
47§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“

πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û ∫√√¥“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ „π à«π∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

À√◊Õ ÷́Ëß¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·∑π

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é À¡“¬§«“¡«à“  ‘Ëß∑’Ë ◊ËÕ§«“¡À¡“¬„Àâ√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ¢âÕ¡Ÿ≈ À√◊Õ ‘Ëß„¥Ê ‰¡à«à“

°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬π—Èπ®–∑”‰¥â‚¥¬ ¿“æ¢Õß ‘Ëßπ—Èπ‡ÕßÀ√◊Õ‚¥¬ºà“π«‘∏’°“√„¥Ê ·≈–‰¡à«à“®–‰¥â®—¥∑”‰«â„π√Ÿª

¢Õß‡Õ° “√ ·øÑ¡ √“¬ß“π Àπ—ß ◊Õ ·ºπº—ß ·ºπ∑’Ë ¿“æ«“¥ ¿“æ∂à“¬ øî≈å¡ °“√∫—π∑÷°¿“æÀ√◊Õ‡ ’¬ß °“√

∫—π∑÷°‚¥¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∑”„Àâ ‘Ëß∑’Ë∫—π∑÷°‰«âª√“°Ø‰¥â

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√ÕßÀ√◊Õ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈

¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‰¡à«à“®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫

‡Õ°™π

çÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ √“™°“√ à«π°≈“ß √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

æ.». ÚıÙ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ

‡ªìπªï∑’Ë ıÚ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

�



48  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

√—∞«‘ “À°‘®  à«π√“™°“√ —ß°—¥√—∞ ¿“ »“≈‡©æ“–„π à«π∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“æ‘æ“°…“§¥’ Õß§å°√

§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ Àπà«¬ß“πÕ‘ √–¢Õß√—∞·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

ç‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß‡©æ“–µ—«¢Õß∫ÿ§§≈ ‡™àπ

°“√»÷°…“ ∞“π–°“√‡ß‘π ª√–«—µ‘ ÿ¢¿“æ ª√–«—µ‘Õ“™≠“°√√¡ À√◊Õª√–«—µ‘°“√∑”ß“π ∫√√¥“∑’Ë¡’™◊ËÕ¢ÕßºŸâπ—Èπ

À√◊Õ¡’‡≈¢À¡“¬ √À—  À√◊Õ ‘Ëß∫Õ°≈—°…≥–Õ◊Ëπ∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâµ—«ºŸâπ—Èπ‰¥â ‡™àπ ≈“¬æ‘¡æåπ‘È«¡◊Õ ·ºàπ∫—π∑÷°≈—°…≥–

‡ ’¬ß¢Õß§πÀ√◊Õ√Ÿª∂à“¬ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß‡©æ“–µ—«¢ÕßºŸâ∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡

·≈â«¥â«¬

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

ç§πµà“ß¥â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à¡’ —≠™“µ‘‰∑¬·≈–‰¡à¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

π‘µ‘∫ÿ§§≈¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ∫√‘…—∑À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«π∑’Ë¡’∑ÿπ‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ¢Õß§πµà“ß¥â“« „∫Àÿâπ™π‘¥ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ∂◊Õ

„Àâ∂◊Õ«à“„∫Àÿâππ—Èπ§πµà“ß¥â“«‡ªìπºŸâ∂◊Õ

(Ú)  ¡“§¡∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ§πµà“ß¥â“«

(Û)  ¡“§¡À√◊Õ¡Ÿ≈π‘∏‘∑’Ë¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß§πµà“ß¥â“«

(Ù) π‘µ‘∫ÿ§§≈µ“¡ (Ò) (Ú) (Û) À√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ºŸâ®—¥°“√À√◊Õ°√√¡°“√‡°‘π°÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ

§πµà“ß¥â“«

π‘µ‘∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“‡¢â“‰ª‡ªìπºŸâ®—¥°“√À√◊Õ°√√¡°“√  ¡“™‘° À√◊Õ¡’∑ÿπ„ππ‘µ‘∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ®—¥°“√À√◊Õ°√√¡°“√ À√◊Õ ¡“™‘° À√◊Õ‡®â“¢Õß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ§πµà“ß¥â“«

¡“µ√“ ı „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß ‡æ◊ËÕ

ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°Æ°√–∑√«ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

¡“µ√“ ˆ „Àâ®—¥µ—Èß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√¢÷Èπ„π —ß°—¥ ”π—°ß“πª≈—¥

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ¡’Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫ß“π«‘™“°“√·≈–∏ÿ√°“√„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√·≈–§≥–°√√¡°“√

«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·°à‡Õ°™π‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



49§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

À¡«¥ Ò
°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¡“µ√“ ˜ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√Õ¬à“ßπâÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È≈ßæ‘¡æå„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Ò) ‚§√ß √â“ß·≈–°“√®—¥Õß§å°√„π°“√¥”‡π‘πß“π
(Ú)  √ÿªÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë ”§—≠·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π
(Û)  ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ À√◊Õ§”·π–π”„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞
(Ù) °Æ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß Àπ—ß ◊Õ‡«’¬π √–‡∫’¬∫ ·∫∫·ºπ π‚¬∫“¬ À√◊Õ°“√

µ’§«“¡ ∑—Èßπ’È ‡©æ“–∑’Ë®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ‚¥¬¡’ ¿“æÕ¬à“ß°Æ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’º≈‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªµàÕ‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
(ı) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥∑’Ë‰¥â¡’°“√®—¥æ‘¡æå‡æ◊ËÕ„Àâ·æ√àÀ≈“¬µ“¡®”π«πæÕ ¡§«√·≈â« ∂â“¡’°“√≈ßæ‘¡æå

„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‚¥¬Õâ“ßÕ‘ß∂÷ß ‘Ëßæ‘¡æåπ—Èπ°Á„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§Àπ÷Ëß·≈â«
„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞√«∫√«¡·≈–®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰«â‡º¬·æ√à‡æ◊ËÕ¢“¬À√◊Õ

®”Àπà“¬®à“¬·®° ≥ ∑’Ë∑”°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√
¡“µ√“ ¯ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß≈ßæ‘¡æåµ“¡¡“µ√“ ̃  (Ù) ∂â“¬—ß‰¡à‰¥â≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

®–π”¡“„™â∫—ß§—∫„π∑“ß∑’Ë‰¡à‡ªìπ§ÿ≥·°àºŸâ„¥‰¡à‰¥â ‡«âπ·µàºŸâπ—Èπ®–‰¥â√Ÿâ∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß
¡“°àÕπ·≈â«‡ªìπ‡«≈“æÕ ¡§«√

¡“µ√“ ˘ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ ÒÙ ·≈–¡“µ√“ Òı Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢Õß√“™°“√Õ¬à“ßπâÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’ È‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â ∑— Èßπ’ È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’ Ë
§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

(Ò) º≈°“√æ‘®“√≥“À√◊Õ§”«‘π‘®©—¬∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕ‡Õ°™π √«¡∑—Èß§«“¡‡ÀÁπ·¬âß·≈–§” —Ëß∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬¥—ß°≈à“«

(Ú) π‚¬∫“¬À√◊Õ°“√µ’§«“¡∑’Ë‰¡à‡¢â“¢à“¬µâÕß≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ µ“¡¡“µ√“ ˜ (Ù)
(Û) ·ºπß“π ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï¢Õßªï∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√
(Ù) §Ÿà¡◊ÕÀ√◊Õ§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ ´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫∂÷ß ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢Õß

‡Õ°™π
(ı)  ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë‰¥â¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß∂÷ßµ“¡¡“µ√“ ˜ «√√§ Õß
(ˆ)  —≠≠“ —¡ª∑“π  —≠≠“∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ºŸ°¢“¥µ—¥µÕπÀ√◊Õ —≠≠“√à«¡∑ÿπ°—∫‡Õ°™π„π

°“√®—¥∑”∫√‘°“√ “∏“√≥–
(˜) ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ¡µ‘§≥–°√√¡°“√∑’Ë·µàßµ—Èß‚¥¬°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ∑—Èßπ’È

„Àâ√–∫ÿ√“¬™◊ËÕ√“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√ √“¬ß“π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√æ‘®“√≥“‰«â¥â«¬
(¯) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®—¥„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥âµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“¡’ à«π∑’ËµâÕßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬µ“¡

¡“µ√“ ÒÙ À√◊Õ¡“µ√“ Òı Õ¬Ÿà¥â«¬ „Àâ≈∫À√◊Õµ—¥∑ÕπÀ√◊Õ∑”‚¥¬ª√–°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¡à‡ªìπ°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√π—Èπ

∫ÿ§§≈‰¡à«à“®–¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ ¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘‡¢â“µ√«®¥Ÿ ¢Õ ”‡π“À√◊Õ¢Õ ”‡π“∑’Ë¡’
§”√—∫√Õß∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â „π°√≥’∑’Ë ¡§«√Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫



50  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

¢Õß§≥–°√√¡°“√ ®–«“ßÀ≈—°‡°≥±å‡√’¬°§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√π—Èπ°Á‰¥â „π°“√π’È„Àâ§”π÷ß∂÷ß°“√™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬ª√–°Õ∫¥â«¬ ∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà®–¡’°ÆÀ¡“¬‡©æ“–∫—≠≠—µ‘‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

 §πµà“ß¥â“«®–¡’ ‘∑∏‘µ“¡¡“µ√“π’È‡æ’¬ß„¥„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ Ò ∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ̃  ·≈–¡“µ√“ ̆  ‰¡à°√–∑∫∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬

‡©æ“–°”Àπ¥„Àâ¡’°“√‡º¬·æ√àÀ√◊Õ‡ªî¥‡º¬ ¥â«¬«‘∏’°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
¡“µ√“ ÒÒ πÕ°®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« À√◊Õ∑’Ë®—¥‰«â„Àâ

ª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â·≈â« À√◊Õ∑’Ë¡’°“√®—¥„Àâª√–™“™π‰¥â§âπ§«â“µ“¡¡“µ√“ Úˆ ·≈â« ∂â“∫ÿ§§≈„¥¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√Õ◊Ëπ„¥¢Õß√“™°“√·≈–§”¢Õ¢ÕßºŸâπ—Èπ√–∫ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËµâÕß°“√„π≈—°…≥–∑’ËÕ“®‡¢â“„®‰¥âµ“¡§«√
„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ„Àâ·°àºŸâ¢Õ¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√ ‡«âπ·µàºŸâπ—Èπ¢Õ
®”π«π¡“°À√◊Õ∫àÕ¬§√—Èß‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥¡’ ¿“æ∑’ËÕ“®∫ÿ∫ ≈“¬ßà“¬ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–¢Õ¢¬“¬‡«≈“„π°“√
®—¥À“„ÀâÀ√◊Õ®–®—¥∑” ”‡π“„Àâ„π ¿“æÕ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ°Á‰¥â

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®—¥À“„Àâµ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
·≈â«„π ¿“æ∑’Ëæ√âÕ¡®–„Àâ‰¥â ¡‘„™à‡ªìπ°“√µâÕß‰ª®—¥∑” «‘‡§√“–Àå ®”·π° √«∫√«¡ À√◊Õ®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„À¡à ‡«âπ·µà
‡ªìπ°“√·ª√ ¿“æ‡ªìπ‡Õ° “√®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë∫—π∑÷°‰«â„π√–∫∫°“√∫—π∑÷°¿“æÀ√◊Õ‡ ’¬ß √–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ„¥ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·µà∂â“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“°√≥’∑’Ë¢Õπ—Èπ¡‘„™à°“√
· «ßÀ“º≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“ ·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª°ªÑÕß ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ”À√—∫ºŸâπ—ÈπÀ√◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë
®–‡ªìπª√–‚¬™πå·°à “∏“√≥– Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ„Àâ°Á‰¥â

∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§ “¡‰¡à‡ªìπ°“√Àâ“¡Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë®–®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥¢÷Èπ
„À¡à„Àâ·°àºŸâ√âÕß¢Õ À“°‡ªìπ°“√ Õ¥§≈âÕß¥â«¬Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡ª°µ‘¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞π—ÈπÕ¬Ÿà·≈â«

„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ˘ «√√§ Õß «√√§ “¡ ·≈–«√√§ ’Ë ¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ
µ“¡¡“µ√“π’È ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÒÚ „π°√≥’∑’Ë¡’ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ·¡â«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¢Õ
®–Õ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π à«π°≈“ß À√◊Õ à«π “¢“¢ÕßÀπà«¬ß“π·Ààßπ—ÈπÀ√◊Õ®–Õ¬Ÿà„π
§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊Ëπ°Áµ“¡ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë√—∫§”¢Õ„Àâ§”·π–π” ‡æ◊ËÕ‰ª¬◊Ëπ
§”¢ÕµàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‚¥¬‰¡à™—°™â“

∂â“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ºŸâ√—∫§”¢Õ‡ÀÁπ«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’§”¢Õ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë®—¥∑”‚¥¬Àπà«¬ß“π
¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊Ëπ ·≈–‰¥â√–∫ÿÀâ“¡°“√‡ªî¥‡º¬‰«âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ Òˆ „Àâ àß§”¢Õπ—Èπ„ÀâÀπà«¬ß“π
¢Õß√—∞ºŸâ®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπæ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ¡’§” —ËßµàÕ‰ª

¡“µ√“ ÒÛ ºŸâ„¥‡ÀÁπ«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à®—¥æ‘¡æå¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ ̃  À√◊Õ‰¡à®—¥¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
‰«â„Àâª√–™“™πµ√«®¥Ÿ‰¥âµ“¡¡“µ√“ ̆  À√◊Õ‰¡à®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ·°àµπµ“¡¡“µ√“ ÒÒ À√◊ÕΩÉ“Ωóπ À√◊Õ
‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë≈à“™â“À√◊Õ‡ÀÁπ«à“µπ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿ
Õ—π ¡§«√ ºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ ‡«âπ·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ Òı À√◊Õ§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“πµ“¡¡“µ√“ Ò˜ À√◊Õ§” —Ëß‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ
≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ Úı

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß §≥–°√√¡°“√µâÕßæ‘®“√≥“„Àâ·≈â«‡ √Á®
¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ„Àâ¢¬“¬‡«≈“ÕÕ°‰ª‰¥â ·µàµâÕß· ¥ß

‡Àµÿº≈·≈–√«¡‡«≈“∑—ÈßÀ¡¥·≈â«µâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—π
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À¡«¥ Ú
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‰¡àµâÕß‡ªî¥‡º¬

¡“µ√“ ÒÙ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å

®–‡ªî¥‡º¬¡‘‰¥â

¡“µ√“ Òı ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’≈—°…≥–Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ

‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞Õ“®¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬°Á‰¥â ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

ª√–‚¬™πå “∏“√≥– ·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßª√–°Õ∫°—π

(Ò) °“√‡ªî¥‡º¬®–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»

·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß„π∑“ß‡»√…∞°‘®À√◊Õ°“√§≈—ß¢Õßª√–‡∑»

(Ú) °“√‡ªî¥‡º¬®–∑”„Àâ°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡ ◊ËÕ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ À√◊Õ‰¡àÕ“® ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å‰¥â

‰¡à«à“®–‡°’Ë¬«°—∫°“√øÑÕß§¥’ °“√ªÑÕß°—π °“√ª√“∫ª√“¡ °“√∑¥ Õ∫ °“√µ√«® Õ∫ À√◊Õ°“√√Ÿâ·À≈àß∑’Ë¡“

¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡

(Û) §«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”¿“¬„πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞„π°“√¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ ·µà∑—Èßπ’È

‰¡à√«¡∂÷ß√“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√ √“¬ß“π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√∑”§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ

§”·π–π”¿“¬„π¥—ß°≈à“«

(Ù) °“√‡ªî¥‡º¬®–°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ™’«‘µÀ√◊Õ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∫ÿ§§≈„¥

(ı) √“¬ß“π°“√·æ∑¬åÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ ÷́Ëß°“√‡ªî¥‡º¬®–‡ªìπ°“√√ÿ°≈È” ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈

‚¥¬‰¡à ¡§«√

(ˆ) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬ À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’ºŸâ„Àâ¡“‚¥¬

‰¡àª√– ß§å„Àâ∑“ß√“™°“√π”‰ª‡ªî¥‡º¬µàÕºŸâÕ◊Ëπ

(˜) °√≥’Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥°Á‰¥â ·µàµâÕß√–∫ÿ‰«â¥â«¬«à“

∑’Ë‡ªî¥‡º¬‰¡à‰¥â‡æ√“–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ª√–‡¿∑„¥ ·≈–‡æ√“–‡Àµÿ„¥ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“°“√¡’§” —Ëß‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‡ªìπ¥ÿ≈æ‘π‘®‚¥¬‡©æ“–¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞µ“¡≈”¥—∫ “¬°“√∫—ß§—∫∫—≠™“ ·µà

ºŸâ¢ÕÕ“®Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥âµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ Òˆ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡™—¥‡®π„π∑“ßªØ‘∫—µ‘«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√®–‡ªî¥‡º¬µàÕ∫ÿ§§≈

„¥‰¥âÀ√◊Õ‰¡à¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢‡™àπ„¥ ·≈– ¡§«√¡’«‘∏’√—°…“¡‘„Àâ√—Ë«‰À≈„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞°”Àπ¥«‘∏’°“√

§ÿâ¡§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ ∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥«à“¥â«¬°“√√—°…“§«“¡≈—∫¢Õß∑“ß√“™°“√

¡“µ√“ Ò˜ „π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“ °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥Õ“®°√–∑∫

∂÷ßª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢ÕßºŸâ„¥ „Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞·®âß„ÀâºŸâπ—Èπ‡ πÕ§”§—¥§â“π¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ·µàµâÕß„Àâ

‡«≈“Õ—π ¡§«√∑’ËºŸâπ—ÈπÕ“®‡ πÕ§”§—¥§â“π‰¥â ´÷ËßµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·®âßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊ÕºŸâ∑’Ë∑√“∫«à“°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„¥Õ“®°√–∑∫∂÷ß

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢Õßµπ ¡’ ‘∑∏‘§—¥§â“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∂÷ß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫
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„π°√≥’∑’Ë¡’°“√§—¥§â“π ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µâÕßæ‘®“√≥“§”§—¥§â“π·≈–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“

„ÀâºŸâ§—¥§â“π∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“ „π°√≥’∑’Ë¡’§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

π—Èπ¡‘‰¥â®π°«à“®–≈à«ßæâπ°”Àπ¥‡«≈“Õÿ∑∏√≥åµ“¡¡“µ√“ Ò¯ À√◊Õ®π°«à“§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‰¥â¡’§”«‘π‘®©—¬„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ Ò¯ „π°√≥’∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥µ“¡¡“µ√“ ÒÙ À√◊Õ

¡“µ√“ Òı À√◊Õ¡’§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“π¢ÕßºŸâ¡’ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬µ“¡¡“µ√“ Ò˜ ºŸâπ—ÈπÕ“®Õÿ∑∏√≥åµàÕ

§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëßπ—Èπ‚¥¬¬◊Ëπ

§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√

¡“µ√“ Ò˘ °“√æ‘®“√≥“‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’§” —Ëß¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬π—Èπ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√æ‘®“√≥“

¢Õß§≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√À√◊Õ»“≈°Á‰¥â ®–µâÕß¥”‡π‘π°√–∫«π°“√

æ‘®“√≥“‚¥¬¡‘„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‡ªî¥‡º¬·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¡à®”‡ªìπ·°à°“√æ‘®“√≥“·≈–„π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπ

®–æ‘®“√≥“≈—∫À≈—ß§Ÿà°√≥’À√◊Õ§Ÿà§«“¡ΩÉ“¬„¥°Á‰¥â

¡“µ√“ Ú °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥ ·¡â®–‡¢â“¢à“¬µâÕß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µ“¡°ÆÀ¡“¬„¥

„Àâ∂◊Õ«à“‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‰¡àµâÕß√—∫º‘¥À“°‡ªìπ°“√°√–∑”‚¥¬ ÿ®√‘µ„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ Òı ∂â“‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞‰¥â¥”‡π‘π°“√‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫

µ“¡¡“µ√“ Òˆ

(Ú) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ Òı ∂â“‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞„π√–¥—∫µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß¡’§” —Ëß

„Àâ‡ªî¥‡º¬‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªÀ√◊Õ‡©æ“–·°à∫ÿ§§≈„¥ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåÕ—π ”§—≠¬‘Ëß°«à“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ª√–‚¬™πå “∏“√≥–

À√◊Õ™’«‘µ √à“ß°“¬  ÿ¢¿“æ À√◊Õª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ¢Õß∫ÿ§§≈ ·≈–§” —Ëßπ—Èπ‰¥â°√–∑”‚¥¬ ¡§«√·°à‡Àµÿ „π°“√π’È

®–¡’°“√°”Àπ¥¢âÕ®”°—¥À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°Á‰¥â

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞æâπ®“°§«“¡√—∫º‘¥µ“¡

°ÆÀ¡“¬À“°®–æ÷ß¡’„π°√≥’¥—ß°≈à“«
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À¡«¥ Û
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

¡“µ√“ ÚÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·ÀàßÀ¡«¥π’È ç∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë¡’ —≠™“µ‘‰∑¬ ·≈–

∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à¡’ —≠™“µ‘‰∑¬·µà¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬

¡“µ√“ ÚÚ  ”π—°¢à“«°√Õß·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“π ¿“§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß™“µ‘ ·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

·ÀàßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß Õ“®ÕÕ°√–‡∫’¬∫‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

«‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë¡‘„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘«√√§Àπ÷Ëß (Û) ¢Õß¡“µ√“ ÚÛ ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßÀπà«¬ß“π¥—ß°≈à“«°Á‰¥â

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊Ëπ∑’Ë®–°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßµ“¡«√√§Àπ÷Ëßπ—Èπ µâÕß‡ªìπÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ÷́Ëß

°“√‡ªî¥‡º¬ª√–‡¿∑¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ ÚÛ «√√§Àπ÷Ëß (Û) ®–‡ªìπÕÿª √√§√â“¬·√ßµàÕ

°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ ÚÛ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕßªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) µâÕß®—¥„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‡æ’¬ß‡∑à“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ°“√¥”‡π‘πß“π

¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞„Àâ ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å‡∑à“π—Èπ ·≈–¬°‡≈‘°°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫¥—ß°≈à“«‡¡◊ËÕÀ¡¥

§«“¡®”‡ªìπ

(Ú) æ¬“¬“¡‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬µ√ß®“°‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß„π°√≥’∑’Ë®–°√–∑∫∂÷ß

ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬‚¥¬µ√ß¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ

(Û) ®—¥„Àâ¡’°“√æ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“  ·≈–µ√«® Õ∫·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ‡°’Ë¬«°—∫

 ‘Ëß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ª√–‡¿∑¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‰«â

(¢) ª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

(§) ≈—°…≥–°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘

(ß) «‘∏’°“√¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

(®) «‘∏’°“√¢Õ„Àâ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈

(©) ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

(Ù) µ√«® Õ∫·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„Àâ∂Ÿ°µâÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

(ı) ®—¥√–∫∫√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„Àâ·°à√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—π¡‘„Àâ¡’°“√π”‰ª„™â‚¥¬‰¡à‡À¡“– ¡À√◊Õ‡ªìπº≈√â“¬µàÕ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

„π°√≥’∑’Ë‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬µ√ß®“°‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß·®âß„Àâ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑√“∫

≈à«ßÀπâ“À√◊Õæ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë®–π”¢âÕ¡Ÿ≈¡“„™â ≈—°…≥–°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘

·≈–°√≥’∑’Ë¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈π—Èπ‡ªìπ°√≥’∑’ËÕ“®„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â‚¥¬§«“¡ ¡—§√„®À√◊Õ‡ªìπ°√≥’¡’°ÆÀ¡“¬∫—ß§—∫

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞µâÕß·®âß„Àâ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑√“∫„π°√≥’¡’°“√„Àâ®—¥ àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‰ª¬—ß

∑’Ë„¥´÷Ëß®–‡ªìπº≈„Àâ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰¥â ‡«âπ·µà‡ªìπ‰ªµ“¡≈—°…≥–°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘

¡“µ√“ ÚÙ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢ÕßµπµàÕ



54  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·ÀàßÕ◊ËπÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ ‚¥¬ª√“»®“°§«“¡¬‘π¬Õ¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¢Õß‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë„Àâ‰«â≈à«ßÀπâ“

À√◊Õ„π¢≥–π—Èπ¡‘‰¥â ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√‡ªî¥‡º¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞„πÀπà«¬ß“π¢Õßµπ ‡æ◊ËÕ°“√π”‰ª„™âµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

·Ààßπ—Èπ

(Ú) ‡ªìπ°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ª°µ‘¿“¬„π«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈π—Èπ

(Û) µàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë∑”ß“π¥â«¬°“√«“ß·ºπÀ√◊Õ°“√ ∂‘µ‘À√◊Õ ”¡–‚πµà“ßÊ ́ ÷Ëß¡’Àπâ“∑’ËµâÕß

√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈‰«â‰¡à„Àâ‡ªî¥‡º¬µàÕ‰ª¬—ßºŸâÕ◊Ëπ

(Ù) ‡ªìπ°“√„Àâ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√»÷°…“«‘®—¬ ‚¥¬‰¡à√–∫ÿ™◊ËÕÀ√◊Õ à«π∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâ«à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈„¥

(ı) µàÕÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘ °√¡»‘≈ª“°√ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞µ“¡¡“µ√“ Úˆ «√√§Àπ÷Ëß

‡æ◊ËÕ°“√µ√«®¥Ÿ§ÿ≥§à“„π°“√‡°Á∫√—°…“

(ˆ) µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ ‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π°“√ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ °“√ ◊∫ «π

°“√ Õ∫ «π À√◊Õ°“√øÑÕß§¥’ ‰¡à«à“‡ªìπ§¥’ª√–‡¿∑„¥°Áµ“¡

(˜) ‡ªìπ°“√„Àâ´÷Ëß®”‡ªìπ ‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—πÀ√◊Õ√–ß—∫Õ—πµ√“¬µàÕ™’«‘µÀ√◊Õ ÿ¢¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈

(¯) µàÕ»“≈ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–¢Õ

¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥—ß°≈à“«

(˘) °√≥’Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) (¯) ·≈– (˘) „Àâ¡’°“√

®—¥∑”∫—≠™’· ¥ß°“√‡ªî¥‡º¬°”°—∫‰«â°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Úı ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ ÒÙ ·≈–¡“µ√“ Òı ∫ÿ§§≈¬àÕ¡¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√Ÿâ∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫µπ ·≈–‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈π—Èπ¡’§”¢Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

π—Èπ®–µâÕß„Àâ∫ÿ§§≈π—ÈπÀ√◊ÕºŸâ°√–∑”°“√·∑π∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥âµ√«®¥ŸÀ√◊Õ‰¥â√—∫ ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈

 à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈π—Èπ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ ˘ «√√§ Õß ·≈–«√√§ “¡ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

°“√‡ªî¥‡º¬√“¬ß“π°“√·æ∑¬å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈„¥ ∂â“°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–‡ªî¥‡º¬

µàÕ‡©æ“–·æ∑¬å∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â

∂â“∫ÿ§§≈„¥‡ÀÁπ«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫µπ à«π„¥‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß „Àâ¡’ ‘∑∏‘¬◊Ëπ

§”¢Õ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«ππ—Èπ‰¥â ´÷ËßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞®–µâÕßæ‘®“√≥“§”¢Õ¥—ß°≈à“« ·≈–·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“

„π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâµ√ßµ“¡∑’Ë¡’§”¢Õ „ÀâºŸâπ—Èπ

¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß

§” —Ëß‰¡à¬‘π¬Õ¡·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ‚¥¬¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√ ·≈–‰¡à«à“

°√≥’„¥Ê „Àâ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¡’ ‘∑∏‘√âÕß¢Õ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À¡“¬‡Àµÿ§”¢Õ¢Õßµπ·π∫‰«â°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

 à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â

„Àâ∫ÿ§§≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß¡’ ‘∑∏‘¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ ÚÛ ¡“µ√“ ÚÙ ·≈–¡“µ√“π’È

·∑πºŸâ‡¬“«å §π‰√â§«“¡ “¡“√∂ §π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡·≈â«°Á‰¥â
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À¡«¥ Ù
‡Õ° “√ª√–«—µ‘»“ µ√å

¡“µ√“ Úˆ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡àª√– ß§å®–‡°Á∫√—°…“À√◊Õ¡’Õ“¬ÿ§√∫

°”Àπ¥µ“¡«√√§ Õßπ—∫·µà«—π∑’Ë‡ √Á® ‘Èπ°“√®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ àß¡Õ∫„Àâ·°à

ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘ °√¡»‘≈ª“°√À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°

‰«â„Àâª√–™“™π‰¥â»÷°…“§âπ§«â“

°”Àπ¥‡«≈“µâÕß àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ·¬°ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

(Ò) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÙ ‡¡◊ËÕ§√∫‡®Á¥ ‘∫Àâ“ªï

(Ú) ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕ§√∫¬’Ë ‘∫ªï

°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§ Õß Õ“®¢¬“¬ÕÕ°‰ª‰¥â„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¬—ß®”‡ªìπµâÕß‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰«â‡Õß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√

„™â Õ¬ ‚¥¬µâÕß®—¥‡°Á∫·≈–®—¥„Àâª√–™“™π‰¥â»÷°…“§âπ§«â“µ“¡∑’Ë®–µ°≈ß°—∫ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘

°√¡»‘≈ª“°√

(Ú) Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡ÀÁπ«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ¬—ß‰¡à§«√‡ªî¥‡º¬ ‚¥¬¡’§” —Ëß¢¬“¬‡«≈“°”°—∫‰«â

‡ªìπ°“√‡©æ“–√“¬ §” —Ëß°“√¢¬“¬‡«≈“π—Èπ„Àâ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“‰«â¥â«¬ ·µà®–°”Àπ¥‡°‘π§√“«≈–Àâ“ªï‰¡à‰¥â

°“√µ√«® Õ∫À√◊Õ∑∫∑«π¡‘„Àâ¡’°“√¢¬“¬‡«≈“‰¡à‡ªî¥‡º¬®π‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

∫∑∫—≠≠—µ‘µ“¡¡“µ√“π’È ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’ÕÕ°√–‡∫’¬∫

°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞®–µâÕß∑”≈“¬À√◊ÕÕ“®∑”≈“¬‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß‡°Á∫√—°…“



56  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

À¡«¥ ı
§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬√—∞¡πµ√’ ́ ÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’

¡Õ∫À¡“¬‡ªìπª√–∏“π ª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ª≈—¥°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å

ª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß ª≈—¥°√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ª≈—¥°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“§«“¡¡—Ëπ§ß

·Ààß™“µ‘ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°¢à“«°√Õß·Ààß™“µ‘ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥

·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘Õ◊Ëπ®“°¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π ÷́Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—ÈßÕ’°‡°â“§π‡ªìπ°√√¡°“√

„Àâª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’§πÀπ÷Ëß‡ªìπ

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–Õ’° Õß§π‡ªìπºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√

¡“µ√“ Ú¯ §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  Õ¥ àÕß¥Ÿ·≈ ·≈–„Àâ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß

√—∞„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ú) „Àâ§”ª√÷°…“·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

(Û) ‡ πÕ·π–„π°“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ·≈–°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß À√◊Õ√–‡∫’¬∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ù) æ‘®“√≥“·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ

(ı) ®—¥∑”√“¬ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡ªìπ§√—Èß§√“«µ“¡

§«“¡‡À¡“– ¡ ·µàÕ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

(ˆ) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(˜) ¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’À√◊Õπ“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ Ú˘ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡¡“µ√“ Ú˜ ¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– “¡ªï

π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß ºŸâ∑’Ëæâπ®“°µ”·Àπàß·≈â«Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡à‰¥â

¡“µ√“ Û πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡

¡“µ√“ Ú˜ æâπ®“°µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) §≥–√—∞¡πµ√’„ÀâÕÕ°‡æ√“–¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ ∫°æ√àÕß À√◊Õ‰¡à ÿ®√‘µµàÕÀπâ“∑’Ë À√◊ÕÀ¬àÕπ

§«“¡ “¡“√∂

(Ù) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(ı) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(ˆ) ‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”

‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…
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¡“µ√“ ÛÒ °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π

°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡

„Àâª√–∏“π°√√¡°“√‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à¡“ª√–™ÿ¡À√◊Õ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë‰¥â „Àâ°√√¡°“√∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡

°“√«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’‡ ’¬ßÀπ÷Ëß„π°“√≈ß§–·ππ

∂â“§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π „Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥

¡“µ√“ ÛÚ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®‡√’¬°„Àâ∫ÿ§§≈„¥¡“„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ„Àâ àß«—µ∂ÿ ‡Õ° “√À√◊Õ

æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â

¡“µ√“ ÛÛ „π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ªØ‘‡ ∏«à“‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡∑’Ë¡’§”¢Õ‰¡à«à“®–‡ªìπ°√≥’

¡“µ√“ ÒÒ À√◊Õ¡“µ√“ Úı ∂â“ºŸâ¡’§”¢Õ‰¡à‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ§«“¡®√‘ß·≈–√âÕß‡√’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“

ÒÛ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®‡¢â“¥”‡π‘π°“√µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â ·≈–·®âßº≈

°“√µ√«® Õ∫„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬π∑√“∫

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞µâÕß¬‘π¬Õ¡„Àâ§≥–°√√¡°“√À√◊ÕºŸấ ÷Ëß§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬

‡¢â“µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√Õß¢Õßµπ‰¥â ‰¡à«à“®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªî¥‡º¬‰¥â

À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡

¡“µ√“ ÛÙ §≥–°√√¡°“√®–·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â·≈–„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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À¡«¥ ˆ
§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

¡“µ√“ Ûı „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ “¢“µà“ßÊ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èßµ“¡¢âÕ‡ πÕ¢Õß§≥–°√√¡°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¡‘„Àâ

‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ ÒÙ À√◊Õ¡“µ√“ Òı À√◊Õ§” —Ëß‰¡à√—∫øíß§”§—¥§â“πµ“¡¡“µ√“ Ò˜ ·≈–

§” —Ëß‰¡à·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ≈∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ à«π∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ Úı

°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ·µàßµ—Èßµ“¡ “¢“

§«“¡‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥â“π¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‡™àπ §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ‡»√…∞°‘®·≈–°“√§≈—ß

¢Õßª√–‡∑» À√◊Õ°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

¡“µ√“ Ûˆ §≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§≥–Àπ÷ËßÊ ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§§≈µ“¡

§«“¡®”‡ªìπ ·µàµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡§π ·≈–„Àâ¢â“√“™°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√·µàßµ—ÈßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√

·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√

„π°√≥’æ‘®“√≥“‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥ °√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ÷́Ëß¡“®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààßπ—Èπ®–‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“¥â«¬‰¡à‰¥â

°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√®–‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√‰¡à‰¥â

¡“µ√“ Û˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“ àß§”Õÿ∑∏√≥å„Àâ§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈

¢à“« “√ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥â“π¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·µà≈–

 “¢“¿“¬„π‡®Á¥«—π π—∫·µà«—π∑’Ë§≥–°√√¡°“√‰¥â√—∫§”Õÿ∑∏√≥å

§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥ ·≈–„π°“√¡’§”«‘π‘®©—¬

®–¡’¢âÕ —ß‡°µ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°√≥’„¥µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ

 ¡§«√°Á‰¥â

„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ ÒÛ «√√§ Õß ¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬

°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Û¯ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·µà≈– “¢“ «‘∏’æ‘®“√≥“

·≈–«‘π‘®©—¬ ·≈–Õß§å§≥–„π°“√æ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥‚¥¬

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

¡“µ√“ Û˘ „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ Ú˘ ¡“µ√“ Û ¡“µ√“ ÛÚ ·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…∑’Ëª√–°Õ∫°—∫

∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«¡“„™â∫—ß§—∫°—∫§≥–°√√¡°“√«‘π‘®©—¬°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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À¡«¥ ˜
∫∑°”Àπ¥‚∑…

¡“µ√“ Ù ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë —Ëßµ“¡¡“µ√“ ÛÚ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°

‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“æ—π∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ ÙÒ ºŸâ„¥ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ®”°—¥À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“

Ú µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π ÕßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ ÙÚ ∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ̃  ¡“µ√“ ̄  ·≈–¡“µ√“ ̆  ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์์  และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้บรรลเุป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางพระราชดําริ  นโยบายรัฐบาล  สภาพปัญหาของพื้นที่  สถานการณ์ของประเทศ  และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ  ฉุกเฉิน  วิกฤติ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  
คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 

(๔) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ   
ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ 
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(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง  และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
(๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารนิเทศและการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 

ให้ทันสมัยและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้   
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง   
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองการพยาบาล 
 (๕) กองตรวจราชการ 
 (๖) กองบริหารการคลัง 
 (๗) กองบริหารการสาธารณสุข 
 (๘) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๐) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
 (๑๑) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 (๑๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๓) สถาบันพระบรมราชชนก 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานห้องสมุด  และ 

งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และ 
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง   

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง   
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง   
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  งานคดีอื่น ๆ  การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ดําเนินการป้องกัน  แก้ไข  และระงับข้อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุข  

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 



หน้า   ๘ 
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(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก 
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ไดรั้บมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล  และระบบบริการพยาบาล 
(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล 

ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนดกลไก

และรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  โดยให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์  ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไขปัญหา  และเสนอความเห็นด้านการเงิน  การคลัง   

การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ  

ระบบบริการเฉพาะ  และระบบสนับสนุนบริการ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ระบบบริการเฉพาะ  และระบบ

สนับสนุนบริการ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๔) ส่งเสริม  พัฒนารูปแบบ  และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณ์   
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และ
ภาคเอกชน   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การอุทธรณ์  

การร้องทุกข์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ  รวมทั้งวิจัย

และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๒) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์  

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ  ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
(๘) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับแผนงาน  โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงิน 

การคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ  ย่ังยืน  และเป็นธรรม   
(๒) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็นและคุ้มค่า   

ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ  ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๓) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  กํากับ  ติดตาม  และการดําเนินการตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงินการคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ 
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว  แรงงานต่างด้าว  บุคคลที่มีปัญหาสถานะ

และสิทธิ  และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ   
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ 
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในทุกระดับ  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย  ทั้งระยะก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  และหลังเกิดภัย   

(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ  และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่ เ ก่ียวข้อง   
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  องค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ  
บริการ  และวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ

ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง 
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน 
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ

แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ   
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยนื 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 

วัน/เดือน/ปี  27 ธันวาคม 2564 

หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Link ภายนอก - 

หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 
 

               ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สัญพึ่ง 
(ปริญญา  สญัพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซา้ย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                   ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สญัพึ่ง 
(ปริญญา  สญัพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


