ๔๑๒ คน
๓. ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด จ�ำนวน ๒๗๓,๙๑๓ ครั้ง
๔. ผู้ใช้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร
หน่วยงานด้านกฎหมาย จ�ำนวน ๘๑ ครั้ง
๕. ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม จ�ำนวน ๑,๑๐๐ ครั้ง
๖. ผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้าผ่านแอพพลิเคชั่น KPI-eBooks
จ�ำนวน ๗๐๑ ครั้ง
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พันธกิจที่ ๕

ส่ งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อการพั ฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสั นติวธ
ิ ี
องค์กรและภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ

เครือข่ายในประเทศ
1. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
2. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดหลักสูตร
วุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๕
3. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธฟิ รีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Stiftung) ในประเทศไทย
ด�ำเนินการร่วมมือผลิตเกม Peace So Cracy ซึง่ เป็นนวัตกรรมการเรียนรูใ้ นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ได้รบั การออกแบบเพือ่ สร้างบรรยากาศการเรียนรูผ้ า่ นการสวมบทบาทสมมติ สร้างการมีสว่ นร่วม
และกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ในการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี
4. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธฟิ รีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Stiftung) ในประเทศไทย
ร่วมจัดโครงการ Change Agent ในพื้นที่ อ�ำเภอบ้านคา ต�ำบลบ้านคา อ�ำเภอปากท่อ ต�ำบล
บ่อกระดาน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
5. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรม โดย ตระหนักถึงความส�ำคัญของการร่วมมือ
ทางวิชาการและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองและสังคม เมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
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6. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ร่วมด�ำเนินการจัดการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน
ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์” (Thailand’s Next)
7. สถาบั น พระปกเกล้ า ร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ จั ย นครอั จ ฉริ ย ะ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อด�ำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เครือข่ายต่างประเทศ
1. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดการประชุม
หารือในหัวข้อ “ผูห้ ญิงกับการเป็นผูน้ ำ� การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและกระบวนการทางนโยบาย”
(Women Leadership, Political and Policy Participation) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมหารือจ�ำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
2. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Institute for Training and Research - UNITAR) และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟลิ ปิ ปินส์
(University of Philippines) ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเพิ่มพูน ความปลอดภัย
บนท้องถนน” (Improving Road Safety for Sustainable Cities : Best practice sharing
workshop) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
3. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The Parliamentary Institute of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา
ร่วมจัดการสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “Education Reform in ASEAN” ณ ราชอาณาจักร
กัมพูชา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
4. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Asia Democracy Research Network (ADRN) สหราชอาณาจักร
ร่วมจัดประชุม Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Second Regional
Forum 2018 เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิจัยเชิงนโยบายกับหน่วยงานต่างๆ
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ทัง้ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานของรัฐ และสือ่ มวลชน เมือ่ วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
5. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจ�ำประเทศไทย ร่วมจัดการบรรยาย
พิเศษหัวข้อ “การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเม็กซิโก” เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สถาบัน
พระปกเกล้า
สังคมพหุวัฒนธรรม จ.ปัตตานี
6. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย ร่วมจัดการบรรยาย
พิเศษหัวข้อ “นโยบายของญี่ปุ่นเพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาค จากเอเชียแปซิฟิก
เอเชียตะวันออกสูอ่ นิ โดแปซิฟกิ ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. มิเอะ โอบะ (Prof. Mie Oba) เมือ่ วันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพระปกเกล้า
7. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศาสตราจารย์แลร์รี่ ไดมอนด์ (Prof.Larry Diamond) ร่วมจัด
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยโลกได้อย่างไร” เมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพระปกเกล้า
8. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันบริการรัฐสภาปากีสถาน (The Pakistan Institute for
Parliamentary Services - PIPS) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนและ
สนับสนุนวิชาการด้านต่างๆ เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน
9. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งอินโดนีเซีย (Universitas Islam Indonesia)
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ และการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ
ระหว่างสองสถาบัน ซึง่ ถือเป็นอีกขัน้ ของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของ
ทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
10. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา (Gadjah Mada Universitas)
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ การให้บริการสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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11. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของสหภาพ
เมียนมาร์ (Myanmar Institute of Strategic and International Studies - MISIS) ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนสถาบันพระปกเกล้า
1. กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ให้ทนุ สนับสนุนการด�ำเนินการจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5
2. มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ให้ทุนสนับสนุนความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
3. Japan International Cooperation Agency (JICA) แห่งประเทศญีป่ นุ่ ให้ทนุ สนับสนุนสถาบัน
พระปกเกล้า ภายใต้โครงการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษากรมสรรพากร
และเทศบาลนครยะลา
4. National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) แห่งประเทศญี่ปุ่น ให้ทนุ สนับสนุน
สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษา
กรมสรรพากร และเทศบาลนครยะลา
หน่วยงานเข้าศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า
1. The Japan Council of Local Authorities for International Relations, Singapore (J.CLAIR)
สาธารณรัฐสิงคโปร์ น�ำผูแ้ ทนคณะองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
และนักวิจัย เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การเลือกตั้งของไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2. The Prospect Foundation สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผูบ้ ริหารสถาบันพระปกเกล้า เพือ่ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการของทั้ง 2 องค์กร
3. รัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน โดย นายจิกมี ซางโป (H.E. Mr. Jigme Zangpo) ประธานรัฐสภา
ราชอาณาจักรภูฏานและคณะ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสภานิติบัญญัติของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน
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ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง
4. เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้า และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประสาน
ความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน
5. สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำราชอาณาจักรไทย โดยเลขานุการตรี เข้าพบผู้บริหารสถาบัน
พระปกเกล้า เพื่อท�ำความรู้จัก รับทราบถึงพันธกิจการด�ำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า
ในการด�ำเนินการจัดท�ำงานวิจัย และการจัดท�ำหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประสาน
ความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน
6. มูลนิธนิ านาชาติเทมาเส็ก (Temasek Foundation International - TFI) เข้าพบผูบ้ ริหารสถาบัน
พระปกเกล้า เพือ่ พูดคุยถึงความร่วมมือด้านวิชาการและความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรระหว่าง
2 องค์กร
7. บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของทวีปเอเชียแปซิฟิก Sovereign
and International Public Finance Ratings (S & P Global Ratings) เข้าพบผู้บริหารเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระส�ำคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และสถานการณ์
การเลือกตั้ง
สถาบันพระปกเกล้าศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
1. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA)
ให้นกั ศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุน่ ที่ ๘ ศึกษาดูงาน และ
รับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ Economic and Growth of Vietnam: Goals and Pathways
ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
2. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Fukuoka Prefectural Government, International Affairs
Bureau ประเทศญีป่ นุ่ ให้ผแู้ ทนเจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริหาร เข้าร่วมการศึกษาดูงานรับฟังการบรรยาย
สรุปประเด็นการจัดการภัยพิบตั ใิ นสภาวะวิกฤต ณ ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
3. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chengdu Administration Institute ให้นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๔ ศึกษาดูงานและฟังการ
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บรรยาย หั ว ข้ อ “มณฑลเสฉวนกั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ One Belt One Road”
ณ Chengdu Administration Institute มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
4. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สภาแห่งชาติและรัฐสภาของราชอาณาจักรภูฏาน (National
Assembly of Bhutan) ให้ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารของสถาบั น พระปกเกล้ า ศึ ก ษาดู ง าน
สภาแห่งชาติและรัฐสภาของราชอาณาจักรภูฏาน ณ เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่
๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
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พันธกิจที่ ๖

ส่ งเสริมและพั ฒนาพิ พิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
การให้บริการน�ำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
จ�ำนวนผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน
๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๑๖ คน โดยแยกตามประเภทผู้เข้าชม ดังนี้
• บุคคลทั่วไป (ชาวไทย)
• บุคคลทั่วไป (ชาวต่างชาติ)

จ�ำนวน ๒๔,๗๗๗ คน
จ�ำนวน ๓,๒๓๙ คน

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าชมจากหน่วยงานต่างๆ เป็นหมู่คณะ

จ�ำนวน ๙,๓๐๘ คน

บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
การให้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในรัชสมัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑๗๓ ราย
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244
งานอนุรักษ์ และจัดหาโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๗
และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ

งานอนุรักษ์
1. กล้องถ่ายภาพ
2. พระบรมรูปรัชกาลที่ ๗
3. พระฉายาลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์

จ�ำนวน ๑ ชิ้น
จ�ำนวน ๑ ชิ้น
โรงเรี
นพลเมื
จ�ำยนวน
๒๙อชิง้น

4. หนังสือพิมพ์ The New York Times

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

5. เมนูพระกระยาหาร

จ�ำนวน ๔ ชิ้น

6. สมุดตารางเสด็จอินโดจีน

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

7. พระมาลา

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

งานจัดหาโบราณวัตถุ
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1. พระบรมรูปรัชกาลที่ ๗

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

2. บัตรเชิญพระยาอนุสาสน์พณิชยการ
กรรมการจัดการวชิราวุธวิทยาลัย

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

3. จดหมายเจ้าคุณอนุสาสน์พณิชยการ
เรื่อง พระแท่นมนังคศิลาอาศน์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๐

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

4. จดหมายเชิญเจ้าคุณอนุสาสน์พณิชยการ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๐

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

5. จดหมายพระยาอนุสาสน์พณิชยการ
เรื่อง สอบไล่วิชชาข้าราชการพลเรือน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๒

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

6. จดหมายภาษาอังกฤษพระยาอนุสาสน์พณิชยการ
Wireless Broadcasting 21 February 1930

จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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7. จดหมายภาษาอังกฤษพระยาอนุสาสน์พณิชยการ
Siam Electric Corporation, Limited
7 February 1930 หน้า ๑/๒

จ�ำนวน ๒ ชิ้น

8. เอกสารหมายแจ้งจากกระทรวงวัง หมายเลขที่ ๗๖๐๙
๒๓ มีนาคม ๒๔๗๐ ถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยา

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

9. เอกสารแจ้งความ กระทรวงธรรมการ
เรื่อง ลงนามถวายพระพรปีใหม่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๗๐

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

10. เอกสาร กระทรวงวัง หมายที่ ๒๖๙ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๗๑
เสด็จประพาสชายทะเลปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันออก

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

11. เอกสารแจ้งความ กระทรวงธรรมการ
เรื่อง ลงนามถวายพระพรปีใหม่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๗๐

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

12. เอกสาร กระทรวงวัง หมายที่ ๒๖๙ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๗๑
เสด็จประพาสชายทะเลปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันออก

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

13. เอกสารตารางหมายก�ำหนดการ ๒๘ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

14. เอกสารการแต่งกาย วันที่ ๒๙ มีนาคม และวันที่ ๓ เมษายน

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

15. เอกสารกระทรวงวัง หมายที่ ๗๖๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๗๑
เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

16. เอกสารหมายก�ำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภัศรและพระเจ้าพี่นางเธอ
พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

17. เอกสารกระทรวงวัง หมายที่ ๒๐๘๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๑
การพระราชกุศลสัตตมวาร เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

18. เอกสารกระทรวงวัง หมายที่ ๑๘๓๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๗๑
การพระราชกุศลหล่อเทียนวรรษา

จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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19. เอกสาร ค�ำสั่ง ในเรื่องจัดโคมหรือเทียนวิสาขบูชา

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

20. เอกสาร หมายก�ำหนดการฉลองพระพุทธรูป
ประจ�ำพระชนมพรรษาและเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบปี
พฤศจิกายน ๒๔๗๒ เอกสารจ�ำนวน 3 หน้า

จ�ำนวน ๓ ชิ้น

21. เอกสารหมายก�ำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
พฤษภาคม ๒๔๗๑ เอกสารจ�ำนวน 3 หน้า

จ�ำนวน ๓ ชิ้น

22. นามบัตร Mr. L. Bisgaard
บริษัท The Siam Electricity Comp. Limited

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

23. ซองประทับตราไปรษณีย์กลางกรุงเทพฯ
และตราไปรษณียากรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

24. นามบัตร MR. EDMUND GRUT (ใส่ในซอง)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

25. ซองกระดาษจ่าหน้าถึง H.E. Phya Anusasna Banijyakar

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

26. นามบัตร Charles A. Béguelin (ใส่ในซอง)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

27. ซองกระดาษประทับตราสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

28. บัตรอวยพรและแสดงความขอบคุณพร้อมตรา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

29. ซองกระดาษจ่าหน้าถึง พระยาอนุสาสน์พณิชยการ

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

30. ซองกระดาษยาวจาก Rotary Club of Bangkok

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

31. เอกสาร MEMBERS BULLETIN
จาก ROTARY CLUB OF BANGKOK

จ�ำนวน ๓ ชิ้น
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32. ซองกระดาษยาวถึงพระยาอนุสาสน์พาณิชยการ
ประทับตรา ปปร.

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

33. จดหมายจากกรมราชเลขานุการในพระองค์
ถึงพระยาอนุสาสน์พาณิชยการ (ใส่ในซอง)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

34. ส�ำเนาเอกสารพระบรมราชโองการเลื่อนต�ำแหน่ง
นายแฉล้มเป็นหลวงอนุสาสน์พณิชยการ

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

35. ส�ำเนาเอกสารพระบรมราชโองการเลื่อนต�ำแหน่ง
หลวงอนุสาสน์พณิชยการเป็นพระอนุสาสน์พณิชยการ

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

36. แบบพิมพ์เขียวเรือยนต์ ร.พ.ท.มหาจักรี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

37. ส�ำเนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

38. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉลองพระองค์สีอ่อน

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

39. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ
พระพักตร์ตรง (ภาพใหญ่)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

40. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ
ผินพระพักตร์ขวา ในกรอบสี่เหลี่ยม (ภาพเล็ก)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

41. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีฯ
ผินพระพักตร์ขวา ในกรอบวงรี (ภาพเล็ก)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

42. พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ
ติดบนกระดาษแผ่นใหญ่

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

43. พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ
(ภาพเล็ก)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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44. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผินพระพักตร์ด้านซ้าย (ภาพเล็ก)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

45. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผินพระพักตร์ด้านซ้าย (ภาพเล็ก)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

46. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผินพระพักตร์ด้านซ้าย (ภาพใหญ่)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

47. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ไม่ทรงพระมาลา (ภาพใหญ่)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

48. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ไม่ทรงพระมาลา (ภาพใหญ่)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

49. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พระหัตถ์ขวาถือคฑา (ภาพใหญ่)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

50. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ฉายครึ่งพระองค์ พระพักตร์ตรง (ภาพใหญ่)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

51. พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ภาพเล็กติดบนกระดาษแผ่นใหญ่

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

52. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ผินพระพักตร์ด้านขวา กรอบสีนำ�้ ตาล (ภาพเล็ก)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

53. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ผินพระพักตร์ด้านขวา กรอบสีนำ�้ ตาล (ภาพเล็ก)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

54. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ตัดกรอบวงรี (ภาพใหญ่)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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55. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ประทับยืนข้างรูปปั้นสตรี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

56. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประทับนั่ง

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

57. พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี
พระอัครราชเทวี ฉลองพระองค์คลุมลูกไม้ไหมพรม

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

58. พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี
พระอัครราชเทวี ฉลองพระองค์ผ้าลายคลุมพระอังสา
ติดเข็มกลัดจุฬาลงกรณ์ ภาพวงรี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

59. พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี
พระอัครราชเทวี ฉลองพระองค์ผ้าลายคลุมพระอังสา
ติดเข็มกลัดจุฬาลงกรณ์ ภาพสี่เหลี่ยม

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

60. พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี
พระอัครราชเทวี พระอังสาติดเข็มกลัดสีเข้มมีลาย ภาพวงรี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

61. พระฉายาลักษณ์พระองค์เจ้านภาพรประภา
ประทับนั่ง ในกรอบวงรี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

62. พระฉายาลักษณ์พระองค์เจ้านภาพรประภา
ประทับนั่ง ในกรอบสี่เหลี่ยม

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

63. พระฉายาลักษณ์พระองค์เจ้านภาพรประภา
ฉายครึ่งพระองค์ ในกรอบวงรี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

64. พระฉายาลักษณ์พระองค์เจ้านภาพรประภา
ประทับนั่ง ในกรอบสี่เหลี่ยม (เห็นพื้นหลัง)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

65. พระฉายาลักษณ์พระองค์เจ้านภาพรประภา
ฉายครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ด้านขวา ในกรอบวงรี

จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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66. พระฉายาลักษณ์พระองค์เจ้านภาพรประภา พระองค์เจ้า
จุฑารัตนราชกุมารี ฉายครึ่งพระองค์ ในกรอบสี่เหลี่ยม

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

67. ฟิล์มเนกาทีฟ งานชุมนุมลูกเสือ พ.ศ.๒๔๗๓

จ�ำนวน ๑๐๘ ชิ้น

68. ฟิล์มเนกาทีฟ ภาพปรัมพิธีบริเวณท้องสนามหลวง

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

69. ฟิล์มเนกาทีฟ ภาพน�้ำตก

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

70. ฟิล์มเนกาทีฟ ภาพกลุ่มบุคคล

จ�ำนวน ๓ ชิ้น

71. ฟิล์มเนกาทีฟ ภาพบุคคล

จ�ำนวน ๑๓ ชิ้น

72. ฟิล์มกระจกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉายเต็มพระองค์

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

73. ฟิล์มกระจกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉายครึ่งพระองค์

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

74. ฟิล์มกระจกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
พระบรมราชินี ในรัขกาลที่ ๗ ฉายครึ่งพระองค์

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

75. หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นาวาเอก พระช�ำนาญนาวากล ร.น. พ.ศ. ๒๕๑๖	

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

76. หนังสือพิมพ์ The New York Times,
Monday, March 4, 1935

จ�ำนวน ๑ ชิ้น

77. ส�ำเนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพรรณีและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พร้อมกรอบ (ภาพ)

จ�ำนวน ๑ ชิ้น
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การจัดสั มมนา และอบรมระยะสั้ น
1. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรือ่ ง “บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย : แรงบันดาลพระราชหฤทัย
แห่งพระปกเกล้า” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๒๗ คน
2. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรือ่ ง “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : สามัคยาจารย์สมาคม” เมือ่ วันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน ๕๓ คน
3. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “๒๐๐ ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
(200 Years of Thai - U.S. Friendship)” เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ พิพธิ ภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๑๒๗ คน
4. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “วิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย” เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๑๒๒ คน
5. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรือ่ ง “สานศิลปาชีพ สองขัตติยะ ราชนารี” เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๘๘ คน
การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ / นิทรรศการหมุนเวียน
1. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา
ห้วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลง” ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้าชม
นิทรรศการ จ�ำนวน ๔,๕๖๙ คน
2. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา
ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชม
นิทรรศการ จ�ำนวน ๑,๑๖๙ คน
3. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา
ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง : เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (วังสวนบ้านแก้ว)” ระหว่างวันที่
๒๒ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จ�ำนวน ๒,๕๐๑คน
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4. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา
ห้วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลง” ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้าชม
นิทรรศการ จ�ำนวน ๑,๘๘๙ คน
5. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา
ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จ�ำนวน ๔,๕๖๙ คน
6. นิ ท รรศการหมุ น เวี ย น “แรงบั น ดาลใจจากหนั ง สื อ ทรงอ่ า น” ระหว่ า งวั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
7. นิทรรศการหมุนเวียน “ ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม” ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว
1. กิจกรรม “ก้าวสู่การเป็นผู้น�ำชม : เสริมบุคลิก ปรับเทคนิคการน�ำชม” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๘ คน
2. กิจกรรม “A ‘muse’ment : พิพิธภัณฑ์หรรษา” เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๔๓๗ คน
3. กิจกรรม “ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งฝันปันความรู้ ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๓๔ คน
4. กิจกรรม “Night at the Museum : 7 Hidden Treasures (ตามหาสมบัติล�้ำค่า)” เมื่อวันที่
๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๑,๒๓๕ คน
5. กิจกรรม “ย้อนรอย ๑๕๐ ปี ฉลองราชธานีรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง ๒ ครั้ง รวม จ�ำนวน ๘๔ คน

aw_annual2561_part3.indd 252

8/23/2019 11:57:49 AM

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

253

การผลิตสื่ อเพื่อเผยแพร่และประชาสั มพันธ์

หนังสือ
1. หนังสือ ๓ ภาษา (อิตาเลียน-ไทย-อังกฤษ) เรือ่ ง “จดหมายเหตุเสด็จพระราชด�ำเนินประพาสยุโรป
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๗ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จ�ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
2. หนังสือ เรื่อง “สมุดภาพรัชกาลที่ ๗ เสด็จมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๖๗”จ�ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
3. หนังสือ เรื่อง “หนังสือพระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัส
ด้านการเมืองการปกครอง” จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
4. แผ่นพับ, โบรชัวร์ เรื่อง “แผ่นกิจกรรม 7 Hidden Treasures (ตามหาสมบัติล�้ำค่า)” จ�ำนวน
๒,๒๐๐ ชุด
5. สื่อกิจกรรม Game Card “Alphabet in King Prajadhipok Museum”
6. สมุดกิจกรรมส�ำหรับใช้ในนิทรรศการเคลื่อนที่ จ�ำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม

การน�ำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณะ
1. น�ำเสนอผลงาน เรื่อง “บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาสหกรณ์
ภาคเหนือประเทศไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ดร.อุดมพร
ธีระวิรยิ ะกุล ในงานโครงการวิจยั ด้านประวัตศิ าสตร์ฯ เมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2. น�ำเสนอผลงาน เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการด�ำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิรานุช โสภา ในงานโครงการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
3. น�ำเสนอผลงาน เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของชนชั้นน�ำไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๙ ๒๔๙๐” โดย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร ในงานโครงการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ฯ เมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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พันธกิจที่ ๗

บริหารงานกองทุนเพื่ อการพั ฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

การจัดฝึกอบรม
มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน (In house Training) จ�ำนวน ๑๙ หลักสูตร และการฝึกอบรมภายนอก
(Public Training) จ�ำนวน ๑๐ คน ตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

การจัดฝึกอบรมทั้งภายใน (In house Training)
1. การศึกษาดูงานเรือ่ งการจัดการความรู้ ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๖ คน
2. หลักสูตรการใช้โปรแกรมอักขราวิสทุ ธิ์ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๔๐ คน
3. หลักสูตรวางแผนและจัดระบบงาน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๔๓ คน
4. หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพงานบริการ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน ๔๗ คน
5. หลักสูตรการเขียนเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม
๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๓๐ คน
6. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๒ คน
7. หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๑๘ คน
8. หลักสูตรการบริหารความเสีย่ งส�ำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Risk Based Thinking for ISO 9001 : 2015)
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๙ คน
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9. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit for ISO 9001 : 2015) วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๐ คน
10. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้ และรายงานการประชุม วันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ (จ�ำนวน ๔๘ ชั่วโมง) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๓๖ คน
11. หลักสูตรทีมเพื่อการพัฒนา “ต่าง Gen ต่างใจ เราจะไปด้วยกัน” วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๑๕ คน
12. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับต้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ (จ�ำนวน ๔๘ ชั่วโมง) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๓ คน
13. หลักสูตรภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร ระดับกลาง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ (จ�ำนวน ๔๘ ชั่วโมง) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๗ คน
14. หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
๒๘ คน
15. หลักสูตรการเขียนโครงการและการบริหารโครงการ วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน ๓๑ คน
16. หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Office new version 2016 ระหว่างเดือนมิถุนายน
– กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๑๕ คน
17. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต (CPR) และการใช้เครื่อง AED วันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๙๑ คน
18. หลักสูตรเทคนิคการน�ำเสนอ “พูดอย่างผู้พิชิต” วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน ๑๗ คน
19. การเสวนาวิชาการ “จิบชากับจอมยุทธ์ : เขียนงานวิชาการอย่างไร ?” วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๙ คน
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การขอรับการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)
การขอรับการฝึกอบรมภายนอกให้กับพนักงานที่ขอรับการฝึกอบรมภายนอกและเข้าอบรมสัมมนา
ในหลักสูตรต่างๆ จ�ำนวน ๑๐ คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี้
1. ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
• นักวิชาการ ๑ คน อบรมหลักสูตรสถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสุขภาพ
จัดโดย งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
2. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
• เจ้าหน้าที่โครงการ ๑ คน อบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรกระบวนการ จัดโดย ส�ำนักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กนกรัตน์
รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
3. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
• นักวิชาการ ๑ คน อบรมหลักสูตรการวิจยั เชิงคุณภาพ : เทคนิคการน�ำไปใช้และแนวโน้มในอนาคต
จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• พนักงานช�ำนาญการพิเศษ ๑ คน อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมบริหารจัดการวารสารวิชาการ
(ThaiJo 2.0) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่
๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
4. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
• พนักงานสือ่ สารองค์กร ๒ คน อบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดจิ ทิ ลั Smart PR จัดโดยสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๑ และ วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• พนักงานสื่อสารองค์กร และพนักงานบริหารงานทั่วไปช�ำนาญการ ๒ คน อบรมหลักสูตร
การเขียนเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่
๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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• พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ ๑ คน อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมบริหารจัดการวารสาร
วิชาการ (ThaiJo 2.0) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
5. ส�ำนักงานเลขาธิการ
• พนักงานบริหารงานบุคคล ๑ คน อบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จัดโดยส�ำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
การน�ำเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ
นับแต่การประกาศใช้ระเบียบสถาบันว่าด้วยกองทุนเพือ่ พัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการน�ำเสนอผลงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ประกาศใช้ในปี ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา โดยในปี ๒๕๖๑ สถาบันได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและคณะนักวิชาการของสถาบันเดินทางไปเข้าร่วม
ประชุม เสนอบทความวิชาการในหัวข้อ “Borders and Margins” ในงาน 25th World Congress Political
Science ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.

โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง การตรงต่อเวลา
โดยสถาบันได้มกี ารรณรงค์ในเรือ่ งดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง และน�ำข้อมูลมาใช้ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นประจ�ำปี

๒.

การพัฒนาบุคลากร ประจ�ำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ต่าง Gen ต่างใจ เราจะไปด้วยกัน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการท�ำงานระบบทีม
ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและครอบครัวบุคลากร ระหว่างวันที่
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๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลลา กุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๑๕ คน
๓.

การประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า
เพือ่ การสือ่ สารภายในองค์กรและเพือ่ การก�ำกับดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามพันธกิจ โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง
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