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จับตา กลุ มจังหวัดเป  าหมาย

ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC)

ผลจากการประชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2559 ทีไ่ด
มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Development) ตามที่
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
(สศช.) เสนอ ทําใหพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด 
ซึ่งเปนกลุมจังหวัดเปาหมาย ไดแก จังหวัดระยอง ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา ถูกจับตามมองเปนพิเศษในการที่จะพัฒนาเปน
 
 เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกวา “ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :  EEC)” 
เนื่องจากปจจุบันเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
และมีศั กยภาพสู ง ในการส  ง เสริม ให  เป นฐานการผลิต 
10 อุตสาหกรรมเปาหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
(New Engine of Growth) ทัง้ทีเ่ปนการตอยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ
ทีม่ศีกัยภาพ (First S-curve) และการพฒันา 5 อตุสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) 

ยอนมองศักยภาพดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด EEC

 ในป 2557 จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา หรือกลุม
จังหวัด EEC มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial
Product : GPP) รวมกันมีมูลคา 1,914,127 ลานบาท คิดเปน
สัดส วนสูงสุดถึงร อยละ 82.04 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคตะวันออก (Gross Regional Product : GRP) ซึ่งมี GRP 
มีมูลคา 2,333,201 ลานบาท และคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.58 
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) โดยจังหวัดระยอง มี GPP สูงสุดของภาค 
มมีลูคา 874,547 ลานบาท รองลงมา ไดแก จงัหวดัชลบรุ ีมมีลูคา 
516,688 ลานบาท และฉะเชิงเทรา มีมูลคา 323,528 ลานบาท 

 สําหรับโครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดพบวา การผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงที่สุดถึงรอยละ 46.08 ซึ่งเปน
ไปในทิศทางเดียวกันกับโครงสรางการผลิตของภาคตะวันออก 
รองลงมา ไดแก อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 36.09 ภาคการคา คิดเปน
รอยละ 8.37 ไฟฟา แกส และประปา คิดเปนรอยละ 6.28 และ
เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 3.17 ตามลําดับ 
 หากพจิารณาในสวนของผลติภณัฑจงัหวดัตอหวั ป 2557 พบวา
จังหวัดระยอง มีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP Per Capita) 
เทากับ 1,008,615 บาท สูงที่สุดของภาคตะวันออกและสูงสุด
เปนอนัดบัหนึง่ของประเทศ โดยเปนการผลติหลกัภาคนอกเกษตร 
ไดแก อุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑเคมี และการผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑ
พลาสติก จังหวัดชลบุรี มีมูลคา 439,975 บาท อยูในอันดับที่ 2 
ของภาคตะวันออก และอยูในอันดับที่ 3 ของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานคร  
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 ในส วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีมูลคา 423,965 บาท อยูในอันดับที่ 3 
ของภาคตะวันออก และอยูในอันดับที่ 4 
ของประเทศ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา
ภาคตะวันออกเปนแหลงรวมในการ
กระจุกตัวของจังหวัดที่ประชาชนมี
รายไดสูงที่สุดของประเทศ
  สาํหรบัโครงสรางภาคอตุสาหกรรม
ของกลุ  มจั งหวั ด  EEC  มี จํ านวน
โรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามกลุ ม
อุตสาหกรรม (ขอมูลเฉพาะโรงงาน
จําพวก 2 และ 3) โดยขอมูลสะสม 
ณ เดือนกรกฎาคม 2559 มีจํานวน
โรงงานรวมทั้งสิ้น จํานวน 9,146 โรง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น จํานวน 
1,805,776.13 ลานบาท และมคีนงานทัง้สิน้ จาํนวน 603,586 คน 
โดยกจิการทีม่จีาํนวนโรงงานสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแก กจิการผลติ
ผลิตภัณฑโลหะ มีจํานวนโรงงาน 1,179 โรง มีเงินลงทุน จํานวน 
93,995.57 ลานบาท และมีคนงาน จํานวน 68,542 คน รองลง
มา ไดแก กจิการผลติผลติภณัฑยางและพลาสตกิ มจีาํนวนโรงงาน 
947 โรง มเีงนิลงทนุ จาํนวน 127,583.26 ลานบาท และมคีนงาน
จํานวน 93,616 คน อันดับที่ 3 ไดแก กิจการผลิตอาหาร 
มจีาํนวนโรงงาน 858 โรง มเีงนิลงทนุ จาํนวน 53,820.42 ลานบาท 
และมีคนงาน จํานวน 42,128 คน

พื้นที่ศักยภาพสูงสูการพัฒนา

เปนเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ EEC 

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหกลุมจังหวัด EEC เหมาะสมที่จะเปน
พื้นที่นํารองของเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษมาจากเหตุผลหลัก 
คือ การเปนที่รูจักของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะพื้นที่ชั้นนําในการ
พฒันาอตุสาหกรรมของอาเซยีน การมนีกัลงทนุทัว่โลกอยูในพืน้ที่
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นของผูประกอบการ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานซึ่งอยู ในระดับดีทั้งทางถนน รถไฟ ทาเรือ และนิคม
อตุสาหกรรม อกีทัง้ยงัเปนศนูยกลางการขนสงทางเรอืของอาเซยีน 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังทาเรือนํ้าลึกทวายของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา ทาเรือสีหนุวิลลของราชอาณาจักรกัมพูชา 
และทาเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการ
มีฐานอุตสาหกรรมสําคัญพรอมตอยอดหลายอุตสาหกรรมใน 
10 คลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต 
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทองเที่ยวเชิง
คุณภาพ ธุรกิจการบิน (อูตะเภา) หุนยนต ไบโอเทคโนโลยี และ
อุปกรณการแพทย
  โดยเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2559 นายกรฐัมนตรไีดเหน็ชอบใน
หลักการโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) และแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย สถานีรถไฟความเร็วสูง 
4 เสนทาง ตามที่กระทรวงคมนาคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําเสนอ และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายและคณะ
กรรมการขับเคลื่อนโครงการเสนอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อออกพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ซึ่งจะถูกนําไปบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ดวย โดยในสวนของราง
พระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการแลวเสร็จและนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2559 มมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัิ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปประกอบการพิจารณาดวย รวมทั้งใหรับไปพิจารณาความ
ซํ้าซอนกับรางพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
ที่อยู ระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาดวย แลวเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้หนึง่ ซึง่ราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีหลักการสําคัญ คือ จัดตั้งเขตสงเสริม
เศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และยกระดับจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเปนพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ใหมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายที่จะมีบทบาทตอการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยในอนาคต และภายหลังจากพระราช
บัญญัติเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีผลบังคับใชกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทยจะเรงจัดทําผังเมืองรวมการ
พฒันาในพืน้ที ่3 จงัหวดั EEC ใหแลวเสรจ็ภายใน 1 ป เพือ่กาํหนดวา
ในพื้นที่นั้น ๆ เหมาะสมจะพัฒนาอะไร เชน นิคมอุตสาหกรรม 
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จัดทําโดย
เรวดี แกวมณี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

แหลงขอมูลอางอิง
ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ป 2557, 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ตุลาคม 2559 

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2559,
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ตุลาคม 2559

อัด 6 แสนลาน เรงยกเครื่องผังเมือง 3 จังหวัด “ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง” รับ EEC, ประชาชาติธุรกิจ, 13 กันยายน 2559
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 ตุลาคม 2559, http://www.thaigov.go.th, สืบคนเมื่อ 4 ตุลาคม 2559

ที่อยูอาศัย หรือพาณิชยกรรม ซึ่งการใชพื้นที่สําหรับพัฒนาเปน
นคิมอตุสาหกรรมในปจจบุนัมทีัง้ทีพ่ฒันาแลวและอยูระหวางการ
พัฒนา รวมทั้งสิ้น 30 นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่รวม 26,563 ไร
 สาํหรบัเปาหมายตามแผนการลงทนุทีว่างไวมทีัง้ภาครฐัและ
เอกชน มีมูลคาประมาณ 1.5 ลานลานบาท ใน 5 ปแรก อาทิ 
เมืองใหม 4 แสนลานบาท จะเปนการลงทุนโดยเอกชน สนามบิน
อูตะเภารองรับผูโดยสาร 3 ลานคน/ป จะลงทุนโดยรัฐ เปนตน  
 หากเปนไปตามแผนที่วางไวคาดวา นอกจากประเทศจะมี
การลงทุน 1.5 ลานลานบาทใน 5 ปแลว ยังจะทําใหเศรษฐกิจโต 
5% ตอป เกดิการจางงานใหมกวา 100,000 อตัรา/ป ลดตนทนุดาน
โลจสิตกิส 4 แสนลานบาท/ป มนีกัทองเทีย่วเพิม่ขึน้ 10 ลานคน/ป
และไดฐานภาษีใหม 1 แสนลานบาท/ป

 ทั้งนี้ สําหรับพื้นที่ที่จะสรางเมืองใหมมีการกําหนดพื้นที่
เบื้องตนไวแลว 4 พื้นที่ ไดแก 1. เมืองใหมฉะเชิงเทรา จะเปน
พืน้ทีร่อยตอระหวางเมอืงฉะเชงิเทรากบัจงัหวดัชลบรุ ี2. เมอืงใหม
ระยอง จะอยูเลยจากตัวเมืองระยองและใกลกับอําเภอบานคาย 
3. เมืองใหมพัทยา เปนพื้นที่เดียวกับที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) กําหนดพื้นที่ไวแลว และ 4. เมืองใหม
อูตะเภา อยูหางจากสนามบนิอูตะเภาประมาณ 5 กโิลเมตร ซึง่ทัง้ 
4 เมอืงใหมนีจ้ะรองรบัประชากรในพืน้ทีจ่ะเพิม่ขึน้ 5 เทาใน 10 ป
จากป 2559 อยูที่ 2.4 ลานคน เปน 13.5 ลานคน เนื่องจากจะ
มีแหลงงานและคนเขามาอยูอาศัยจํานวนมากหลังมีการลงทุน
ใหม ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

ประเด็นทาทายบนเสนทางการพัฒนา

 กลุมจงัหวดั EEC ตามนโยบายการพฒันา “ระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC)” นาจะเปนพืน้ทีท่ีด่งึดดู
นักลงทุนไดอยางมากตามที่รัฐบาลคาด
หวังไว หากรัฐบาลพิจารณาดําเนินการ
ในหลาย ๆ ดานตามแผนที่วางไว ไมวา
จะเปนการใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุน
เพิ่มขึ้นจากเดิม การจัดตั้งศูนยบริการ
เบด็เสรจ็การลงทนุ (One Stop Service)
ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต 
การประกาศเปนเขตปลอดภาษ ีระยะเวลา

พํานักและทํางานของนักลงทุนและผู เชี่ยวชาญตางประเทศ 
เปนตน แตอยางไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่กลุ มจังหวัด EEC 
ยังมีประเด็นทาทายที่สําคัญรออยูขางหนา หากมองในแงของ
การพฒันาสงัคมควรตองใหความสาํคญักบัการแกไขปญหาความ
เหลี่อมลํ้าของรายไดประชากรอันเปนผลจากการพัฒนา ซึ่ง
รฐับาลอาจตองทาํการบานอยางหนกัเพือ่หาวธิบีรหิารจดัการและ
สรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมของประเทศในภาพรวม 
เพื่อไมใหปญหาความเหลื่อมลํ้าเปนขอจํากัดตอการพัฒนาไปสู
ความเปนประเทศที่มีรายไดสูงในอนาคต
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ECON REVIEW

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2559 
ขยายตวัรอยละ 0.6 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน
เปนผลมาจากการสงออกขยายตวั ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม
รายสาขาที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
เพรชพลอย อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อัตราการใช
กําลังการผลิตในเดือนกันยายน 2559 อยูที่รอยละ 65.2

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

 สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
ที่ยังคงขยายตัว เชน อุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรพลอย  
อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศ และอตุสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟา

  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย
ดชันผีลผลติขยายตวัรอยละ 41.5 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของ
ปกอน  เนือ่งจากมกีารสัง่ซือ้สนิคามากขึน้ โดยเฉพาะแหวน ตางหู
และกําไล สินค าที่มีขนาดเล็กและมีราคาไม สูงมากนัก
เปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น

  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ  ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 25.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
อนัเปนผลมาจากการสงออกเครือ่งปรบัอากาศขยายตวัเพิม่ขึน้ 

  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา  ดัชนีผลผลิตขยาย
ตวัรอยละ 11.8 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน  เนือ่งจาก
ผูผลิตบางรายขยายไลนการผลิตเพิ่มขึ้น สําหรับสินคาที่มีการ
ผลิตเพิ่มขึ้น  เชน พัดลม เครื่องซักผา และเตาไมโครเวฟ

 สาํหรบัสาขาอตุสาหกรรมการผลติทีห่ดตวั  เชน  อตุสาหกรรม
สิ่งทอตนนํ้า  อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  และอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม

  อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้า ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งลดลง
ในกลุมผาผืนตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว และ
การสงออกที่ลดลง

  อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนือ่งจากราคาสนิคาของไทยสงูกวาคูแขง สงผลใหคาํสัง่ซือ้ลดลง

  อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
มีการลดการผลิตในสวนของนํ้ามันเครื่องบิน 
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สวัสดีครับมิตรรักแฟน OIE share ฉบับที่แลวพอนองภูไดเลาถึงเรื่องเกี่ยวกับจรรยา ประมวลจริยธรรม และวินัยขาราชการ 
โดยไดทิ้งทายไววาจรรยา และประมวลจริยธรรมมีบางหัวขอภายใตคลายคลึงกัน และลวนเพื่อประกอบเสริมสรางกันให
ขาราชการเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี สมความตองการของประชาชน โดยมี หัวขอรวมทั้งหมด 11 หัวขอ 
ไดแก “ทําในสิ่งที่ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติ มุงผลสัมฤทธิ์ ยึดถือประโยชนสวนรวม 
ไมแสวงประโยชนที่มิชอบ เคารพกฎหมาย ไมบิดเบือนขอมูล และยึดมั่นประชาธิปไตย” นอกจากนี้ยังมีเรื่องวินัยขาราชการ
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและถูกพูดถึงทั้งในจรรยา และประมวลจริยธรรม ฉบับนี้พอนองภูจึงขอเลาเกี่ยวกับ “วินัยขาราชการ” 
และตัวอยางการลงโทษทางวินัยบางเรื่องเพิ่มเติมนะครับ
 
 วินัยขาราชการพลเรือน ถูกอางถึงเปนครั้งแรกตั้งแต พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 24711 ในภาค 3 
และภาค 4 มาตรา 31 ถึง 41 ซึ่งพอนองภูชอบมาก เนื่องจากขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติของขาราชการพลเรือนในยุคนั้น
เขยีนไวนอยขอ สัน้ และกระชบั คอื มเีรือ่งที ่“ตอง” ปฏบิตั ิ5 ขอ “หามมใิห” 4 ขอ นอกจากนัน้ยงัมคีวามผดิทีม่โีทษสถานไลออก
อีก 6 ขอ 

“ตอง” (มาตรา 31) “หามมิให” (มาตรา 32-34)

1. อุทิศเวลาทั้งหมดของตนใหแกราชการ อาศัยอํานาจหนาที่ราชการ จะโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม 
เพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือแกญาติมิตรของตน

2. รักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ

3. เคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา กระทําการหาผลประโยชนอยางใด ๆ อันอาจเปนทางใหเสีย
ความเที่ยงธรรมในตําแหนงหนาที่ของตน

4. ถือประโยชนของราชการแผนดินเปนที่ตั้ง กระทําการขามผู บังคับบัญชาเหนือตน เวนไวแตจะไดรับ
อนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว

5. ไมกระทํากิจการใด ๆ อันอาจเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการ

 

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

วินัยขาราชการ 

และกรณีศึกษาที่นาสนใจ

1ผูที่สนใจสามารถดูรายละเอียด พ.ร.บ.ฯ  ไดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/A/293.PDF
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 ในขณะที่ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน ฉบับปจจุบัน คือ ป พ.ศ. 2551 ระบุเรื่องวินัย ไวใน หมวด 6 และหมวด 7 
มาตรา 80 ถึง 106 พอนองภูเห็นวาสวนใหญ Concept ยังคงไมแตกตางจากเมื่อป 2471 แตจะเขียนอธิบายความเปนภาษา
กฎหมาย และมีคําขยายความคอนขางเยอะ ทั้งนี้ระบุเรื่องที่ “ตอง” ปฏิบัติ ไวถึง 11 ขอ ขอหามที่ “ตองไม” อีก 10 ขอ (อาจ
จะยกเวนความตางที่ชัดเจนไวเชนเรื่องการขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาฯ ซึ่งตาม พ.ร.บ.ปจจุบันไมถือเปนความผิดรายแรง) เรียกวาถา
ไมตั้งใจจริง ๆ คนสวนใหญคงไมอยากอาน พอนองภูลองยกมาเฉพาะ “ตองไม” 10 ขอ ดังนี้ครับ

โทษสถานไลออก (มาตรา 38)

ก ทุจริตตอหนาที่ราชการ

ข กระทําผิดถึงตองรับพระราชอาชญาจําคุกโดยคําพิพากษาจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํา
โดยฐานประมาท

ค มีหนี้สินลนพนตัว ถูกศาลสั่งใหเปนคนลมละลาย

ฆ ขัดคําสั่งที่ผูบังคับบัญชาสั่งโดยชอบดวยราชการ และการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

ง ประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที่ราชการ

จ ประพฤติชั่วอยางรายแรง

“10 ตองไม”  ใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 2551 (มาตรา 83)

1.  ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
2.  ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปน
 ผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
3.  ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4.  ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
5.  ตองไมกระทําการหรือยอมใหผู อื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
 เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
6.  ตองไมเปนกรรมการผู จัดการ หรือผู จัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นใน
 หางหุนสวนหรือบริษัท
7.  ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
8.  ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
9. ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
10.  ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

7.  ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
8.  ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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 ทั้งนี้การกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย (ขอ 88) โดยมี 5 สถาน ประกอบดวย
  (1) ภาคทัณฑ (ทําทัณฑบนไวเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได)
  (2) ตัดเงินเดือน (เชน ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน ฯลฯ)
  (3) ลดเงินเดือน (เชน ลดขั้นเงินเดือน 4% ฯลฯ)
  (4) ปลดออก  (ใหพนราชการ โดยมีสิทธิ์รับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาลาออก)
  (5) ไลออก (ใหพนราชการ โดยไมมีสิทธิ์รับบําเหน็จบํานาญ)
 โดย 3 สถานแรก เปนการลงโทษสําหรับการกระทําผิดวินัยไมรายแรง และ 2 สถานหลัง เปนการลงโทษสําหรับการกระทํา
ผิดวินัยรายแรง โดยความผิดวินัยรายแรง เกิดจากกระทําผิดใน 8 ขอ ดังนี้

 ทั้งนี้เมื่อมีการกลาวหาหรือสงสัยวามีการผิดวินัยเกิดขึ้น 
ก็เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองรายงานตอหัวหนาสวน
ราชการ เพื่อพิจารณาหรือสั่งสืบสวนขอเท็จจริง โดยหากวา
เปนกรณีผิดวินัยรายแรงก็จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อสืบหาพยานหลักฐาน และรับฟงคําชี้แจงดวย 
ซึ่งผลการดําเนินการตามวินัยอาจแตกตางกันไปตามขอเท็จ
จริงในแตละสถานการณ โดยแหลงสืบคนขอมูลตัวอยางการ
ลงโทษทางวินัย เชน จากหนังสือ “แนวทางการลงโทษ” 
สํานักมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.พ. ธันวาคม ป 25562  
ซึ่งจะแบงตัวอยางไวตามความผิด อาทิ ความผิดตอหนาที่
ราชการ ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบ ละทิ้งหนาที่
ราชการ ชูสาว อนาจาร จดทะเบียนซอน เบิกเงินสวัสดิการ
เปนเท็จ ทะเลาะวิวาท หรืออางอิงจาก “จุลสารขาววินัย
และคุณธรรม” ของ กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข3 
ที่มีประจําทุก ๆ  2 เดือน ตั้งแตป 2549 ถึงปจจุบัน ทั้งนี้พอนอง
ภูขอยกตัวอยางการผิดวินัยที่เปนกรณีศึกษาสัก 3 เหตุการณ 
ดังนี้ครับ

“8 ขอ ความผิดวินัยรายแรง”  ใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 2551 (มาตรา 85)

1.  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 
 หรือ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
2.  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
3.  ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ
 อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
4.  กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
5.  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
6.  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือ
 ใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.  ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 
 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
8.  ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสองและมาตรา 82 (11) 
 หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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จัดทําโดย

จักรพันธ เดนดวงบริพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

เพราะสงสารนอง4

 นายสมเดจ็ ตาํแหนงสาธารณสขุอาํเภอ ไดละเลยตอหนาที่
ราชการโดยไมดาํเนนิการทางวนิยัแกนางนลิวรรณ ตาํแหนงเจา
พนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน ที่ขาดราชการไปตั้งแต วันที่ 
16 กรกฎาคม 2551 – ธันวาคม 2551 นายสมเด็จ ใหการวา
เหตุที่ตนไมไดรายงานเรื่องดังกลาวไปใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับเพื่อดําเนินการทางวินัยนั้น เนื่องจากสงสารนองนิล
วรรณ และเห็นวายังมีหนี้สินอยูกับสหกรณอีกมาก พฤติการณ
ของนายสมเดจ็ ดงักลาว เปนการกระทาํผดิวนิยัอยางไมรายแรง 
ฐานไมปฏบิตัหินาทีร่าชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยีบ
ของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) ประกอบมาตรา 84 แหง พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือน 
จํานวน 5% เปนเวลา 1 เดือน

ก็แคคลายเครียด5

 นายดวงอาทิตย ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญ
การ มาปฏิบัติงานสายเปนประจําคือ ในป 2552 นายดวง
อาทิตย มาทํางานในเวลาระหวาง 09.00 น. - 10.00 น. และ
เมื่อมาถึงที่ทํางานแลวก็ไมใสใจในการปฏิบัติหนาที่ เอาแตเลน
เกมสคอมพิวเตอร เลนแชท และเลนอินเตอรเน็ท Facebook 
เมื่อทํางานในความรับผิดชอบก็เกิดความผิดพลาดบอยครั้ง 
จนเจาหนาที่คนอื่นตองมาชวยแกไข นายอาทิตย อางวาการที่
ตนกระทําดังกลาวก็เพื่อคลายเครียด พฤติการณของนายดวง
อาทิตยดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไม

2ดู Online บางสวนไดที่ http://www.winaimoph.com/images/ex_crime.pdf
3ดู Online ฉบับปจจุบันไดที่ http://discipline.ops.moph.go.th/index.php  และดูฉบับฉบับเกา ๆ ไดที่ http://www.kkh.go.th/pamphlet/caselaw/
index.php
4จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5/2555
5จุลสารขาววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 8/2555
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ปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ และฐานไมปฏบิตัิ
หนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวย
ความตัง้ใจ อตุสาหะ และเอาใจใส ตามมาตรา 82(2) และมาตรา 
82(3) ประกอบมาตรา 84 แหง พ.ร.บ. ขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 
2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5% เปนเวลา 1 เดือน

เบิกเงินสวัสดิการเปนเท็จ6

 เจาหนาที่ธุรการ 3 ไดรับอนุมัติใหมีสิทธิเบิกคาเชาบาน 
แตขณะที่ยังไมเขาพักอาศัยบานหลังที่เชา บิดาไดถึงแกกรรม 
เจาหนาที่ผูนี้จึงไปพักอาศัยอยูที่บานมารดา และไดพักอาศัย
อยูจนถึงปจจุบัน แตไดนําหลักฐานการเชาบานที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวแลวนั้นไปใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ
ตลอดมา โดยที่มิไดเขาพักอาศัยอยูจริง รวม 5 ป 3 เดือน 
เปนเงินทั้งสิ้น 89,700 บาท แตเจาหนาที่ผูนี้ไดชดใชเงินคืนแก
ทางราชการครบถวน เมื่อทราบวาไมไดสิทธิเบิกแลว 
 พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา 98 วรรค
สองแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 (1/2542) โทษ ปลดออก ยังมีตัวอยางการลงโทษ
ทางวินัยอีกหลาย ๆ เรื่องครับ ซึ่งพอนองภูเห็นวาบางเรื่อง
คล ายกัน แต บทลงโทษตางกันมาก ขึ้นกับการวินิจฉัย
และรายละเอียดปลีกย อยประกอบจริง ๆ ไว ถ ามีเวลา
พอน องภูจะนํามาให อ านกันอีกนะครับ สําหรับตอนนี้
สวัสดีครับ

ภาพประกอบ : http://production.pcru.ac.th/honer1.html
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เก็บมาเลา

12

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

Big Data 

Big Data เปนแนวคิดเพื่อการรวบรวม คัดกรอง และวิเคราะหขอมูล
ทีม่ปีรมิาณมากรวมกนัในเชงิสถติไิด หรอืทาํใหอยูในรปูแบบดจิทิลัแลวนาํมา
พิจารณาความสัมพันธของขอมูลเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจโดย
ไดมีการนําไปใชในกลุมธุรกิจขนาดใหญประมาณ 4- 5 ป แลว ซึ่งหาก
เราสามารถนําหลักการดังกลาวมาใชในภาครัฐได ก็จะชวยให
การกําหนดทิศทางและนโยบายของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากจะทําใหทราบวาประเทศมีจุดออนจุดแข็งในดานใดบาง 
 อยางไรก็ตาม ปจจุบันสํานักงานสถิติแหงชาติของประเทศตาง ๆ 
ยังคงใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและประมวลผลคอนขางมาก ทําให
ขอมลูไมทนัสมยั รวมถงึยงัขาดเจาหนาทีท่ีม่คีวามรูความเชีย่วชาญในการ
ประมวลขอมลูเฉพาะดาน และมขีอจาํกดัในการเขาถงึขอมลูจากภาคสวนตาง ๆ

กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขององคการสหประชาชาติ
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หลักการของ Big Data 

ประกอบดวย 4 องคประกอบ (4Vs) ไดแก

1. ปริมาณ (Volume) คือ เปนฐานขอมูลที่มีปริมาณของ
ขอมูลที่มีขนาดมากกวาหลัก terabytes (10 ยกกําลัง 12 ไบต) 
โดยมีระบบที่สามารถจัดเก็บขอมูลขนาดใหญไดเพียงพอและ
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดโดยงาย
 2. ความเร็ว (Velocity) คือเปนฐานขอมูลที่มีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา เนือ่งจากขอมลูชดุนัน้
จะมีคาในเวลาที่ตองการและจะหมดคา
เมื่อเวลาผ านไป จึงต องมีการ
ประมวลผลที่รวดเร็วทันการณ
และเปนปจจบุนัอยูตลอดเวลา 
(Real-time data)

3. ความหลากหลาย 
(Variety) คือ เปนขอมูล
ที่มาจากแหล งข อมูลที่
หลากหลาย เชน สังคม
ออนไลน (Social media) 
ตาง ๆ

4.  ความแมนยํา 
(Veracity) คอืมกีารจดัระเบยีบ
และวิ เคราะห ข อมูลให มีความ
ถูกต องและแมนยําเนื่องจากความ
ไมแนนอนของขอมลู (Uncertainty of data) 
ที่มาจากตางแหลงกัน
 องคประกอบเหลานี้จะสงผลใหสามารถนําขอมูลที่ไดมา
เชื่อมโยงหาความสัมพันธในดานตาง ๆ ได เชน ปริมาณคน
ที่เข าไปสืบคนขอมูลเกี่ยวกับอาการของโรคไขเลือดออก
ในพื้นที่ตาง ๆ สามารถประเมินจํานวนผูปวยไขเลือดออกใน
พื้นที่นั้น ๆ ในเบื้องตนได หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รฐับาลกส็ามารถตรวจสอบขอมลูการใชโทรศพัทของประชาชน
ไดก็จะทราบวาประชาชนยายไปอยูสวนใดของประเทศ และ
มีคนเหลือในพื้นที่เทาไร โดยไมตองลงสํารวจพื้นที่กอนแลว
นําขอมูลกลับมาประมวลถึงจะทราบผล ทําใหสามารถใหการ
ชวยเหลือประชาชนไดรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ สถาบัน
อุดมศึกษายังสามารถนําผลการศึกษาวิจัย (Academic data) 
ของนิสิตนักศึกษามาเปนขอมูล (Input) ใหกับ Big Data 
ของประเทศเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอยอด ก็จะชวยกระตุน
ผูศึกษาในทุกสาขาวิชาในการศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ อีกดวย
 นอกจากนี้ การมี Big Data ในระดับประเทศอาจพัฒนาไป
สูการมี Big Data ระหวางประเทศ หรือในระดับโลก (Global 
Data) ไดในอนาคต ซึ่งเปนการเสริมสรางความโปรงใสของ
ประเทศตาง ๆ และสงเสริมการพัฒนาประเทศใหเปนไปตาม

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) *ขององคการสหประชาชาติที่ซึ่งไดรับการ
รับรองจากประเทศสมาชิก เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหประชาคม
โลกกาวเดินไปในทิศทางเดียวกัน เชน การพัฒนาประเทศเพื่อ
กาํจัดความยากจนและความหวิโหย การสงเสรมิสทิธมินุษยชน 

การพฒันาเศรษฐกจิ และการดแูลรกัษาสิง่แวดลอม รวม
ถึงสนับสนุนการสรางความเสมอภาคและ

ความเปนธรรมในสังคม 
 โดยหลักการ Big Data 

มีสวนสนับสนุนเปาหมายที่ 9 
ของ SDGs กลาวคอื “Build 

resilient infrastructure
promote inclusive 
and sustainable in-
dustrialization and 
foster innovation” 
หรือ “สรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีความทนทาน 

ส  ง เ ส ริ ม อุ ต ส าหกร รม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ

สงเสริมนวัตกรรม” ซึ่งแมวา
หลาย ๆ ประเทศอาจตีความหมาย

ของคําวา “infrastructure” วาเปน
เพียงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคม 

(Hard Infrastructure) เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ แตแทที่จริงแลวสามารถ
หมายรวมถึงโครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Soft Infrastructure) ในดานการรวบรวมและประมวลผล

* เป  าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Susta inable
 Development Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) เปนวาระในการพัฒนาภายหลัง
ป ค.ศ. 2015 ในระยะเวลา 15 ป จนถึงป ค.ศ. 2030 ของ
ประเทศตาง ๆ  ตอจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) ที่ได
สิ้นสุดลงในป ค.ศ. 2015 โดย SDGs ไดรับการยอมรับจาก
ผูนาํของประเทศสมาชกิ UN เมือ่เดอืนกนัยายน ค.ศ. 2015 
ในการประชุม Historic UN Summit และไดประกาศใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 โดย SDGs ประกอบ
ดวย 17 เปาหมายหลกั ครอบคลมุดานการพฒันาเศรษฐกจิ 
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เปาหมายดานสุขภาพ และ
การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
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จัดทําโดย

นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ชวยราชการ ณ สํานักงาน UNIDO ประจําประเทศไทย

ขอมูลอางอิง : 

การสัมมนา Measuring the SDGs: Is Big Data the solution?

ณ สํานักงานองคการสหประชาชาติประจําประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ขอมูล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหตอบสนอง
กับความตองการของตลาดทั้งในประเทศและในระดับโลก 
และนาํไปสูการพฒันาทรพัยากรบคุคลใหสอดคลองกบันโยบาย
ของประเทศ
 จะเหน็ไดวาแมหลกัการ  Big Data จะเปนประโยชนอยางมาก
แตก็ยังมีขอจํากัดในการพัฒนารวมกันในระดับโลกใหประสบ
ความสําเร็จเนื่องจากประเทศตาง ๆ ยังคงตองการรักษา
ความลับภายในไว เพื่อมิใหสงผลถึงความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศรวมถึงการรั่วไหลของขอมูลอาจเปนเงื่อนไข
ใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศและเกิดสงครามได
ตลอดจนอาจมีการนําขอมูลไปแสวงหาผลประโยชนในทางที่
ไมถูกตองและเกิดความเสียหายอยางมหาศาลไดสวนอุปสรรค
ในการสราง Big Data ในระดับประเทศก็มีความคลายคลึงกับ
การสราง Big Data ในระดับโลก กลาวคือ การรวบรวมขอมูล
ภายในประเทศที่มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลของภาคเอกชน
จากการที่ผูประกอบการรายใหญไมตองการแบงปนขอมูลให
กับภาครัฐ เนื่องจากบริษัทอาจใชงบประมาณในการศึกษาวิจัย
และเก็บขอมูลสูงและมีขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจ จึงอาจ
ตองการขายตอขอมลูในราคาสงู โดยทีป่จจบุนัหลาย ๆ  ประเทศ

ยังไมมีขอกฎหมายที่ระบุใหภาคเอกชนตองแจงขอมูลที่มีแก
ภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐจึงตองมีวิธีการจูงใจแกผูใหขอมูลและ
การใหขอมูลตองสามารถทําไดโดยงาย เชน การติด hashtag 
หรอืการ check in ทางสงัคมออนไลน ซึง่เปนการบรหิารระหวาง
อุปสงค (demand side) ซึ่งก็คือภาครัฐที่ตองการขอมูล และ
ฝงอุปทาน (supply side) คือผูใหขอมูลทั้งผูประกอบการและ
ประชาชน เพือ่ใหการจดัทาํฐานขอมลูของประเทศเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพตามหลักการ Big Data และนําไปสูการพัฒนา 
Big Data ในระดบัทีก่วางขึน้ เพือ่พฒันาโลกของเรารวมกนัตอไป
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ตองการขายตอขอมลูในราคาสงู โดยทีป่จจบุนัหลาย ๆ  ประเทศ
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Movement

ผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมพิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อ
วันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ สศอ.

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  พรอมผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รวมแถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 
2559 เมื่อวันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2559    ณ สศอ.

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวยนายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ สศอ. เดินทางไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิสัยทัศนของ 
สศอ. เพื่อการขับเคลื่อนสูแผนปฏิบัติการเชิงรุก เมื่อที่ 23-25 กันยายน 2559  ณ จังหวัดจันทบุรี
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เพลง จําขึ้นใจ
คํารอง สุรักษ สุขเสวี

ทํานอง/เรียบเรียง เศกพล อุนสําราญ

ฉันรูสึกโชคดีที่ไดเกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาขาราชการ
และไดทําภาระหนาที่สําคัญ รับใชงานเพื่อพอหลวงแหงไทย

สานประโยชนของชาติและปวงประชา เหมือนคําสัตยสัญญาที่มอบเอาไว
ดวยหลักการเลิศลํ้า หลักธรรมคํ้าใจ ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรี

จะเดินตามรอยเทาของพอดวยความตั้งใจ จะเติมเต็มความหมายขาราชการที่ดี
มอบชีวิตทุมเทใหแผนดินนี้ ทําความดีเพื่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ตองพิสูจนวาตนไดทําอะไร
ดวยสัจจะที่ฉันปฏิญาณใหไป ฉันภูมิใจที่ทําตามไดจริง

(ทดแทนคุณใหพอหลวงและแผนดิน)

ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม รับใชประชาชน ทุกคนเทาเทียมกัน
มั่นคงความดีตลอดไป


