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รมว.อว. สั่งเปิดโรงพยาบาลสนาม ม.ธรรมศาสตร์
๙ เมษายน ๒๕๖๔ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแถลงข่าวการเปิด
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ๔๗๐ เตียง ณ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า อว.
มี ส รรพก� ำ ลั ง ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข จ� ำ นวนมาก
มีคณะแพทยศาสตร์ ๒๒ แห่ง และคณะพยาบาลศาสตร์
๓๙ แห่งทัว่ ประเทศ บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล
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สั ง กั ด อว. ทุ ก แห่ ง พร้ อ มเป็ น ก� ำ ลั ง เสริ ม ช่ ว ยรั ฐ บาล
และกระทรวงสาธารณสุขในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด
ของโควิดระลอกสาม ให้สำ� เร็จอีกครัง้ หลังจากทีป่ ระเทศไทย
ท�ำส�ำเร็จมาแล้วในการรับมือการระบาดทัง้ สองรอบทีผ่ า่ นมา
ปัญหาเฉพาะหน้าในวันนี้ คือการระบาดในกรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจ�ำนวนมากแต่อาจมีอาการป่วย
ไม่รุนแรง เข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพ จนท�ำให้จ�ำนวนเตียงส�ำหรับ
ผู้ป่วยโควิดที่มีการติดต่อได้ง่ายมีไม่มีเพียงพอ จึงปรึกษา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมี
ประสบการณ์ เ ป็ น โรงพยาบาลสนามแห่ ง แรกของไทย
ตั้งแต่ปีที่แล้วมีการเปิดและปิดโรงพยาบาลสนามมาแล้ว

สองรอบตามระลอกการระบาดของโควิดในไทย และสั่งการ
ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง
โดยในครั้ ง นี้ มี ค วามพร้ อ มเปิ ด โรงพยาบาลสนาม พร้ อ ม
บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรง
ได้ถึง ๔๗๐ เตียง ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ นี้
พร้ อ มรั บ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยจากโรงพยาบาลในกรุ ง เทพ
และปริมณฑล ช่วยให้โรงพยาบาลอื่น ๆ มีจ�ำนวนเตียง
เหลือเพียงพอในการรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มเติม
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า
นอกจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ แ ล้ ว ตนยั ง ได้
ติดต่อโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้
รับแจ้งว่าโรงพยาบาลรามาธิบดี จะเปิดโรงพยาบาลสนาม
โดยใช้อาคารจักรีนฤบดินทร์ มีขนาด ๔๐๐ เตียง ท�ำให้
อย่ า งน้ อ ยจะมี โรงพยาบาลสนาม ในสั ง กั ด อว. ที่ มี
จ�ำนวนเตียงไม่ต�่ำกว่า ๘๗๐ เตียง ประกอบกับโรงพยาบาล

สนาม ในสังกัดของ กทม. อีกไม่ต�่ำกว่า ๓๐๐ เตียง และ
โรงพยาบาลสนามในสั ง กั ด ของทางทหารอี ก ไม่ ต�่ ำ กว่ า
๓,๐๐๐ เตี ย ง น่ า จะเพี ย งพอในการรองรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด
ในระลอกนี้ นอกจากนัน้ อว. ยังมีมหาวิทยาลัยอยูท่ วั่ ประเทศ
พร้อมเปิดพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามและมีบุคลากรทาง
การแพทย์ พ ร้ อ มสนั บ สนุ น การท� ำ งานของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเต็มที่
“ขอเน้นย�ำ้ และขอให้ประชาชนทุกคนไม่ตนื่ ตระหนก
และไม่แตกตื่น รวมทั้งอย่าตกใจกับ “ดราม่า” ในสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยขอให้มคี วามมัน่ ใจในระบบสาธารณสุขทีเ่ ข้มแข็ง
ของประเทศไทย ขอให้เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร
ทางการแพทย์ของไทย ขอให้ตระหนักในการระวังป้องกันตัว
ตามมาตราการของภาครัฐ และเชื่อว่าสถานการณ์โควิด
ระลอกใหม่นี้ควบคุมได้ เราจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างแน่นอน”
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวในตอนท้าย

อว.รวมพลังสู้โควิด
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รมว.อว. ลงพื้นที่ เยี่ยม โรงพยาบาลสนาม มศว
องครักษ์ จังหวัดนครนายก
๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ : ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมปลัดกระทรวงและ
ผู ้ บ ริ ห าร อว. ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามความคื บ หน้ า การจั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนะกุล
อธิการบดี มศว ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผอ.โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พญ.อมรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครนายก เข้าร่วม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า
อว. ไม่ได้มีแต่เพียงมหาวิทยาลัย แต่ยังมีหน่วยวิจัยและ
พัฒนาอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปช่วยตั้งโรงพยาบาลสนาม
เมื่อเกิดวิกฤติ ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทย ดีใจที่ อว. เป็นกองหนุนที่พร้อมในการ
ท�ำงานในทุกจังหวัดเพื่อรับมือกับโควิด - ๑๙ ระลอกใหม่นี้
ในยามที่บ้านเมืองมีปัญหา สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือขวัญ
และก�ำลังใจ การที่ทุกหน่วยของ อว.ร่วมมือร่วมใจกันเปิด
โรงพยาบาลสนาม ก็เ พื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจ ท่ า น
ทั้ ง หลายได้ เ สี ย ภาษี ใ ห้ รั ฐ บาลมาตั้ ง เป็ น งบประมาณ
สร้างโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล เมื่อมีวิกฤติ อว.พร้อม
ที่ จ ะเป็ น กองหนุ น ช่ ว ย ถ้ า จ� ำ เป็ น จะขยายมากกว่ า
๑๒,๐๐๐ กว่าเตียงที่มีอยู่ในเวลานี้อีก อยากบอกประชาชน
ไทยว่า “อย่าวิตก ประเทศเรา มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก” และขอให้ความมั่นใจว่า “เราจะผ่าน
โควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ไปได้อย่างแน่นอน” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวในตอนสุดท้าย
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โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) องครักษ์ จ.นครนายก จัดไว้ จ�ำนวน ๒๐๐ เตียง
โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ ๑๘ เมษายนเป็นต้นไป ซึ่ง
การระบาดของโควิด - ๑๙ ระลอกที่ ๓ ถือว่าค่อนข้างหนัก
โดยโรงพยาบาลสนามของ มศว จะรั บ ผู ้ ป ่ ว ยจากโซน
จ.ปทุมธานีและ กทม. เป็นหลัก รวมทัง้ นิสติ ของมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลสนาม มีศักยภาพสามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วย
โควิดรู้ผลได้ภายใน ๖ ชั่วโมง มีพยาบาล จ�ำนวน ๕๙ คน
ผู้ช่วยพยาบาล จ�ำนวน ๒๐ คน อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
จ�ำนวน ๑๑ เครื่อง มีรถเคลื่อนย้ายคนไข้ จ�ำนวน ๔ คัน
มีโคมไฟฆ่าเชื้อ มีนักจิตวิทยาที่จะดูแลผู้ป่วย

ปลัด อว. ตรวจเยีย่ มโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม
ของ อว. ในจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ : ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
สิรฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม และคณะผู ้ บ ริ ห าร อว. ตรวจเยี่ ย ม
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของ อว. ในจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ ณ สถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นายแพทย์ธเนศ
ปิ ติ ธ รรมภรณ์ ดร.นายแพทย์ พ งศกร อธิ ก เสวตพฤกษ์
รองผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร์
นายแพทย์ สิ ท ธาคม ผู ้ สั น ติ รองผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น
การแพทย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี อาจารย์ สุ ท ธิ ชั ย
ฉายเพชรากร รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
สมุทรปราการ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ รวมทั้ ง นายสมศั ก ดิ์
แก้วเสนา นายอ�ำเภอบางพลี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
เกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม พร้ อ มสรุ ป การ
เตรียมการรองรับผู้ป่วยในอนาคต
โรงพยาบาลสนามของของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ

โดยปรั บ หอพั ก นั ก ศึ ก ษาเป็ น โรงพยาบาลสนามรองรั บ
ผู้ป่วยได้ ๔๗ เตียง และอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา จ�ำนวน ๑๕๐ เตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุน
เตียงกระดาษอัดส�ำเร็จรูปจากภาคเอกชน สามารถขนย้ายง่าย
และติดตั้งได้ภายใน ๑๕ นาที โดยจะรับผู้ป่วยส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัด
กรณี มี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น ได้ เ ตรี ย มการปรั บ ศู น ย์ ฝ ึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ “ธนบุรลี อด์จ” ซึง่ เปิดบริการให้กบั ญาติ
ผู ้ ป ่ ว ยของโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ เ ข้ า พั ก
เป็นอาคารโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๓
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า หน่วยงาน
ของ อว. มี ค วามพร้ อ มและเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการดู แ ล
ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ มาตลอด อว. ได้เตรียมโรงพยาบาลสนาม
ของโรงเรียนแพทย์และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไว้
เพื่อรองรับการให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จ�ำนวน
หลายพันเตียง ซึ่งถ้าไม่ได้ใช้เลยจะเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ถ้า
ต้องใช้ อว. ก็พร้อมจะสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
เต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ อว. ได้ ร ่ ว มบรรเทาปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนและพร้อมทีจ่ ะร่วมฝ่าวิกฤตินี้
ไปด้วยกัน และในวันนี้ มาตรวจเยี่ยมเพื่อให้ก�ำลังใจ
บุคลากรของ อว. ที่จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ซึ่ง
ถื อ เป็ น โรงพยาบาลสนามแห่ ง เดี ย วของจั ง หวั ด
และสามารถเพิ่ ม เตี ย งได้ ถึ ง ๑,๐๐๐ เตี ย ง อว.
ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
และขอขอบคุณ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ
อว. ที่ท�ำงานหนักแม้แต่ในวันหยุด ซึ่งเราจะผ่าน
วิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน
อว.รวมพลังสู้โควิด
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อว.รวมพลังสู้โควิด
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ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศกระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เรื่อง มาตรการและการเฝ้
าระวั
งการระบาดของโรคติ
ดเชื
ไวรัสตโคโรนา
ของสํานักงานปลั
ดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัย้อและนวั
กรรม (ฉบับที2019
่ ๔) (COVID-19)
(ฉบับที่ ๑๑)
**********************************************

**********************
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดประกาศมาตรการ
และการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ตามที
มศึนการแพร
กษา รวิะบาดของโรคติ
ทยาศาสตร์
วิจสัโคโรนา
ยและนวั
กรรมได้ดัปงกล
ระกาศมาตรการและ
สําหรั่ บกระทรวงการอุ
บุคลากรในสังกัดเพื่อปดองกั
ดเชื้อไวรั
2019ต(COVID-19)
าว นั้น
ปจจุบันสถานการณ
รคติดสเชืโคโรนา
้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙
ประเทศไทย พบผู
ปวอ
และ บต
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติ
ดเชือ้ โไวรั
2019
(COVID-19)
เป็ตนิดล�เชืำ้อดัและผู
บ เพื
่ยเพิเป็่มนขึ้นแนวปฏิ
ั สิ ำ� หรับ
กจังหวัดอย
างรวดเร็ว ประกอบกับหลังเทศกาลสงกรานต
ะมีผนูเดิการแพร่
นทางเพิ่มสูงขึร้นะบาดของโรคติ
ดังนั้น เพื่อเปนการ ด เชื้ อ ไวรั ส
สถาบั น อุ ด มศึกระจายไปทุ
ก ษาและหน่
ว ยงานภายในกระทรวงเพื
่ อ ป้ อจงกั
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
โคโรนา 2019และกระทรวงกํ
(COVID-19)
ดังกล่าว นั้น
าหนด ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึง
เพื่อกํให้
การด�ำเนิงนนีการป้
องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
าหนดมาตรการดั
้
๑. ทใหี่เกปลี
อง/หน
วยงานในสังกัด จัดใหนมไปตามมาตรการที
ีระเบียบในการกํากับ ติดตามและเฝ
งการระบาด ำหนด กระทรวง
สอดคล้องกับสถานการณ์
่ยนแปลงและเป็
่ ศบค.าระวัประกาศก�
ของโรคดังกลาว รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธบุคลากรภายในสังกัดทราบมาตรการและขอมูลที่ชัดเจนและ
การอุดมศึกษาถูกวิตทอยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม จึงยกเลิกประกาศกระทรวงฯ เรือ่ ง มาตรการและการเฝ้าระวัง
ง
การระบาดของโรคติดเชื้อ๒.ไวรัใหกสอง/หน
โคโรนา
2019
(COVID-19)
ฉบัอมูบลทีบุค่ ลากรในสั
๑๐ และก�
ำหนดมาตรการและแนวทาง
วยงานในสั
งกัด ตรวจตราหรื
อสํารวจข
งกัด หากพบว
ามีบุคลากรมี
ความเสี
่
ย
งต
อ
การติ
ด
เชื
้
อ
ไวรั
ส
โคโรนา
๒๐๑๙
(COVID-19)
ให
ร
ายงานผู

บ
ั
ง
คั
บ
บั
ญ
ชา
ตามลํ
า
ดั
บ
ชั
้
น
งผล สอดคล้องกับ
การปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง อว. พิจารณาด�ำเนิและแจ
นการให้
สถานการณ์ ดังการสํ
นี้ ารวจให ศปก.อว. โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๖ รวบรวมขอมูลโดยดวนเพื่อเฝาระวัง
ตามมาตรการที่กระทรวง อว. กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กําหนด
๑. ให้สถาบัน๓.อุดการมอบหมายให
มศึกษางดการเรี
ยนการสอนในสถานที
่ รวมทั
การสอบ
การฝึ
บุคลากรปฏิ
บัติงานที่บาน (Work From Home)
เพื่อ้ งลดความเสี
่ยงในการติ
ด ก อบรมหรื อ
กิจกรรมใด ๆ ทีเชืม่ ้อผี โรคดั
เู้ ข้างกลร่วามกิ
จกรรมเป็
นจ�บำัตนวนมากท�
ำให้เสีย่ งต่อการแพร่โรค โดยให้จดั การเรียนการสอนเป็น
ว โดยกํ
าหนดแนวปฏิ
ิ ดังนี้
๓.๑ดใหประเมิ
ผูอํานวยการกอง/ศู
นย/กลุมอ/สํงกั
านับกสถานการณ์
งาน พิจารณากระบวนงานที
่สามารถปฏิ
ี่บาน ความต่อเนือ
แบบออนไลน์ และปรับวิธกี ารวั
นผลให้สอดคล้
เพือ่ ให้การจั
ดการศึบัตกิทษามี
่ง
หรือนอกสถานที่ได และมอบหมายการปฏิบัติงานเปนรายวันหรือรายสัปดาห โดยกําหนดเปาหมาย ผลผลิต
และมิให้เกิดผลกระทบต่
อนิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัด การทํางาน ระบบวิธีการสื่อสาร ระบบกํากับติดตามการปฏิบัติงาน การประเมินความกาวหนา ตลอดจน
๒. การรายงานผลการทํ
ให้สถาบันอุดมศึ
กษาและหน่
วยงานภายในกระทรวง
หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วม
างาน
ตามระเบียบราชการกํ
าหนด
ใหผูอำําเป็
นวยการกอง/ศู
/กลุม/สํานัม
ิงานสําหรับกระบวนงาน
มากกว่า ๕๐ คน ทัง้ นีห้ ากมีค๓.๒วามจ�
นต้องจัดกินจยกรรมที
่ กคี งาน
นเข้วางแผนการปฏิ
าร่วมเป็นจ�บำัตนวนมากจะต้
องได้รบั อนุญาตจาก
ที่จําเปนตองมีบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงาน โดยกําหนดเปาหมายใหบุคลากรมาปฏิบัติงานดังกลาว
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงาน และให้ด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่
ตามความเหมาะสมกับภารกิจ และจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานในลักษณะการมาทํางานตามเวลาราชการ หรือเหลื่อม
ระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัาสงานได
โคโรนา
2019 (COVID-19)
งเคร่ไดง๘ครัชั่วดโมง ตามระเบียบราชการกําหนด
เวลาในการมาทํ
ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ จะตองปฏิอย่
บัติงาานให
ใหผูบริหารระดัวบยงานภายในกระทรวง
ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยงานขึ
้นไป มาปฏิบัติงาน เพื่อกํากับ ำงานส�ำหรับ
๓. ให้สถาบันอุด๓.๓
มศึกษาและหน่
ก�ำหนดมาตรการในการท�
ดู
แ
ลและควบคุ
ม
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านให
เ
ป
น
ไปด
ว
ยความเรี
ย
บร
อ
ยและมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
บุคลากรในสังกัด โดยให้ใช้มาตรการการท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
เพือ่ ลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชือ้ โดยให้หวั หน้าส่วนราชการ/ผูบ้ ริหารหน่ว/๓.๔
ยงานพิ
จารณาระดับความเสีย่ ง
ใหผูอํานวยการ…
และบริบทของพืน้ ทีต่ ามที่ ศบค. ประกาศก�ำหนด เพือ่ ก�ำหนดสัดส่วนการท�ำงานทีบ่ า้ น (Work from Home)
หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ของ พื้นที่
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๔. ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง ปรับรูปแบบวิธีการท�ำงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการท�ำงานในรูปแบบออนไลน์ หรือจัดประชุมผ่านระบบทางไกล โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาปรับระบบการบริหารจัดการและรูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้อาจมีบางงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่มาก เช่น งานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรืองานวิจยั ทีส่ ำ� คัญ หรืองานบริการประชาชนทีจ่ ำ� เป็น
ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงาน
๕. ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง พิจารณาด�ำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนาม หรือสถานทีด่ แู ลผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ว่ ย โดยประสานงานกับศูนย์ปฏิบตั กิ ารและบริหารสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง อว. (ศปก.อว.) และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่
๖. ให้โรงพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษาปฏิบตั ภิ ารกิจด้านการให้บริการประชาชน บริการ สาธารณะ
และการบริหารจัดการตามภาระหน้าที่ โดยให้มีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดส�ำหรับบุคลากรในสังกัด
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการในทุกระดับ
๗. ให้ ศู น ย์ ป ระสานงานในระดั บ หน่ ว ยงานเป็ น กลไกในการก� ำ กั บ ติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง
การระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว รวมถึงเป็นศูนย์แจ้งเหตุและท�ำหน้าที่ประสานงานภายในหน่วยงานและ
ประสานงานกับกระทรวง พร้อมทัง้ เผยแพร่สอื่ สารประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรภายในหน่วยงานได้รบั ทราบข้อมูล
ที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และให้ด�ำเนินการ
ตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวง อว. ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
กรณี มี เ หตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ใ ห้ ร ายงานศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารและบริ ห ารสถานการณ์ ก ารระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง อว. (ศปก.อว.) ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุม
โดยขอ ให้รายงานข้อมูลในระบบกลุ่มไลน์ที่ก�ำหนด หรือประสานแจ้งข้อมูลได้ที่ ศปก.อว.
สถานการณ์ โดยของ
โทร ๐๒ ๓๕๔ ๕๕๖๘ โทรสาร ๐๒ ๓๕๔ ๕๕๒๔-๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
						

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

						
(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศ อว.
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ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศส�เรืำ่อนัง กมาตรการและการเฝ
งานปลัดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา
วิทสโคโรนา
ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
าระวังการระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรั
๒๐๑๙ (COVID-19)
ของสํานักงานปลั
ดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิทยาศาสตรดเชื
วิจัย้อและนวั
(ฉบับที๒๐๑๙
่ ๔)
เรื่อง มาตรการและการเฝ้
าระวั
งการระบาดของโรคติ
ไวรัสตกรรม
โคโรนา
(COVID-19)
**********************************************
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓)
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดประกาศมาตรการ
**********************
และการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
คลากรในสัดงกักระทรวงการอุ
ดเพื่อปองกันการแพรรดะบาดของโรคติ
้อไวรัสโคโรนา 2019
งกลาว นั้น ประกาศมาตรการ
ตามที่สสํา�ำหรันับกบุงานปลั
มศึกษา วิดทเชืยาศาสตร์
วิจัย(COVID-19)
และนวัตดักรรมได้
ปจจุบันสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประเทศไทย พบผูติดเชื้อและผูปวยเพิ่มขึ้น และ
และการเฝ้าระวังกระจายไปทุ
การระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
กจังหวัดอยางรวดเร็ว ประกอบกับหลังเทศกาลสงกรานตจะมีผูเดินทางเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการ
บุคลากรในสังกัดปเพื
องกันระบาดของโรคติ
การแพร่ระบาดของโรคติ
ดเชื(COVID-19)
้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
องกั่อนป้
การแพร
ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
และดําเนิ๒๐๑๙
นการตามนโยบายของรั
ฐบาล ดังกล่าว นั้น
และกระทรวงกําหนด ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึง
กําหนดมาตรการดังนี้
เนื่ อ งจากการระบาดระลอกใหม่
ข องโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ ข ยายพื้ น ที่
๑. ใหกอง/หนวยงานในสังกัด จัดใหมีระเบียบในการกํากับ ติดตามและเฝาระวังการระบาด
การแพร่ระบาดของโรคออกเป็
นวงกว้
างกระจายไปในหลายพื
่ และการตรวจพบผู
่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดย
ของโรคดังกลาว รวมทั
้งสื่อสารประชาสั
มพันธบุคลากรภายในสัง้น
กัดทีทราบมาตรการและข
อมูลที่ชัด้ป
เจนและ
เฉพาะกรณีที่เป็นถูการติ
กตอง ดเชื้อภายในประเทศที่มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งผู้ติดเชื้อยังไม่ปรากฎอาการของโรค
๒. ใหกอง/หนดัวยงานในสั
ารวจข
อมูลบุคลากรในสั
งกัด หากพบวามีด
บุคเชื
ลากรมี
เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไป
งนั้น เพืงกั่อดเป็ตรวจตราหรื
นการป้ออสํงกั
นการแพร่
ระบาดของโรคติ
้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหรายงานผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นและแจงผล
(COVID-19) และด�
ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงก�ำหนด ในการนี้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการ
การสํารวจให ศปก.อว. โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๖ รวบรวมขอมูลโดยดวนเพื่อเฝาระวัง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย่กและนวั
ตกรรม
จึงก�ำหนดมาตรการดั
ตามมาตรการที
ระทรวง อว.
กระทรวงสาธารณสุ
ข และ ศบค. กําหนดงนี้
๓. การมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติด
้อโรคดังกลาว โดยกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้กเชือง/หน่
วยงานในสังกัด จัดให้มีระบบในการก�ำกับ ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค
๓.๑ ใหผูอํานวยการกอง/ศูนย/กลุม/สํานักงาน พิจารณากระบวนงานที่สามารถปฏิบัติที่บาน
ดังกล่าว รวมทั้งสืหรื่ออสารประชาสั
มพันธ์ให้บุคลากรภายในสั
งกัดนหรืทราบมาตรการและข้
อามูหมาย
ลที่ชผลผลิ
ัดเจนและถู
กต้อง
นอกสถานที่ได และมอบหมายการปฏิ
บัติงานเปนรายวั
อรายสัปดาห โดยกําหนดเป
ต
ชี้วัด การทํวายงานในสั
งาน ระบบวิธงีการสื
ระบบกํากับติดอตามการปฏิ
นความกงากัวหน
ตลอดจน า มีบุคลากรใน
๒. ให้ตักวอง/หน่
กัด่อสาร
ตรวจตราหรื
ส�ำรวจข้บอัติงมูานลการประเมิ
บุคลากรในสั
ด าหากพบว่
การรายงานผลการทํ
า
งาน
ตามระเบี
ย
บราชการกํ
า
หนด
พื้นที่หรือเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้รายงาน
๓.๒ ใหผูอํานวยการกอง/ศูนย/กลุม/สํานักงาน วางแผนการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนงาน
ผู้บังคับบัญชา ตามล�
ำ
ดั
บ
ชั
น
้
และแจ้
งผลการส�ำรวจให้ ศปก.อว. โทร. ๒๖๑๐ ๕๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๖
ที่จําเปนตองมีบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงาน โดยกําหนดเปาหมายใหบุคลากรมาปฏิบัติงานดังกลาว
รวบรวมข้อมูลโดยด่
วนเพื่อเฝ้าระวั
งตามมาตรการที
กระทรวงสาธารณสุ
ข และ
ตามความเหมาะสมกั
บภารกิ
จ และจัดเจาหนาที่ป่กฏิระทรวง
บัติงานในลักอว.
ษณะการมาทํ
างานตามเวลาราชการ
หรือเหลืศบค.ก�
่อม ำหนด
เวลาในการมาทํางานได
้งนี้ จะต
บัติงานใหFrom
ได ๘ ชั่วHome)
โมง ตามระเบี
าหนด ย
๓. การมอบหมายให้
บคุ ตามความเหมาะสม
ลากรปฏิบตั งิ ทัานที
บ่ า้ อนงปฏิ(Work
เพืยบราชการกํ
อ่ ลดความเสี
่ งในการติดเชือ้ โรค
๓.๓ ใหผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยงานขึ้นไป มาปฏิบัติงาน เพื่อกํากับ
ดังกล่าว โดยก�ำหนดแนวปฏิ
บัติ ดังนี้
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

		 ๓.๑ ให้ผู้อ�ำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม/ส�ำนักงาน พิจารณากระบวนงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน
/๓.๔
ใหผูอํานวยการ…
หรือนอกสถานทีไ่ ด้ และมอบหมายการปฏิบตั งิ านเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยก�
ำหนดเป้
าหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ ดั
การท�ำงาน ระบบวิธกี ารสือ่ สาร ระบบก�ำกับติดตามการปฏบัตงิ าน การประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนการรายงานผล
การท�ำงาน ตามระเบียบราชการก�ำหนด

12

		 ๓.๒ ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการกอง/ศู น ย์ / กลุ ่ ม /ส� ำ นั ก งาน วางแผนการปฏิ บั ติ ง านส� ำ หรั บ กระบวนงาน
ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีบคุ ลากรมาปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำส�ำนักงาน โดยก�ำหนดเป้าหมายให้บคุ ลากรมาปฏิบตั งิ านดังกล่าวตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะการมาท�ำงานตามเวลาราชการหรือเหลื่อมเวลาใน
การมาท�ำงานได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานให้ได้ ๘ ชั่วโมง ตามระเบียบราชการก�ำหนด
		 ๓.๓ ให้ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป มาปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อก�ำกับ
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
		 ๓.๔ ให้ผู้อ�ำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม/ส�ำนักงาน ส�ำรวจความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และมอบหมายงานให้ชัดเจน เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๓.๕ การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) หรือนอกสถานที่ของบุคลากรเป็นการปฏิบัติ
ราชการ โดยปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ส�ำนักงาน ดังนั้น การปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
๔. กรณีนอกเหนือจากก�ำหนดตามประกาศฉบับนี้ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ส�ำนักงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
		 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
							
					
						
				

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศ สป.อว.
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ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศสํ
านักงานปลั
ดกระทรวงการอุดดมศึ
มศึกกษา
วิจัยและนวั
ตกรรม กรรม
านักงานปลั
กระทรวงการอุ
ษาวิดวิทเชืทยาศาสตร
ยาศาสตร
วิจัยและนวั
เรื่อง ประกาศสํ
มาตรการและการเฝ
าดระวั
งการระบาดของโรคติ
้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ต(COVID-19)
เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เรื่อของสํ
ง มาตรการและการเฝ
าระวังการระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรั
๒๐๑๙ (ฉบั
(COVID-19)
านักของสํ
งานปลั
ดกระทรวงการอุ
ดมศึ
ยาศาสตร
จสัยโคโรนา
และนวั
านักงานปลั
ดกระทรวงการอุ
ดมศึกกษา
ษา วิวิททยาศาสตร
วิจวิัยและนวั
ตกรรมตกรรม
(ฉบับที่ ๔) บที่ ๔)
ของสํานักงานปลัด**********************************************
กระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔)
**********************************************
**********************************************
่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดประกาศมาตรการ
ตามที่สําตามที
นักงานปลั
ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดประกาศมาตรการ
และการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ตามที
่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา๒๐๑๙
วิทยาศาสตร
วิจัยและนวั
และการเฝาสํระวั
งการระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
(ฉบับทีต่ กรรม
๓) เพื่อไดเปปนระกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติ
าหรับบุคลากรในสังกัดเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกลาว นั้น
และการเฝ
าระวังการระบาดของโรคติ
ดโเชื
โคโรนา
(COVID-19)
่ (COVID-19)
๓) ปเพืวยเพิ
่อเป่มนขึ้นแนวทางปฏิ
สําหรับบุคลากรในสั
งกัปดจเพืจุบ่อันปสถานการณ
องกันการแพร
รเชืะบาดของโรคติ
ดเชื้อประเทศไทย
ไวรัสโคโรนา
ดัและ
งกลาว นั้นบัติ
รคติ้อดไวรั
้อสไวรั
สโคโรนา๒๐๑๙
๒๐๑๙
พบผู(ฉบั
ต2019
ิดเชืบ้อทีและผู
สําหรับบุคลากรในสั
ดจังเพืหวั่อดปอยอางกั
นโรคติ
การแพร
ะบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรั
สโคโรนา
2019
งกล่มาขึว้นนัและ
้น
กระจายไปทุ
งรวดเร็
ว ดประกอบกั
บสหลั
งเทศกาลสงกรานต
จะมี
ผูเดินทางเพิ
่มสูงตขึิด(COVID-19)
้นเชืดัง้อนัและผู
้น เพื่อเป
การ
ปจจุบงันกักสถานการณ
เชื้อรไวรั
โคโรนา
๒๐๑๙
ประเทศไทย
พบผู
ปวนดัยเพิ
ราะบาดของโรคติ
ดดเชืเชื
้อไวรั
สบโคโรนา
๒๐๑๙๒๐๑๙
(COVID-19)
การตามนโยบายของรั
บาล
จุการแพร
บดันอย
สถานการณ
้อไวรั
สโคโรนา
ประเทศไทย
ติด่มเชืสู้องขึและผู
กระจายไปทุปอกงกัปจังจนหวั
งรวดเร็วโรคติ
ประกอบกั
หลั
งเทศกาลสงกรานต
จและดํ
ะมีผูเาดิเนินนพบผู
ทางเพิ
้น ดังปนัวฐ้นยเพิ
เพื่ม่อขึเป้นนและ
การ
และกระทรวงกํ
า
หนด
ในการนี
้
สํ
า
นั
ก
งานปลั
ด
กระทรวงการอุ
ด
มศึ
ก
ษา
วิ
ท
ยาศาสตร
วิ
จ
ั
ย
และนวั
ต
กรรม
จึ
ง
กระจายไปทุ
กจังรหวั
ดอยางรวดเร็วดเชื
ประกอบกั
บหลังเทศกาลสงกรานต
จะมีและดํ
ผูเดินทางเพิ
่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนฐบาล
การ
ปองกันการแพร
ะบาดของโรคติ
้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
าเนินการตามนโยบายของรั
กําหนดมาตรการดังนี้
ปและกระทรวงกํ
องกันการแพรราะบาดของโรคติ
สโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
และดํ
าเนินาระวั
การตามนโยบายของรั
ฐบาล
หนด๑.ในการนี
้ ดสํเชืาวนั้อยงานในสั
กไวรั
งานปลั
ดมศึ
วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
จึง
ใหกอง/หน
งกัดดจักระทรวงการอุ
ดใหมีระเบียบในการกํ
ากักบษา
ติดตามและเฝ
งการระบาด
และกระทรวงกํ
าหนด
สํานักงานปลั
มศึกษา วิทยาศาสตร
จัยและนวัตกรรม จึง
ของโรคดั
งกล
รวมทั้งสื่อ้ สารประชาสั
มพันธดบกระทรวงการอุ
ุคลากรภายในสังกัดดทราบมาตรการและข
อมูลที่ชัดวิเจนและ
กําหนดมาตรการดั
นี้ าวในการนี
ถูกต๑.
อง งนี
กําหนดมาตรการดั
ให้ กอง/หนวยงานในสังกัด จัดใหมีระเบียบในการกํากับ ติดตามและเฝาระวังการระบาด
๒. ใหกอง/หน
วยงานในสั
งกัด ตรวจตราหรื
สํารวจขอมูลาบุกัคบลากรในสั
งกัด หากพบว
ามีบุคลากรมี
ใหก้งอง/หน
วยงานในสั
ใหมีระเบียอบในการกํ
ติดตามและเฝ
ของโรคดังกลา๑.ว รวมทั
สื่อสารประชาสั
มพังกันดธบจัุคดลากรภายในสั
งกัดทราบมาตรการและข
อามูระวั
ลที่ชงการระบาด
ัดเจนและ
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหรายงานผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นและแจงผล
ของโรคดั
าว รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธบุคลากรภายในสังกัดทราบมาตรการและขอมูลที่ชัดเจนและ
ถูกตอง งกลการสํ
ารวจให ศปก.อว. โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๖ รวบรวมขอมูลโดยดวนเพื่อเฝาระวัง
ถูกตอง ตามมาตรการที
๒. ใหกอง/หน
งกัด ตรวจตราหรื
อสํารวจข
่กระทรวงวยงานในสั
อว. กระทรวงสาธารณสุ
ข และ ศบค.
กําหนดอมูลบุคลากรในสังกัด หากพบวามีบุคลากรมี
๒. ใหดกเชือง/หน
ยงานในสั๒๐๑๙
ด ตรวจตราหรื
า(Work
รวจข
อมูลบุHome)
งกัตามลํ
ด หากพบว
๓.้อไวรั
การมอบหมายให
บงุคกัลากรปฏิ
บัติงานที่บอานสํให
From
ลดความเสี
่ยางในการติ
ดบุคลากรมี
ความเสี่ยงตอการติ
สวโคโรนา
(COVID-19)
รายงานผู
บคังลากรในสั
คับบัเพืญ่อชา
ดับชั้นามีและแจ
งผล
เชื
อ
้
โรคดั
ง
กล
า
ว
โดยกํ
า
หนดแนวปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ดั
ง
นี
้
ความเสี
่ยงตอการติ
ดเชื้อโทร.
ไวรัส๐โคโรนา
ใหรายงานผู
บังคัรวบรวมข
บบัญชา ตามลํ
าดับวชันเพื
้นและแจ
งผลง
การสํารวจให
ศปก.อว.
๒๖๑๐ ๒๐๑๙
๕๒๘๐ (COVID-19)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔
๕๕๒๔-๖
อมูลโดยด
่อเฝาระวั
๓.๑ ใหผูอํานวยการกอง/ศูนย/กลุม/สํานักงาน พิจารณากระบวนงานที่สามารถปฏิบัติที่บาน
การสํ
ารวจให ศปก.อว.
๐กระทรวงสาธารณสุ
๒๖๑๐ ๕๒๘๐ โทรสาร
๒๓๕๔กําหนด
๕๕๒๔-๖ รวบรวมขอมูลโดยดวนเพื่อเฝาระวัง
ตามมาตรการที
่กระทรวงโทร.
และน๐รายวั
ศบค.
หรือนอกสถานที
่ไดอว.
และมอบหมายการปฏิ
บัติงขานเป
นหรือรายสัปดาห โดยกําหนดเปาหมาย ผลผลิต
ตามมาตรการที
ระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ
กําบหนด
การมอบหมายให
บุค่อลากรปฏิ
บาัตขกัิงบและ
านที
่บศบค.
าน (Work
From
Home)
เพื่อาวหน
ลดความเสี
่ยงในการติด
ตัวชี้ว๓.
ัด่กการทํ
างาน อว.
ระบบวิ
ธีการสื
สาร ระบบกํ
ติดตามการปฏิ
ัติงาน
การประเมิ
นความก
า ตลอดจน
การมอบหมายให
บบุคัตลากรปฏิ
ิงานที่บาน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติด
างาน ตามระเบี
เชื้อโรคดังการรายงานผลการทํ
กลา๓.
ว โดยกํ
าหนดแนวปฏิ
ิ ยดับราชการกํ
งนี้ บัตาหนด
ผูอําบ
นวยการกอง/ศู
/กลุมม/สํ/สําานันักกงาน
บัติงานสําหรับ่สกระบวนงาน
เชื้อโรคดังกลาว โดยกํ
ัติ ดังนี้ นยน/ยกลุ
๓.๑าหนดแนวปฏิ
ให๓.๒
ผูอําใหนวยการกอง/ศู
งานวางแผนการปฏิ
พิจารณากระบวนงานที
ามารถปฏิบัติที่บาน
ที่จําเปนต๓.๑
องมีบให
ุคลากรมาปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ห
น
า
ที
่
ป
ระจํ
า
สํ
า
นั
ก
งาน
โดยกํ
า
หนดเป
า
หมายให
บ
ุ
ค
ลากรมาปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านดังกลาว บัติที่บาน
ผูอํานวยการกอง/ศูบัตนิงยานเป
/กลุมน/สํรายวั
านักนงาน
พิรายสั
จารณากระบวนงานที
่สามารถปฏิ
หรือนอกสถานที
่
ไ
ด
และมอบหมายการปฏิ
หรื
อ
ป
ดาห
โดยกํ
า
หนดเป
าหมาย ผลผลิต
ตามความเหมาะสมกับภารกิจ และจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานในลักษณะการมาทํางานตามเวลาราชการ หรือเหลื่อม
หรื
่ได ระบบวิ
และมอบหมายการปฏิ
บัตทัิง้งานีานเป
รายวั
นหรือดรายสั
ปดาห
โดยกํนาความก
หนดเปาาาหนด
หมาย
ผลผลิต
ตัวอชี้วนอกสถานที
ัด การทํ
างาน
ธีกตารสื
่อสาร ระบบกํ
กั้ จะต
บติอดนงปฏิ
ตามการปฏิ
ัต๘ิงชัาน
วหน
า ตลอดจน
เวลาในการมาทํ
างานได
ามความเหมาะสม
บัติงานใหไบ
่วโมงการประเมิ
ตามระเบียบราชการกํ
ตัการรายงานผลการทํ
วชี้วัด การทํางาน ระบบวิ
ธีการสืให่อผสาร
ระบบกํ
บติดตามการปฏิ
ัติงวาน
การประเมิ
๓.๓
ริหารระดั
บผูาอากัําหนด
นวยการกอง/หั
วหนาบหน
ยงานขึ
้นไป มาปฏินบความก
ัติงาน เพืา่อวหน
กํากับา ตลอดจน
างาน ตามระเบี
ยูบบราชการกํ
ดูแลและควบคุ
มการปฏิ
ัติงานให
เปนไปดวยความเรี
อยและมี
ประสิวางแผนการปฏิ
ทธิภาพ
การรายงานผลการทํ
างาน
ยบราชการกํ
๓.๒
ใหตามระเบี
ผูอํบานวยการกอง/ศู
นายหนด
/กลุยบร
ม/สํ
านักงาน
บัติงานสําหรับกระบวนงาน
๓.๒ ใหผูอบํานวยการกอง/ศู
ม/สํโดยกํ
านักงาน
วางแผนการปฏิ
ัติงานสําหรับบัตกระบวนงาน
ที่จําเปนตองมีบุคลากรมาปฏิ
ัติหนาที่ประจําสํนายนั/กกลุงาน
าหนดเป
าหมายใหบุคบลากรมาปฏิ
ิงานดังกลาว
/๓.๔ ใหผูอํานวยการ…
ทีตามความเหมาะสมกั
่จําเปนตองมีบุคลากรมาปฏิ
ัติหนาดทีเจ่ปาระจํ
โดยกํกาหนดเป
าหมายให
บุคลากรมาปฏิบัติงานดั
งกล่อามว
บภารกิจบและจั
หนาาสํทีา่ปนัฏิกบงาน
ัติงานในลั
ษณะการมาทํ
างานตามเวลาราชการ
หรือเหลื
ตามความเหมาะสมกั
บภารกิ
จ และจัดเจาหนทัา้งทีนี่ป้ จะต
ฏิบัตอิงงปฏิ
านในลั
ษณะการมาทํ
างานตามเวลาราชการ
หรืาอหนด
เหลื่อม
เวลาในการมาทํางานได
ตามความเหมาะสม
บัตกิงานให
ได ๘ ชั่วโมง
ตามระเบียบราชการกํ
เวลาในการมาทํางานได
องปฏิบัติงานให
่วโมง ตามระเบี
ยบราชการกํ
๓.๓ตามความเหมาะสม
ใหผูบริหารระดับทัผู้งอนีํา้ จะต
นวยการกอง/หั
วหนไาดหน๘ วชัยงานขึ
้นไป มาปฏิ
บัติงาน เพืาหนด
่อกํากับ
๓.๓ บัติงใหานให
ผูบริเหปารระดั
ผูอํานวยการกอง/หั
ดูแลและควบคุมการปฏิ
นไปดวบยความเรี
ยบรอยและมีวปหน
ระสิาหน
ทธิภวยงานขึ
าพ ้นไป มาปฏิบัติงาน เพื่อกํากับ
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
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/๓.๔ ใหผูอํานวยการ…
/๓.๔ ใหผูอํานวยการ…

๒
3.4 ให้ผู้อานวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สานักงาน สารวจความพร้อมของบุคลากรทุกระดับ
ในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และมอบหมายงานให้ชัดเจน เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5 การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) หรือนอกสถานที่ของบุคลากรเป็นการ
ปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สานักงาน ดังนั้น การปฏิบัติงานจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๔. กรณี น อกเหนือ จากก าหนดตามประกาศฉบับ นี้ ให้ ก อง/ศู นย์ / กลุ่ม /ส านั ก งาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศ สป.อว.
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สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. เรื่อง ร่าง ประกาศกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. .... : ที่ประชุมให้แจ้ง
มหาวิทยาลัยนครพนมทบทวนในประเด็นทีค่ ณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาการจั ด ตั้ ง และแบ่ ง ส่ ว นราชการของสถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐมีความเห็น และน�ำเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณา โดยให้ เชิ ญ ผู ้ แ ทน
มหาวิ ท ยาลั ย นครพนมมาชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป

จะสามารถน�ำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
ในรูปแบบใด

๓. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... :
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ร่ า งกฎ
กระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ทบทวนร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้สอดรับกับ
๒. เรื่ อ ง (ร่ า ง) ปรั ช ญาการอุ ด มศึ ก ษาไทยและระบบ แนวทางการพัฒนาระบบ Digital Transformation และ
อุ ด มศึ ก ษาใหม่ ด ้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาก� ำ ลั ง คน :                     Digital Single View และให้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
ที่ประชุม มีมติดังนี้
๑. มอบหมายให้กรรมการการอุดมศึกษา ๔ คน และ ๔.  เรือ่ งทีฝ่ า่ ยเลขานุการแจ้งเพือ่ ทราบ : ทีป่ ระชุมรับทราบ
ส�ำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานปลัดกระทรวง ดังนี้
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทบทวน
๑. รายงานการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
(ร่าง) ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ด้านการสร้างและพัฒนาก�ำลังคน ให้สนั้ กระชับ พร้อมทัง้ จัด
๒. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการได้มาซึ่งนายกสภา
ท�ำแนวทางและวิธีการที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการ มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
ตาม (ร่าง) ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยฯ ดังกล่าว และให้ ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงการ
น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อีกครั้ง
๓. รายงานผลการด� ำ เนิ น การของคณะอนุ ก รรมการ
๒. มอบส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา ด้านธรรมาภิบาล
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ศึ ก ษาระเบี ย บหรื อ
๔. ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พั น ธุ ์ ใ หม่ ฯ
ข้อกฎหมายว่า หลังจาก ได้จดั ท�ำ (ร่าง) ปรัชญาการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ไทยและระบบอุ ด มศึ ก ษาใหม่ ด ้ า นการสร้ า งและพั ฒ นา
๕. การพัฒนาระบบ Digital Transformation และ
ก�ำลังคน พร้อมทั้งแนวทางและวิธีการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว Digital Single View
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ปฏิทนิ กิจกรรม พฤษภาคม    

๒๕๖๔

๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE และหลักสูตร
ผูป้ ฏิบตั งิ าน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
ณ โรงแรมเบสท์ เ วสเทิ ร ์ น พลั ส แวนด้ า แกรนด์
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชี วิ ต และเที ย บวุ ฒิ (สท.๒) กองยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๙

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท�ำงาน
ครั้งที่ ๑๑ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สป.อว.
(ศรีอยุธยา)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชี วิ ต และเที ย บวุ ฒิ (สท.๒) กองยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๙

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาศักยภาพของผู้ประกอบการ UBI
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
ณ กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา
อววน. ๑ (กว.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจยั และ
นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๓

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือดและตัดสินผลงาน CWIE
ดีเด่นระดับชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชี วิ ต และเที ย บวุ ฒิ (สท.๒) กองยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๙

๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง คลินกิ เทคโนโลยีขบั เคลือ่ น
อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
รายจังหวัด : ภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๖

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โครงการจิ ต อาสาพั ฒ นาเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ซ ่ อ มแซม
แนวกันไฟป่าและปลูกป่า
ณ วัดธรรมรัตน์คูหา จ.ราชบุรี
สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุจริต (ศปท.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๕๙

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สป.อว.
ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาศักยภาพของผู้ประกอบการ UBI (ศรีอยุธยา)
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ณ จ.ราชบุรี
กกอ. (สก.) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาก�ำลังคน (กสค.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๕
อววน. ๑ (กว.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจยั และ
นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๓
ปฏิทินกิจกรรม
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๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการท�ำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา
อววน.๒ (กท.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและ
นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๓

ณ ม.เชียงใหม่
สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ กลุ ่ ม ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
สมรรถนะและทักษานักศึกษา (สน.) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ก�ำลังคน (กสค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๔

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Re-inventing University)
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P
อววน.๒ (กท.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและ
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (กอ.) นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๓
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๔๐๕๑
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและ
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันประเทศ
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
การวิจัยและนวัตกรรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน.๒ (กท.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและ
อววน.๒ (กท.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและ นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๓
นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๓
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บคุ ลากร
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบตั งิ านเพือ่ แก้ไขปัญหาและ
โครงการบรรยายธรรม น�ำพาสุข
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ (Talent Mobility)
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
ทุจริต (ศปท.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๖๑
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา
อววน.๒ (กท.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและ
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาศักยภาพของผู้ประกอบการ UBI นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๓
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ จ.นครศรีธรรมราช
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิจัยฯ
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
อววน. ๑ (กว.). กองขับเคลือ่ นและพัฒนาอุดมศึกษา วิจยั และ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา
นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๓
อววน.๓ (กพ.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและ
นวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๗
๑๗ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การจัดการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ ๑ รอบ
ชิงชนะเลิศ
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๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การแลกเปลีย่ นเรียนรูง้ านบริหารจัดการอาคารอ�ำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ (กอ.)
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๔๐๕๑

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม(ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๔๕

๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง คลินกิ เทคโนโลยีขบั เคลือ่ น
อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายจังหวัด : ภาคกลางและภาคตะวันออก
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง คลินกิ เทคโนโลยีขบั เคลือ่ น
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
รายจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และนวัตกรรม(ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๖
และนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
๖ – ๗, ๑๓ – ๑๔, ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๖
กิ จ กรรมอบรมสั ม มนา หลั ก สู ต รผู ้ จั ด การนวั ต กรรม
(Certified Innovation Manager : CIM) ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ระดั บ สู ง องค์ ก รภาครั ฐ เอกชน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา :
กิ จ กรรมอบรมสั ม มนา หลั ก สู ต รผู ้ จั ด การนวั ต กรรม ภาคเหนือ
(Certified Innovation Manager : CIM) ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ระดับสูงองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
ณ กรุงเทพฯ
และนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
และนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๘๔
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๖
๖ – ๗, ๑๓ – ๑๔, ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กิ จ กรรมอบรมสั ม มนา หลั ก สู ต รผู ้ จั ด การนวั ต กรรม
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
(Certified Innovation Manager: CIM) ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน
ระดั บ สู ง องค์ ก รภาครั ฐ เอกชน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา :
ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนการ
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อุดมศึกษา (นอ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๓๙
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๘๔
เทคโนโลยี ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา ประจ� ำ
ภาคกลาง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ โรงแรม ภู ริ น ดา เรสซิ เ ดนซ์ ต� ำ บลหนองไข่ น�้ ำ
อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปฏิทินกิจกรรม
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- ประชาสั ม พั น ธ์ ประกาศกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เรือ่ ง แนวปฏิบตั ติ ามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และเรื่อง
แนวปฏิบตั ติ ามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และความเสมอภาค
พ.ศ.๒๕๖๔
- ประชุมหารือเพื่อจัดท�ำแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลัดความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาคในสถาบัน
อุดมศึกษา (Retreat)
- การประชุมคณะท�ำงานจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และ กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ (สธ.)
บุคลากรส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ กองขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๓๖๐
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พว.) กองส่งเสริมและ - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต�ำแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาก�ำลังคน (กสค.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๐๑
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
- การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดตั้งและ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- ประชุ มคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
- การประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการตามพระราช อุดมศึกษา
บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
- ประชุมคณะอนุกรรมการเกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหาร
- การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ งานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
แบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบ.) (กองส่งเสริมและพัฒนาทุน
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ ทางปัญญา (กสป.) โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๒
นวัตกรรม
กลุม่ นโยบายการขับเคลือ่ นและพัฒนาอุดมศึกษา วิจยั และ - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการน�ำหลักธรรม
นวัตกรรม (นก.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา ทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๕๔
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๕๙
๖ – ๗, ๑๓ – ๑๔, ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กิ จ กรรมอบรมสั ม มนา หลั ก สู ต รผู ้ จั ด การนวั ต กรรม
(Certified Innovation Manager: CIM) ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา : ภาคใต้
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ธท.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๘๔
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สาระน่ารู้
บทความสาระน่ารู้ จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
โดย นายวรรธนพงศ์ ค�ำดี ผู้อ�ำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เรื่องที่ ๑ เอาสามีไปใช้ฟรี ๆ ไม่ได้นะ
ช่วงนี้ข่าวเมียหลวงเมียน้อยเป็นประเด็นร้อนแรงหลายเรื่อง ต่างฝ่ายต่างฟ้องกันไปมา เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ฝ่าย
เมียหลวงขอข้อมูลข่าวสารเพื่อน�ำไปใช้ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายเมียน้อย จะขอได้แค่ไหนมาติดตามกันครับ
นางหลวง เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเฉย แต่ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น นายเฉยฟ้องหย่านางหลวง แต่
นางหลวงฟ้องแย้งและฟ้องนางน้อย ซึ่งเป็นเมียน้อยของนายเฉยพร้อมเรียกค่าทดแทนกรณีเป็นชู้กับนายเฉย นางหลวงจึงมี
หนังสือถึงหน่วยงาน A เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินเดือนของนางน้อย เป็นเวลา ๓ ปี ย้อนหลัง
พร้อมเลขบัญชีธนาคารที่เบิกจ่ายเงินเดือน เพื่อตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน น�ำไปใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยและ
ค�ำนวณค่าเสียหาย หน่วยงาน A แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค�ำขอ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านการเงิน ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๕ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า หลักฐานการจ่ายเงินเดือนของนางน้อย
เป็นเวลา ๓ ปีย้อนหลัง พร้อมเลขบัญชีธนาคารที่เบิกจ่ายเงินเดือนให้นางน้อย เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันการที่
หน่วยงาน A ปฏิเสธการเปิดเผย จึงชอบแล้ว

เรื่องที่ ๒ ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
หน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพราะผู้ขอไม่ยอมชี้แจงเหตุผลในการขอข้อมูลข่าวสาร อย่างนี้
ก็ได้เหรอ นายตรวจสอบ เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึ่ง สงสัยเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมถังกักเก็บน�้ำประปา
หมูบ่ า้ น ซ่อมเสร็จหรือยังท�ำไมยังใช้ไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ขอข้อมูลข่าวสารเอกสารรายละเอียด
ฎีกาเบิกจ่ายในโครงการซ่อมแซมถังกักเก็บน�้ำประปาหมู่บ้านดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต�ำบล ปฏิเสธการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามค�ำขอโดยให้เหตุผลว่า นายตรวจสอบไม่ชี้แจงเหตุผลในการร้องขอที่เพียงพอ นายตรวจสอบจึงอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารรายละเอียดฎีกา
เบิกจ่ายในโครงการซ่อมแซมถังกักเก็บน�้ำประปาหมู่บ้าน เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงาน
ของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค�ำสั่งมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติไว้
ชัดเจนว่า บุคคลไม่วา่ จะมีสว่ นได้เสียเกีย่ วข้องหรือไม่กต็ าม ย่อมมีสทิ ธิเข้าตรวจดูขอส�ำเนาหรือขอส�ำเนาทีม่ คี ำ� รับรองถูกต้อง
สาระน่ารู้
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ของข้อมูลข่าวสารได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง และถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและค�ำขอระบุข้อมูล
ข่าวสารที่เข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ภายในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๑๑ ซึ่ง
กฎหมายไม่ได้ระบุให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารต้องระบุเหตุผลในการร้องขอการที่ผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผล
ในการขอ จึงไม่เป็นเหตุที่หน่วยงานของรัฐจะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามค�ำขอให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้
เรื่องนี้ นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว มาตรา ๑๑ วรรคห้า ยังบัญญัติให้น�ำความในมาตรา ๙ วรรคสอง
มาใช้บังคับด้วยครับ

เรื่องที่ ๓ ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
ข้อมูลเกี่ยวกับน�้ำประปาก็ขอได้ ก็ต้องมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าบ้างว่าจะขอได้แค่ไหน หลายคนก็อาจ
สงสัยเหมือนกันว่าหน่วยงานของรัฐใช้น�้ำใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน ขอตรวจสอบหน่อยดีกว่า
นายข้องใจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีหนังสือถึงผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอแห่งหนึ่ง ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้า ๒ รายการ คือ ๑) หนังสือผู้ขอใช้ไฟฟ้าและหนังสืออนุญาตหรือเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ตามระบุ ที่ใช้ในระบบงานประปา
หอถังเหล็กหมูบ่ า้ น พร้อมเอกสารการโอนการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์ดงั กล่าวขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ๒) ขอจ�ำนวนปริมาณ
การใช้กระแสไฟฟ้าของเลขมิเตอร์ดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และจ�ำนวนเงินใน
แต่ละเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการขอใช้กระแสไฟฟ้าและเพื่อประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้าน หน่วยงานแจ้ง
ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ ไม่สามารถจัดหาเอกสารให้ได้ เนื่องจาก
ระยะเวลาล่วงเลยเกิน ๑๐ ปี รายการที่ ๒ ไม่สามารถเปิดเผยได้เนือ่ งจากผูอ้ ทุ ธรณ์ไม่ได้เป็นผูใ้ ช้กระแสไฟฟ้าหรือมีสว่ นได้เสีย
กับมิเตอร์เครื่องดังกล่าว นายข้องใจจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่สามารถจัดหาเอกสารให้ได้ เนือ่ งจากระยะเวลาล่วงเลยเกิน ๑๐ ปี จึงไม่ใช่การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่เป็นการ
แจ้งว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครอง ไม่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการฯ ผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพือ่ ให้ตรวจสอบได้ ส�ำหรับรายการที่ ๒ ขอจ�ำนวนปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเลขมิเตอร์ของประปา
หมูบ่ า้ นพร้อมจ�ำนวนเงินแต่ละเดือน เป็นข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการใช้กระแสไฟฟ้าของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับผูอ้ ทุ ธรณ์
เป็นผู้ใหญ่บ้านต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการขอใช้กระแสไฟฟ้าและเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของหมู่บ้าน จึงสมควรได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว วินิจฉัยให้เปิดเผยรายการที่ ๒ แก่ผู้อุทธรณ์

เรื่องที่ ๔ ความเห็นพนักงานสอบสวน
เรื่องนี้พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ผู้ร้องก็ต้องมีข้อสงสัยว่า เหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องเป็นอย่างไรถูกต้อง
หรือเปล่า
นายขุน่ เคือง มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสอบสวนคดีหนึง่ จึงแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำ� เนินคดีกบั
พันต�ำรวจเอก ก และพันต�ำรวจเอก ข ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันหรือขัดขวาง
มิให้การเป็นไปตามกฎหมายนั้น และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างใด ๆ ในต�ำแหน่งอันมิชอบ
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เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง ต่อมาพนักงานอัยการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา
ทั้งสอง นายขุ่นเคืองจึงมีหนังสือถึงสถานีต�ำรวจภูธร ขอส�ำเนาความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าว หน่วยงาน
แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากความเห็นของพนักงานอัยการในการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๖ วรรคสอง เป็นอ�ำนาจของพนักงานอัยการ ผู้อุทธรณ์จะต้องขอสรุปความเห็น
ทางคดีทั้งความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ โดยยื่นค�ำขอต่อพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๖ วรรคสอง ต่อไป นายขุ่นเคืองจึงอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า
ความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีอาญาที่ระบุนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามกฎหมายของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อ
ด�ำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว การเปิดเผยจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาสั่งคดีแต่
อย่างใด ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ร้องเรียนกล่าวหา ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การสัง่ คดีตามล�ำดับชัน้ การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้วา่ หน่วยงานและเจ้าหน้าทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ จึงวินจิ ฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค�ำขอแก่ผอู้ ทุ ธรณ์ โดยปกปิดชือ่ พยาน

เรื่องที่ ๕ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การประกอบกิจการบางอย่างอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ ก็ต้องมีการขออนุญาตก่อนด�ำเนินกิจการ
เราก็สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตเพื่อประโยชน์ของชุมชนได้มาดูเรื่องนี้ครับ
นายแพ้ฝุ่น ยื่นฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล A ต่อศาลปกครอง เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัท B การประกอบ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมานายแพ้ฝนุ่ มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต�ำบล A ขอข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบริษัท B หน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผย โดยให้เหตุผลว่า ผู้อุทธรณ์เป็นคู่ความ
ในคดีและคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล หากเปิดเผยจะท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายเสือ่ มประสิทธิภาพหรือไม่อาจส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายแพ้ฝุ่นจึงอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินจิ ฉัยสรุปว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของบริษัท B เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐและไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค�ำสั่งมิให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คือผลการ
พิจารณาหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายก�ำหนดให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป จึงเปิดเผย
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้
มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หารือไปที่ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ หรือเว็บไซต์ www.oic.go.th
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”
สาระน่ารู้
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ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน

อยู่ห่างไว้

ใส่แมสก์กัน

หมั่นล้างมือ

วัดอุณภูมิ

ตรวจหาเชื้อ

แอปพลิเคชัน

(แอปไทยชนะ, หมอชนะ)

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

