
๑ 
 

 

 

 

เป้าประสงค ์

กระบวนการหาฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีเป้าประสงค์ให้ได้มาซ่ึงร่างข้อเสนอเชิง

นโยบาย/ร่างมติ ที่เป็นความเหน็ร่วมของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเป็นกระบวนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วม 
 

หลกัการสําคญั 

การประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการที่ยึดหลักการสาํคัญ ดังต่อไปน้ี  

๑. เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม ใน

การร่วมแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ถกแถลง ปรึกษาหารือ เพ่ือกาํหนดทศิทางแนวนโยบาย ร่วม

ดาํเนินการ ร่วมติดตาม ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ

นโยบายสาธารณะร่วมกัน  รวมถึงเป็นกระบวนการที่เอื้ อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะดังกล่าวด้วย 

๒. เป็นกระบวนการของประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม  เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ตลอดจน

การกาํหนดวิถีชีวิตที่สอดคล้องกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

๓. เป็นกระบวนการทาํงานด้วยยุทธศาสตร์สามเหล่ียมเขย้ือนภเูขา ในการขับเคล่ือนเพ่ือแก้ปัญหาที่ยากและ

ซับซ้อน โดยการสานพลังของ พลังทางปัญญา พลังทางสงัคม และพลังทางภาครัฐ-การเมือง 
 

กระบวนการ 

การประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ได้แบ่งข้ันตอนการประชุมที่สาํคัญไว้ ๓ ข้ันตอนหลัก คือ 

ข้ันตอนที่ ๑. การรับรองระเบียบวาระการประชุม 

ข้ันตอนที่ ๒. การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

ข้ันตอนที่ ๓. การรับรองร่างมติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประชมุหาฉันทมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 



๒ 
 

 
/ 

แผนภาพท่ี ๑ ภาพรวมของงานสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

 

 

ข้ันตอนการรับรองระเบียบวาระการประชุม จะดาํเนินการในที่ประชุมรวมในห้องประชุมใหญ่ ภายหลัง

พิธเีปิด ซ่ึงมีรายละเอยีดดังน้ี  

๑.๑ ผูดํ้าเนนิการประชุมในหอ้งประชุมใหญ่ 

๑.๑.๑ รายชื่อผูดํ้าเนนิการประชุม  

ลําดบั ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล 

๑.  ประธานสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ (๑) นายกจิจา  เรืองไทย 

๒.  รองประธาน (๒) รศ.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์

(๓) นายชาญวิทย์ วสนัต์ธนารัตน์ 

(๔) นายประสทิธชัิย ม่ังจิตร 

(๕) นางภารนี สวัสดิรักษ์ 

๓.  เลขานุการ (เลขาธกิาร คสช.) (๖) นายพลเดช ป่ินประทปี 

๔.  ผู้ช่วยเลขานุการ (๗) ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี 

(๘) นางสาวทพิิชา โปษยานนท ์

 

ขัน้ตอนท่ี ๑.  การรบัรองระเบยีบวาระการประชมุ 

 



๓ 
 

 

๑.๑.๒  แผนภาพที ่๒  การจัดที่น่ังผู้ดาํเนินการรับรองระเบียบวาระการประชุม 

 

๑.๑.๓  ผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆในการรบัรองระเบยีบวาระการประชุม ได้แก่ คณะอนุกรรมการ

วิชาการ, คณะทาํงานวิชาการกลาง, ผู้ประสานงานห้องประชุม, ผู้ช่วยจัดการประชุม และอาสาสมัคร 

๑.๒ แนวทางการประชุมในหอ้งประชุมใหญ่ เพือ่รบัรองระเบยีบวาระการประชุม 

๑.๒.๑ การช้ีแจงภาพรวมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ  

ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติช้ีแจงภาพรวมของกระบวนการ คุณค่า 

และความสาํคัญของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความสาํคัญและมีส่วนร่วมในการ

ประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ โดยยึดหลักการสาํคัญ ๓ ประการที่ได้กล่าวข้างต้น  

 

๑.๒.๒ การช้ีแจงกระบวนการจดัทําร่างระเบยีบวาระและการเสนอใหที้ป่ระชุมรบัรอง 

- ประธานช้ีแจงกระบวนการจัดทาํร่างระเบียบวาระการประชุม และแจ้งร่างระเบียบวาระ

การประชุมที่ได้กาํหนดเอาไว้แล้วต่อที่ประชุม  

- ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติประจาํปี

น้ัน และเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดสรรระเบียบวาระการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการดาํเนินการ

ประชุมแต่ละคณะ โดยหากไม่มีผู้ใดคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ แต่หากไม่สามารถหาความเห็นร่วมจากที่ประชุมได้ ให้คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติหารือกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนได้ความเหน็ชอบร่วมกนั และนาํเสนอผลการประชุมในห้องประชุมใหญ่ 

เพ่ือให้สมาชิกสมัชชาสขุภาพแห่งชาติรับรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติต่อไป 

- ประธานสรุปให้ที่ ประ ชุมทราบ ว่าไ ด้ จัดสรรระเ บียบวาระการประ ชุมให้กับ

คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมคณะใด ลาํดับระเบียบวาระเป็นอย่างไร และจัดประชุมที่ห้องประชุมใด 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและแยกย้ายกนัเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง 



๔ 
 

๑.๒.๓ การเกลีย่ระเบยีบวาระการประชุม 

  คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   อาจพิจารณาการเกล่ียระเบียบวาระ

การประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม หรือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม

เพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้การประชุมเสรจ็สิ้นลงตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 

 

 

 

เป็นข้ันตอนการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่ได้รับการจัดสรรจาก

ที่ประชุมห้องใหญ่ในข้ันตอนที่ ๑ ซ่ึงมีรายละเอยีดดังน้ี 

๒.๑  หลกัการสําคญัของการประชุม 

๒.๑.๑ เป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ถูกกาํหนดไว้แล้ว เพ่ือหาฉันทมติต่อร่างมติ 

ตามระเบียบวาระน้ันๆ เพ่ือเตรียมเสนอให้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรับรองเป็นมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ คร้ังที่ ๑๑ ต่อไป 

๒.๑.๒ เป็นการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกสมัชชาสมัชชาสขุภาพแห่งชาติแสดงความเหน็ต่อ

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติ ในนามกลุ่มเครือข่ายของตน  

๒.๑.๓ คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมสามารถจัดให้มีการปรึกษาหารือการประชุมกลุ่มย่อย 

เพ่ือการปรับเอกสาร หรือจัดให้มีคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติ ในบาง       

ระเบียบวาระที่มีความคิดเหน็แตกต่างและไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

๒.๒  ระเบยีบวาระในสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       การประชุมสมัชชาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๑ มีระเบียบวาระการประชุม ๕ ระเบียบวาระ แบ่ง

ออกเป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา ๔ ระเบียบวาระ และเพ่ือทราบ ๑ ระเบียบวาระ ได้แก่ 
 

ลําดบั ระเบยีบวาระการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เอกสาร

หลกั 

ผนวก 

หลกั 

ร่างมติ 

๑.  คว า มร อบ รู้ ด้ า น สุ ข ภ า พ เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น แล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ  

(Health Literacy for NCDs Prevention and Management) 
   

๒.  การร่วมสร้างสรรค์พ้ืนที่สาธารณะในเขตเมืองเพ่ือสขุภาวะสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development) 

   

๓.  ความรับผดิชอบร่วมทางสงัคมเกี่ยวกบัอสีปอร์ตต่อสขุภาวะเดก็ 

(E-Sports: Social Responsibility for Child Health) 

   

๔.  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทนัตกรรม 

(Consumer Protection in Dental Services) 

   

๕.  รายงานการตดิตามความก้าวหน้าการดาํเนนิงานตามมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ    

 

หมายเหตุ: ระเบียบวาระการประชุมลาํดับที่ ๑-๔ เป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา และระเบียบวาระการประชุม

ลาํดับที่ ๕ เป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบ 

ขัน้ตอนท่ี ๒.  การพิจารณาระเบยีบวาระการประชมุ 

 

 



๕ 
 

๒.๓  การแบ่งหอ้งพจิารณาร่างมติ 

เพ่ือให้การพิจารณาระเบียบวาระเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถกแถลง และหาฉันทมติร่วมกันอย่าง

หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้แบ่งการพิจารณาร่างมติ เป็น ๒ ห้องประชุม และได้แต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม คณะที่ ๑ และ ๒ เพ่ือพิจารณาร่างมติต่างๆ  ดังน้ี 

 

หอ้งประชุม คณะอนุกรรมการ  (ร่าง) ระเบยีบวาระ 

หอ้ง ๑ คณะอนุกรรมการ 

ดาํเนินการประชุม 

คณะที่ ๑ 

๒.๓ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกบัอีสปอร์ตต่อสขุภาวะเดก็ 

       (E-Sports: Social Responsibility for Child Health) 

๒.๒ การร่วมสร้างสรรค์พ้ืนที่สาธารณะในเขตเมืองเพ่ือสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่าง   

      ย่ังยืน  

      (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable  

       Development) 

 

หอ้ง ๒ คณะอนุกรรมการ 

ดาํเนินการประชุม 

คณะที่ ๒ 

๒.๑ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทนัตกรรม  

      (Consumer Protection in Dental Services) 

๒.๔ ความรอบรู้ด้านสขุภาพเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ  

(Health Literacy for NCDs Prevention and Management) 

 

 

๒.๔  แผนภาพที ่๓  การจัดที่น่ังผู้ดาํเนินการประชุม คณะที่ ๑ และ ๒ 

 



๖ 
 

๒.๕  รายชื่อผูดํ้าเนนิการประชุม คณะที ่๑ และ ๒ และผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ลาํดับ ตาํแหน่ง คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ 

๑.  ประธาน ประสทิธิ์ชัย  มั่งจิตร (ประธาน อีสปอรต์) ชาญวิทย์  วสนัต์ธนารัตน์ (ประธาน ความรอบรูฯ้) 

๒.  รองประธาน ทพิย์รัตน์  นพลดารมย ์(ประธาน พ้ืนทีส่าธารณะ) ภารนี สวัสดิรักษ์ (ประธาน ทนัตกรรม) 

๓.  เลขานุการ ภดูิท เตชาติวัฒน์ (เลขาฯ อีสปอรต์) จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ (เลขาฯ ทนัตกรรม) 

๔.  เลขานุการร่วม สภุาภรณ์  สรงประชา (เลขาฯ พ้ืนทีส่าธารณะ) รัชนีกร  ดารกมาศ (เลขาฯ ความรอบรูฯ้) 

๕.  ผู้ช่วยเลขานุการ อนุศกัดิ์   (ผู้ช่วยเลขาฯ พ้ืนที่สาธารณะ) 

นาตยา พรหมทอง (ผูช้่วยเลขาฯ อีสปอรต์) 

ฐิติพร  คหัฏฐา (ผูช้่วยเลขาฯ ความรอบรูฯ้) 

จารึก ไชยรักษ์ (ผู้ช่วยเลขาฯ ทนัตกรรม) 

๖.  อนุกรรมการวิชาการ  

 

 

อีสปอรต์:  

๑.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์

๒.ไพบูลย์  ช่วงทอง 

พ้ืนที่สาธารณะ:  

๑.ชาญวิทย์ วสนัต์ธนารัตน์ 

๒.สมชาย  พีระปกรณ ์

๓.ภารนี  สวัสดิรักษ์ 

ความรอบรูด้า้นสุขภาพ:  

๑.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ 

๒.ภดูิท  เตชาติวัฒน์ 

ทนัตกรรม:  

๑ ชาญเชาว์  ไชยานุกจิ 

๒ นิสติ  ศกัยพันธุ ์

๓ สมชาย พีระปกรณ ์

๗.  คทง.พัฒนาข้อเสนอ

นโยบายเฉพาะประเดน็  

 

อีสปอรต์:  

๑. ธรีารัตน์  พันทวี วงศธ์นะเอนก 

๒. ศรีดา ตันทะอธพิานิช 

๓. พงศธ์ร  จันทรัศมี 

๔.ทพิาวรรณ  บูรณะสนิ 

๕. สนัติ  โหลทอง 

พ้ืนที่สาธารณะ:  

๑.ณัฐวุฒิ อศัวโกวิทวงศ ์

๒.มณฑล จันทร์แจ่มใส 

๓.กติิศกัดิ์ วิทยาโกมลเลิศ 

๔.ยศพล บุญสม    

๕.อาทติย์ ตังทตัสวัสดิ์ 

ทนัตกรรม:  

๑.ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล 

๒.ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 

๓.รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทปีะ   

๔.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา   

๕.ภญ.สรีรโรจน์ สกุมลสนัต์ 

ความรอบรูด้า้นสุขภาพ:  

๑.นางสาวขจีรัตน์ ปรักเอโก   

๒. นางสาวจันทร์เพญ็ วิวัฒน์   

๓. นายณัฐพันธุ ์ศภุกา 

๔. นางวิมล โรมา   

๕. นางสาวเสาวลักษณ์ ต้องตา  
๘.  ทมีประสานงาน 

ห้องประชุม 

๑.วริฏฐา  แก้วเกต ุ

๒.สริกาญจน์ มโนทศันันท ์

๓. วิลัยรัตน์ จั่นเพ้ิง 

๔. จิราภรณ์  รัตนโสภา 

๕. วันเพญ็  ทนินา 

๖.ปิยะดา ปริกมัศลี 

๑.สณัหกจิ  รัตนกุล 

๒. ปรางทพิย ์ เนตรน้อย 

๓.กชพร  นิลปักษ์ 

๔.เกศริน ยศภทัรไพศาล 

๕. ภทัรพงศ ์ ไชยโชค 

๙.  ทมีวิชาการกลาง ทมี IHPP ๑๐ คน ทมี IHPP ๑๐ คน 

๑๐.  ผู้ประสานงานทมีวิชาการ

กลาง &ห้องกลัยาณมิตร 

นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล (ES) 

น.ส.นงลักษณ์ ยอดมงคล (PS)   

น.ส.นภนิทร ศริิไทย (HL) 

นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ (ทนัตกรรม) 

๑๑.  อาสาสมัคร อาสาสมัครงานวิชาการ ๖ คน 

อาสาสมัครฝ่ายจัดการ ๒๖ คน 

อาสาสมัครงานวิชาการ ๖ คน 

อาสาสมัครฝ่ายจัดการ ๒๐ คน  

๑๒.  ผู้ประสานงานภาพรวม ผศ.วีระศกัดิ์ พุทธาศรี 

นางสาวทพิิชา โปษยานนท ์

ผศ.วีระศกัดิ์ พุทธาศรี 

นางสาวทพิิชา โปษยานนท ์
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๒.๖  แนวทางการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนนิการประชุม 

๒.๖.๑ วิธีการประชุม  

(๑) ประธานเปิดการประชุม  ช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธกีารประชุม  

(๒) ประธานแจ้งที่ประชุมถึงระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาตามลาํดับที่ได้รับการจัดสรร  

(๓) ประธานเปิดการพิจารณาระเบียบวาระ (กล่าวถึงที่มาของข้อเสนอ กระบวนการพัฒนาขอ

เสนอ) โดยให้มีการนาํเสนอข้อมูลสถานการณ์และประเดน็สาํคัญของประเดน็ที่จะพิจารณา โดย Animation 

เพ่ือทาํความเข้าใจร่วมกัน และอาจเปิดให้สมาชิกได้แลกเปล่ียนเพ่ือทาํความเข้าใจร่วมกันบ้าง (ใช้เวลาไม่เกิน 

๓๐ นาที) และให้เลขานุการอ่านร่างมติของระเบียบวาระน้ัน ๆ  (ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาที) ประธานแนะนํา

คณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ และเอกสารประกอบการพิจารณา 

(๔) ประธานแจ้งให้ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายได้อภิปรายแสดงความเห็นในนามของกลุ่ม 

กาํหนดเวลา คร้ังละไม่เกิน ๓ นาท ีโดยให้แสดงความเหน็ทั้งเอกสารหลักหรือร่างมติในประเดน็ใดก่อนกไ็ด้ 

(มีอักษรว่ิงเตือนบนจอภาพ เม่ือเหลือเวลา ๓๐ วินาทีก่อนหมดเวลา และเตือนอีกคร้ังเม่ือหมดเวลา) โดย

วิธกีารแสดงความจาํนงในการเสนอความเหน็ ให้ยกป้ายช่ือกลุ่มข้ึนต้ังฉากกับโตะ๊ประชุมเพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการ

ได้จัดลาํดับ ให้ประธานเชิญผู้แทนกลุ่มแสดงความเหน็ตามลําดับและตามเวลาที่เอื้ ออาํนวย ทั้งน้ีในกรณีที่

สมาชิกต้องการเสนอความคิดเห็นมากกว่า ๑ คร้ังในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ืออภิปรายหรือให้ข้อคิดเห็น

เพ่ิมเติม ให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของประธาน  

(๕) การเสนอความเหน็ของสมาชิกต่อคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม ในระเบียบวาระ

เพ่ือพิจารณา 

- ให้สมาชิกแนะนาํตนเองและเครือข่ายภาคีของตน  

- เสนอความเห็นด้วย หรือเห็นต่าง โดยให้ระบุข้อความหมายเลขหน้า บรรทัด และ

ข้อความที่ต้องการแสดงความเหน็ พร้อมเหตุผลประกอบในระยะเวลาที่อนุกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

- หลังเสนอความเหน็ ให้ส่งแบบบันทึกความเห็น เหตุผล หรือข้อมูลหลักฐานประกอบ 

พร้อมระบุช่ือผู้เสนอและเครือข่ายเป็นลายลักษณ์อกัษรให้อาสาสมัครของทมีวิชาการกลาง 

 (๖) สมาชิกสามารถเสนอร่างมติใหม่ทั้งฉบับ ในระเบียบวาระที่ก ําหนดไว้ โดยให้เสนอ

เอกสารล่วงหน้าต่อคณะอนุกรรมการบริหาร ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ันอย่างน้อย ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมทั้ง

ต้องมีเครือข่ายภาคีรับรองอย่างน้อย ๓ กลุ่ม และเม่ือคณะอนุกรรมการบริหารรับร่างมติดังกล่าว  ให้จัดทาํ

เป็นเอกสารประกอบการหารือที่ระบุว่า “ร่างมติ เสนอโดยองค์กรภาคี (ระบุ.........)”  เสนอเข้าสู่การพิจารณา

ในการประชุมต่อไป โดยเผยแพร่ให้สมาชิกทราบก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ ด้วย ทั้งน้ี ผู้สนใจ

สามารถขอแบบฟอร์มการจัดทาํเอกสารได้ที่จุดบริการเอกสาร (Document Center) หรือ www.samatcha.org  

(๗) ทีมวิชาการกลางติดตาม  รวบรวม  และประมวลข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

สมาชิกที่มีการถกอภิปรายในห้องประชุม พร้อมทั้งการประชุมในห้องใหญ่ 

(๘) ในกรณีที่ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความจํานงที่จะเสนอความเห็น ให้

ประธานพิจารณาอนุญาตให้เสนอความเหน็ต่อที่ประชุม เม่ือสมาชิกได้แสดงความเหน็ในระเบียบวาระน้ันๆ จบ

สิ้นลงแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ประธานมีความประสงค์จะขอคาํปรึกษาหรือขอความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ

เรียนเชิญหรือขอคาํปรึกษาได้ตามควรแก่กรณี 

http://www.samatcha.org/
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(๙) ประธานอาจหารือข้อมูลหรือเชิญคณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น 

อนุกรรมการวิชาการให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามในระเบียบวาระน้ัน ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

(๑๐) แนวทางการพิจารณาการสรุปความเห็นจากที่ประชุมฯ และการดาํเนินการของทีม

วิชาการกลางในการปรับแก้เอกสารร่างมติในที่ประชุมให้พร้อมที่จะนาํเสนอต่อคณะอนุกรรมการดาํเนินการ

ประชุมคณะที่ ๑-๒ มีความเป็นไปได้ ๓ รูปแบบ คือ  

(๑๐.๑) รูปแบบที่ ๑ กรณีที่มีความเหน็พ้องให้จัดทาํเป็น Clean text พร้อมที่จะผ่านการ

รับรองในคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม คณะที่ ๑-๒ (แล้วแต่กรณี) โดยเม่ือที่ประชุมได้อภิปรายให้

ความเห็นและตกลงร่วมกันได้แล้ว ประธานสรุปประเด็นที่มีการขอแก้ไขร่างมติ โดยถือว่าเป็นฉันทมติใน

ระเบียบวาระน้ันๆ ให้ที่ประชุมรับรองร่างมติดังกล่าว หลังจากน้ันคณะทาํงานวิชาการกลางจัดทาํร่างมติสาํหรับ

แนบร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเตรียมให้ที่ประชุมรับรองก่อนนาํเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

โดยมีอนุกรรมการวิชาการร่วมทาํงานและตรวจทานความถูกต้อง 

(๑๐.๒) รูปแบบที่ ๒ กรณีที่เปิดอภิปรายจนถึงที่สุดแล้ว พบว่า ที่ประชุมมีความเหน็ต่าง 

หลากหลาย ไม่สามารถสรุปเป็นข้อตกลงร่วมได้ ประธานจะมอบหมายคณะทาํงานวิชาการกลางจัดทาํเป็น

เอกสารประกอบการหารือ (Conference Paper) ในรูปแบบติดตามการเปล่ียนแปลง (Track changes) พร้อม

ช่ือภาคีเครือข่ายผู้เสนอในวงเลบ็ จากน้ันรอนาํเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม คณะที่ ๑-๒ 

(แล้วแต่กรณี) เพ่ือให้มีฉันทมติต่อไป โดยเม่ือนาํกลับมาพิจารณาอีกคร้ัง ให้เป็นการพิจารณาเพ่ือรับรองใน

ประเดน็ที่มีการเสนอขอแกไ้ขเอาไวแ้ลว้เท่านั้น ไม่มีการเปิดประเด็นใหม่ 

การจัดทาํเอกสารประกอบการหารือให้ประธาน/เลขานุการในระเบียบวาระน้ันๆ ของคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุมทาํหน้าที่เป็นหลัก ร่วมกับอนุกรรมการวิชาการ และคณะทาํงานวิชาการกลาง  โดยให้

สอบถามข้อมูลและความเหน็ต่อการปรับเอกสารจากคณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ตาม

ความเหมาะสม 

(๑๐.๓) รูปแบบที่ ๓ กรณีที่เปิดอภิปรายไปแล้ว พบว่ามีความเห็นขัดแย้งกันมากและ

น่าจะทาํให้ใช้เวลาที่ประชุมมาก หรือหาข้อยุติได้ยาก คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมอาจเหน็ควรว่าต้องมี

การประชุมกลุ่มย่อย (Drafting group) (ประธานอนุกรรมการดาํเนินการประชุมกําหนดประเด็นความเห็น

ขัดแยง้ที่ตอ้งประชุมกลุ่มย่อยให้ชัดเจน) ให้ประธานจัดให้มีผู้รับผิดชอบไปประชุมกลุ่มย่อย เรียกว่า 

“คณะทํางานพจิารณาร่างมติที.่.เรือ่ง..(ชื่อระเบียบวาระ)..” เพ่ือประชุมกันเฉพาะประเดน็ขัดแย้งของมติใน

ระเบียบวาระน้ีในห้องกัลยาณมิตร ซ่ึงสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมโดยความสมัครใจ และให้อนุกรรมการ

วิชาการ  คณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ และคณะทาํงานวิชาการกลางติดตามเพ่ือจัดทาํ

เอกสารร่างมติในห้อง Drafting group ด้วย แล้วนาํข้อสรุปจัดทาํเป็นเอกสารประกอบการหารือ (Conference 

Paper) นาํเสนอต่อที่ประชุมอีกคร้ัง โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรึกษาหารือกับประธาน เพ่ือจัดระเบียบวาระเข้าสู่

การพิจารณาในห้องประชุมอกีคร้ังหน่ึง 

๒.๖.๒ การหาฉนัทมติต่อร่างมติ และรบัรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการ

ประชุม และเตรียมการเสนอต่อทีป่ระชุมรวมในหอ้งประชุมใหญ่ 

(๑) กรณีพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เน่ืองจากเอกสาร

ประกอบการหารือเป็นเอกสารในลักษณะ Clean text (รูปแบบตาม ๑๐.๑) 
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(๑.๑) หากในการประชุมของอนุกรรมการดาํเนินการประชุม สมาชิกสามารถมีฉันทมติ

รับรองการปรับปรุงร่างมติทั้ งเอกสาร ให้คณะทํางานวิชาการกลาง จัดทําเป็นรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมประกอบร่างมติที่เป็น Clean text เพ่ือเตรียมนาํเสนอต่อคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุม คณะที่ ๑ หรือคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๒ เพ่ือรอระเบียบวาระการ

รับรองมติ 

(๑.๒) ในการพิจารณารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม หากยัง

มีสมาชิกเสนอความเหน็ให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงและรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเตรียมนําเสนอต่อที่

ประชุมใหญ่ในระเบียบวาระการรับรองมติ เม่ือทุกคนมีฉันทมติแล้วให้ประธานอนุกรรมการฯ เคาะค้อน ๑ คร้ัง 

เป็นสญัลักษณ์ 

(๒) กรณีพิจารณารับรองร่างมติในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เน่ืองจากเอกสาร

ประกอบการหารือเป็นเอกสารในลักษณะรูปแบบติดตามการเปล่ียนแปลง (Track changes) 

(๒.๑) คณะทาํงานวิชาการกลางจัดทาํเอกสารประกอบการหารือที่ติด Track changes 

เสนอให้ประธานและเลขานุการในระเบียบวาระน้ันๆ ได้พิจารณาความถูกต้องก่อนผลิตเอกสารเผยแพร่  เพ่ือ

เตรียมการพิจารณาหาฉันทมติในคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑ หรือคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุม คณะที่ ๒ ต่อไป  

(๒.๒) วิธีการดําเนินการในการหาฉันทมติ ดําเนินการโดยประธานแจ้งที่ประชุม ให้

พิจารณาเอกสารประกอบการหารือที่ผ่านการพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้

แสดงความคิดเหน็ ในข้อความที่มีการติด Track changes เทา่น้ัน ไม่เป็นการเปิดประเด็นการแกไ้ขใหม่  

(๒.๓) เม่ือพิจารณาทุกร่างข้อมติที่ติด Track changes หมดแล้ว ให้ประธานการประชุม

เชิญสมาชิกรับรองข้อมติที่มีการแก้ไขไปทีละข้อจนหมด เม่ือทุกคนมีฉันทมติในร่างมติทุกข้อแล้วให้ประธาน

อนุกรรมการฯ เคาะค้อน ๑ เป็นสญัลักษณ์ 

ทั้งนี้  การมีฉนัทมติในแต่ละระเบยีบวาระ สามารถมีฉนัทมติต่อร่างมติทั้งหมด หรือหากมีขอ้ขดัแยง้

ทีถ่งึทีสุ่ดไม่สามารถหาฉนัทมติไดใ้นบางขอ้มติได ้ก็สามารถละบางร่างขอ้มติไวไ้ด ้  

๒.๗ การประชุมคณะทํางานพจิารณาร่างมติ (ระเบียบวาระที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้มีความเหน็ขัดแย้ง) 

๒.๗.๑ ผูดํ้าเนินการประชุมคณะทํางานพิจารณาร่างมติ (ร่างมติท่ี ... ช่ือระเบียบวาระท่ี

ยืดเย้ือ) 

 (๑) ประธาน: มาจากการเสนอช่ือของประธานอนุกรรมการดาํเนินการประชุม โดยต้องได้รับ

การยอมรับจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมน้ันๆ ทาํหน้าที่ดาํเนินการประชุมจนได้ข้อยุติ

ด้วยดี เป็นข้อตกลงร่วม/มติร่วมในระเบียบวาระที่ได้รับมอบหมาย และนาํเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุมต่อไป   

(๒) ผู้บันทกึประเดน็: ทมีวิชาการกลางจัดบุคลากรสนับสนุนในการติดตามและแก้ไขเอกสาร 

ในการประชุมคณะทาํงานพิจารณาร่างมติ อย่างน้อยระเบียบวาระละ ๑ คน 

(๓) คณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็: เป็นผู้ให้ข้อมูล เม่ือมีการซักถามและ

ประธานเชิญให้ช้ีแจงในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง ทาํหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคอยช่วยเหลือประธาน เน่ืองจากมี

ความเข้าใจในเน้ือหาของระเบียบวาระเป็นอย่างดี 
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(๔) ผู้ประสานงานห้องยืดเย้ือ: ทําหน้าที่ประสานงานต่างๆ ภายในห้องประชุม และ

ประสานงานกับผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานความก้าวหน้าในการประชุม

ระเบียบวาระยืดเย้ือที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม 

(๕) อาสาสมัคร : ทาํหน้าที่อาํนวยความสะดวกให้กบัสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 

๒.๗.๒ แนวทางการประชุมคณะทํางานพจิารณาร่างมติ (ร่างมติที่ .... ช่ือระเบียบวาระที่ยืดเย้ือ) 

(๑) ประธานเปิดการประชุมคณะทาํงานพิจารณาร่างมติ ช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธกีารประชุม  

(๒) ประธานแจ้งที่ประชุมถึงระเบียบวาระและเน้นประเด็นขัดแย้งที่ได้รับมอบหมายให้

พิจารณา  

(๓) เปิดให้ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายแสดงความเหน็ในนามของกลุ่มเครือข่ายเฉพาะในร่างข้อมติ

และประเดน็ที่จะพิจารณาเรียงลาํดับเป็นข้อๆ  

(๔) เม่ือที่ประชุมได้อภิปราย ให้ความเหน็และตกลงร่วมกันได้แล้ว ประธานสรุปข้อคิดเหน็ที่

มีการเสนอในที่ประชุมและสรุปร่างมติในระเบียบวาระน้ันๆ เพ่ือเตรียมการนําเสนอต่อที่ประชุม

คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมต่อไป 

(๕) เม่ือได้ฉันทมติของที่ประชุมในข้อขัดแย้งของระเบียบวาระที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้

เลขานุการดาํเนินการประสานงานกับเลขานุการคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมและคณะทาํงานวิชาการ

กลางจัดทาํร่างมติที่ได้รับฉันทมติเป็นเอกสารประกอบการหารือ (Conference Paper) เพ่ือรอบรรจุการ

พิจารณาระเบียบวาระที่ยืดเย้ือ ในการประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม   

ทั้งน้ี การพิจารณารับรองร่างมติในการประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม จากระเบียบวาระ

ยืดเย้ือ ใช้แนวทางเดียวกับการพิจารณาเอกสารติด Track changes โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ เฉพาะประเด็น

ขัดแยง้ที่ผ่านการฉันทมติในห้องยืดเยื้ อแลว้ สมาชิกอื่นๆ ควรยอมรบัฉันทมตินั้น ไม่ควรเสนอเปิด

อภิปรายในประเด็นเดิมอีก เน่ืองจากการพิจารณาในห้องยืดเย้ือได้เปิดโอกาสให้ทุกองค์กรภาคีเข้าร่วมอยู่แล้ว 

แต่หากมีผู้ขออภิปราย ในประเดน็เดิม ประธานต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาความสาํคัญของข้ออภิปรายใหม่ 

ด้วยเหตุผลและหลักฐานที่รองรับ โดยอาจให้ประธานห้องยืดเย้ือช้ีแจงว่าได้พิจารณาในประเด็นที่เสนอ

อภิปรายไปแล้วหรือไม่ 
๒.๗.๓ สถานทีป่ระชุมและสิง่อํานวยความสะดวก 

(๑) ให้ผู้ประสานงานห้องประชุมคณะอนุกรรมการน้ันๆ เป็นผู้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือจัดหาห้องประชุม และผู้รับผิดชอบที่ได้เตรียมไว้แล้ว โดยกระทาํทนัทเีม่ือทราบว่าจะมีการพิจารณายืดเย้ือ 

(๒) อุปกรณ์ภายในห้องประชุมที่ ได้ จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ เคร่ืองเสียง เคร่ืองฉาย 

LCD/Projector และ Notebook  
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ข้ันตอนการรับรองร่างมติ ให้ดาํเนินการในห้องประชุมใหญ่ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

๓.๑ ผูดํ้าเนินการประชุม ให้ใช้ผู้ดาํเนินการประชุมเช่นเดียวกับการประชุมในข้ันตอนการรับรองร่าง

ระเบียบวาระ 

๓.๒ การจดัทีน่ ัง่ผูดํ้าเนนิการประชุม ให้จัดที่น่ังผู้ดาํเนินการประชุมเช่นเดียวกับการประชุมในข้ันตอน

การรับรองร่างระเบียบวาระ 
๓.๓ แนวทางการประชุมเพือ่รบัรองร่างมติ 

ข้ันตอนน้ีเป็นการรับรองร่างมติ ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมคณะต่างๆ  ซ่ึงได้รับ 

ฉันทมติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ให้ดาํเนินการดังน้ี 

(๑) ประธานช้ีแจงแนวทางการรับรองร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบแนว

ดาํเนินการและเห็นความสาํคัญของมารยาทในที่ประชุมใหญ่ ซ่ึงไม่ควรมีการขอปรับปรุงร่างข้อเสนอเชิง

นโยบาย/ร่างมติที่ได้รับการรับรองโดยฉันทมตจิากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมแล้ว  

(๒) ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม ซ่ึงมีร่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติที่ได้รับฉันทมติเรียบร้อยแล้วแนบมาพร้อมกับรายงานการประชุมฯ ด้วย และแจ้ง

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติที่ได้รับการรับรองโดยฉันทมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการ

ประชุมแล้ว เพ่ือให้ที่ประชุมรับรอง  

(๓) ประธานเปิดการพิจารณารับรองร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติในรายงานการประชุมอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุม โดยให้ที่ประชุมพิจารณารับรองมติไปตามลาํดับ  

- หากไม่มีผู้ใดเสนอความเหน็อื่น ให้ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองมติน้ันๆ โดยประธานเคาะค้อน ๑ 

คร้ัง เป็นสญัลักษณ์ 

- หากสมาชิกเสนอขอแก้ไขร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติในส่วนที่ไม่ใช่หลักการสาํคัญ ให้หาข้อสรุป

การแก้ไขโดยฉันทมติ และรับรองมติ โดยประธานเคาะค้อน ๑ คร้ัง เป็นสัญลักษณ์ แต่หากไม่สามารถหา

ข้อตกลงร่วมกนัได้ ให้ตัดข้อความในประเดน็น้ันออกหรือนาํไปพิจารณาในปีถัดไป 

- ในการรับรองมติ หากสมาชิกมีความเหน็เป็นเพ่ิมเติมให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาํเป็นบันทกึในรายงาน

การประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี ๓.  การรบัรองร่างมติ  

 



๑๒ 
 

 

แผนภาพที ่๔ รายละเอียดขั้นตอนการประชุมหาฉนัทมติของสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่๑๑ 

  

 
 



๑๓ 
 

 

 

๑. บทบาทหนา้ทีข่องสมาชิก  

(๑) ให้ความเหน็ต่อเอกสารการประชุม หรือขอแก้ไขร่างมติของแต่ละระเบียบวาระที่ได้รับมอบหมายใน

ฐานะผู้แทนกลุ่มเครือข่ายในที่ประชุม  

(๒) พิจารณาให้การรับรองมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ                

(๓) ปฏบัิติตามกฎ กติกา มารยาท ในการประชุม 

 

๒. บทบาทหนา้ทีข่องผูท้รงคุณวุฒิ ผูส้งัเกตการณ ์และกลุ่มอื่น ๆ  

(๑) มีสิทธิแสดงความเหน็ได้ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมเรียนเชิญหรือขอคาํปรึกษา โดยความเห็น

ดังกล่าวเป็นข้อแนะนาํเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขความถูกต้องของเอกสารไม่ใช่

ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขร่างมติ 

 (๒) ปฏบัิติตามกฎ กติกา มารยาท ในการประชุม   

 

๓. บทบาทหนา้ทีข่องประธานและรองประธานอนุกรรมการดําเนนิการประชุม  

(๑) บริหารจัดการการประชุมในระเบียบวาระที่ได้รับมอบหมาย โดย 

- เปิดการประชุมในระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาตามลาํดับที่ได้รับจัดสรรจากห้องประชุมใหญ่ 

- แจ้งกฎกติกา มารยาทในการประชุม 

- เชิญสมาชิกแสดงความเหน็ตามลาํดับ เพ่ือให้ได้รับฟังความเหน็อย่างกว้างขวาง  

- พิจารณาอนุญาตการขอแสดงความเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สงัเกตการณ์  

- สรุปความเห็นของที่ประชุมต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติในแต่ละประเดน็ที่สมาชิกแสดง

ความเหน็ โดยวิธกีารที่เหมาะสม  

(๒) จัดให้มีการปรึกษาหารือและ/หรือเสนอช่ือผู้ที่จะทาํหน้าที่ประธานการประชุมกลุ่มย่อย หรือ

คณะทาํงานเพ่ือการปรับเอกสารสาํหรับการพิจารณาประเดน็ที่มีความขัดแย้งกนัตามข้อ ๒.๖.๑ (๑๐.๓)  

 

๔. บทบาทหนา้ทีข่องเลขานุการและเลขานุการร่วม ของคณะอนุกรรมการดําเนนิการประชุม 

(๑) อ่านร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมตขิองระเบียบวาระต่อที่ประชุม เม่ือเปิดการพิจารณาในระเบียบ

วาระน้ันๆ  

(๒) ประสานงานกบัคณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ เพ่ือตอบข้อซักถามของประธาน 

และ/หรือ ในกรณีที่ประธานต้องการให้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุม 

(๓) การพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติที่ได้รับฉันทมติจากกลุ่มย่อยเพ่ือการปรับเอกสารแล้ว 

(๔) ประสานงานกับประธาน รองประธาน อนุกรรมการวิชาการและคณะทาํงานวิชาการกลาง ในการ

สรุปฉันทมติของที่ประชุมและเตรียมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมเพ่ือให้ที่ประชุม

รับรอง 

 

 

หน้าท่ีและสิทธิของผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

 

 



๑๔ 
 

๕. บทบาทหนา้ทีข่องผูช่้วยเลขานุการของอนุกรรมการดําเนนิการประชุม 

(๑) ซักซ้อมลําดับข้ันตอนการประชุมแก่ประธาน รองประธาน เลขานุการ อนุกรรมการวิชาการ 

คณะทาํงานวิชาการกลาง คณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ และผู้เกี่ยวข้อง  

(๒) แจ้งลาํดับกลุ่มเครือข่ายในการแสดงความเหน็ต่อประธาน 

(๒) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจะมีการจัดต้ังกลุ่มย่อยหรือคณะทาํงานเพ่ือการปรับเอกสาร (กรณี

ระเบียบวาระที่ยืดเย้ือ) ให้ผู้ช่วยเลขานุการดาํเนินการ ดังน้ี 

- ประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มย่อยหรือคณะทาํงานเพ่ือการปรับเอกสาร ในการเตรียมผู้ที่จะ

เป็นประธานคณะทาํงานฯ  

- ประสานงานกบัผู้ประสานงานห้องประชุม ในการจัดหาห้องประชุมสาํหรับคณะทาํงานฯ 

- เสนอต่อประธาน เพ่ือแจ้งที่ประชุมทราบ 

(๓) ประสานงานกับผู้ประสานงานกลุ่มย่อยหรือคณะทาํงานเพ่ือการปรับเอกสาร จัดทาํเอกสาร

ประกอบการหารือ (Conference Paper) เพ่ือการบรรจุระเบียบวาระในการประชุมอนุกรรมการดาํเนินการ

ประชุม ดังน้ี  

- การรายงานความก้าวหน้าการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือการปรับเอกสารตามความเหมาะสม 

- การนาํเอกสารประกอบการหารือ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติ กลับเข้า

พิจารณาใหม่ 

 

๖. บทบาทหนา้ทีข่องผูป้ระสานงานหอ้งประชุม 

ผูป้ระสานงานคนที ่๑ ปฏบัิติหน้าที่หลัก ดังน้ี 

๑) ประสานงานกับผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือจัดเตรียมแฟ้มคาํกล่าวในแต่ละช่วงของประธาน และแฟ้ม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สาํหรับประธาน รองประธาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒) จัดวางป้ายช่ือผู้ดาํเนินการประชุม และแฟ้มคาํกล่าวและเอกสารต่างๆ บนเวท ี

๓) ในระหว่างการประชุมทาํหน้าที่พิมพ์คิวผู้เสนอความคิดเหน็ข้ึนจอ 

ผูป้ระสานงานคนที ่๒ ปฏบัิติหน้าที่หลัก ดังน้ี   

๑) ประสานงานกับคณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ ระเบียบวาระที่จะถึงลาํดับการ

พิจารณาเข้าน่ังประจาํที่ 

๒) ประสานการจัดที่น่ังทมีต่างๆ ในห้องประชุม เช่น คณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ 

คณะทาํงานวิชาการกลาง อนุกรรมการวิชาการ 

๓) ประสานงานกบัผู้ช่วยเลขานุการในการดาํเนินการต่างๆ เช่น การจัดคิว การขอข้อมูลจากคณะทาํงาน

พัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเดน็ และประสานงานกับทมีงานภายในและภายนอกห้องประชุม 

ตามความต้องการของผู้ช่วยเลขานุการและผู้ดาํเนินการประชุม  

ผูป้ระสานงานคนที ่๓ ปฏบัิติหน้าที่หลัก ดังน้ี  

๑) ประสานงานกบั organizer ในการจัดการระบบแสง,เสยีงภายในห้องประชุม  

๒) ประสานการจัดการระบบจับเวลา และระบบการสลับภาพบนจอ 

๓) ประสานการเตรียมวีดิทศัน์ที่จะต้องเปิดในช่วงเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระ , 



๑๕ 
 

๔) การประสานขอไมค์ลอย สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในบริเวณที่ ไม่มีโต๊ะ และหูฟังสําหรับ

ชาวต่างชาติ 

ผูป้ระสานงานคนที ่๔ ปฏบัิติหน้าที่หลัก ในการประสานการทาํงานของอาสาสมัครภายในห้องประชุม ดังน้ี  

๑) อาสาสมัครฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ดังน้ี 

ซ่ึงประกอบด้วยอาสาสมัครช่วยงานฝ่ายวิชาการ และอาสาสมัครฝ่ายจัดการ เพ่ือปฏบัิติหน้าที่ดังน้ี 

• การตรวจสอบที่น่ังและป้ายช่ือกลุ่มเครือข่ายให้ถูกต้องตามแผนผังที่น่ัง ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง 

• การจัดคนเข้าที่น่ังให้ถูกต้องตามป้ายช่ือกลุ่มเครือข่าย 

• การจดรายช่ือเครือข่ายที่ยกป้ายแสดงความจาํนงขอเสนอความคิดเหน็ ส่งให้กับผู้ช่วยเลขานุการจัด

คิวและสาํเนาให้ผู้ประสานงานคนที่ ๑ เพ่ือพิมพ์คิวข้ึนจอ (ต้องใช้กระดาษ copy) โดยมีคนหลักคือ

คนที่ใช้กล้องส่องทางไกลอยู่บนเวท ีทาํหน้าที่จดช่ือเครือข่ายส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนอาสาสมัคร

ด้านล่างอาจใช้การว่ิงไปดูป้ายช่ือแล้วใช้วิทยุสื่อสารแบบมีหูฟัง แจ้งอาสาสมัครที่ใช้กล้องส่อง

ทางไกลเป็นผู้จดรายช่ือกลุ่มเครือข่ายส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 

• การเดินส่งไมโครโฟนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในที่น่ังที่ไม่มีโตะ๊(ไม่มีไมโครโฟนประจาํ) ส่วน

ใหญ่อยู่ในที่น่ังรอบนอก  

๒) อาสาสมัครช่วยงานวิชาการ มีหน้าที่นาํแบบฟอร์มการเสนอความเหน็ ไปให้กับผู้ที่เสนอความเหน็ต่อ

ที่ประชุมแล้วได้กรอกข้อมูล และเกบ็แบบฟอร์มฯ ดังกล่าว ไปให้กบัทมีวิชาการกลาง 

ผูป้ระสานงานวิชาการและหอ้งกลัยาณมิตร  ปฏบัิติหน้าที่ดังน้ี 

๑) ประสานการรวบรวมความคิดเหน็จากที่ประชุม 

๒) ประสานการจัดห้องประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือหารือเฉพาะประเดน็ในช่วงเวลาสั้นๆ กรณีมีประเดน็ที่ไม่

สามารถตกลงหรือสรุปได้ ในบางประเดน็ และประธานประสงค์จะให้แยกไปคุยกันเป็นกลุ่มย่อย

เฉพาะประเดน็น้ันๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ (โดยในห้องประชุมยังคงพิจารณาระเบียบวาระน้ันในประเดน็

อื่นๆ ไปก่อน) ให้ประสานคณะทาํงานวิชาการกลาง เพ่ือจัดเตรียมห้องประชุมเล็กภายในห้อง

คณะทาํงานวิชาการกลาง เพ่ือจัดให้มีการหารือกนั    

๓) ประสานการจัดห้องกัลยาณมิตร ในกรณีที่มีประเดน็ที่ไม่สามารถตกลงหรือสรุปได้ (มีทีท่าว่าจะ

ยืดเย้ือ) และประธานประสงค์จะให้มีการจัดตั้งคณะทาํงานพิจารณาร่างมติ (ห้องกัลยาณมิตร) ให้ผู้

ประสานงาน ดาํเนินการดังน้ี  

• ประสานกบัจุดบริการเอกสาร (Document Center)  เพ่ือจัดหาห้องประชุม 

• ประสานประธานห้องกลัยาณมิตร ที่ได้เตรียมไว้แล้ว  

• แจ้งผู้ช่วยเลขาเพ่ือประสานกับประธานแจ้งที่ประชุมทราบการตั้งคณะทาํงานพิจารณาร่างมติ โดย

แจ้ง ช่ือประธานห้องกลัยาณมิตร สถานที่ประชุมและเวลาเร่ิมประชุม ด้วย  

• ประสานทีมวิชาการกลาง ทีมสนับสนุน คณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น/

คณะทาํงานวิชาการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และอาสาสมัคร เพ่ือเตรียมการจัดประชุม

ห้องกลัยาณมิตร   

• ประสานงานกับประธานห้องกัลยาณมิตร เพ่ือรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุม ทุกเช้า 



๑๖ 
 

ประสานทมีวิชาการกลางในการจัดทาํเอกสารหารือ ซ่ึงเป็นผลผลิตจากห้องกลัยาณมิตรที่ดาํเนินการเสรจ็

แล้ว แจ้งผู้ช่วยเลขาประสานกบัประธานเพ่ือบรรจุระเบียบวาระกลับเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการดาํเนินการ

ประชุมอกีคร้ังหน่ึง 

 

๗. บทบาทหนา้ทีข่องคณะทํางานวิชาการกลาง  

(๑) จดบันทกึประเดน็ความเหน็ที่ประชุม (Summary record) และการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อมติตามที่มี

ผู้อภิปรายขอแก้ไขในห้องประชุมใหญ่และในการประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม  

(๒) จัดเกบ็รายช่ือสมาชิกผู้อภิปรายในห้องประชุมในแต่ละระเบียบวาระทุกคนโดยให้เขียนช่ือ-

นามสกุล เครือข่าย ตามแบบฟอร์ม รวมทั้งถ้อยแถลงและการขอแก้ไขร่างข้อมติ (ถ้ามี) ซ่ึงจัดเกบ็เป็นรายวาระ 

(๓) ประสานงานกบัอนุกรรมการวิชาการ ประธานและเลขานุการของระเบียบวาระในการจัดทาํรายงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม พร้อมแนบร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติที่ได้รับฉันทมติจาก

ที่ประชุมฯ กาํหนดรหัสและจัดทาํเอกสารเผยแพร่ เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมรับรองอีกคร้ังก่อนนาํเสนอที่ประชุม

ใหญ่รับรองเป็นมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ 

(๔) จดบันทกึประเดน็และแก้ไขร่างข้อมติในการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดทาํเอกสารประกอบการหารือ 

(Conference Paper) เพ่ือนาํเข้าพิจารณาในห้องประชุมใหม่ 

(๕) จัดทาํรายงานการประชุมในรูปแบบจดบันทกึแบบละเอียด (Verbatim record) เฉพาะการประชุม

รวมในห้องประชุมใหญ่ 

 

๘. บทบาทหนา้ทีข่องคณะทํางานพฒันาขอ้เสนอนโยบายเฉพาะประเด็น 

 เป็นผู้ให้ข้อมูล เม่ือมีการซักถามประเดน็และประธานเชิญให้ช้ีแจงในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง ทั้งในห้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุม และในกรณีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือการปรับเอกสารในระเบียบ

วาระที่ยืดเย้ือ รวมทั้งให้ข้อมูลในระหว่างการสรุปจัดทาํเอกสารประกอบการหารือระหว่างการประชุม 

(Conference paper) ตามที่คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชุมและคณะอนุกรรมการวิชาการสอบถาม 

 

๙. บทบาทหนา้ทีข่องอนุกรรมการวิชาการ  

(๑) ร่วมกบัประธานและเลขานุการอนุกรรมการดาํเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ  ประชุมกลุ่มย่อย 

หรือคณะทาํงานเพ่ือจัดทาํเอกสารประกอบการหารือ  (Conference Paper) เพ่ือนาํไปให้ผู้เข้าประชุมพิจารณา 

(๒) ประสานกับคณะทาํงานวิชาการกลางและอนุกรรมการดาํเนินการประชุมเพ่ือร่วมกันตรวจทาน

เอกสาร ร่างรายงานและรายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม โดยประธานอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุมคณะน้ันๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองก่อนนําเข้าสู่กระบวนการผลิตเพ่ือแจกให้กับ

ผู้เข้าร่วมประชุม  

(๓) ประสานงานกบัเลขานุการอนุกรรมการดาํเนินการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในการบรรจุระเบียบวาระการ

พิจารณาในระหว่างการประชุม เม่ือมีความพร้อมด้านเอกสาร เช่น การรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการ

ฯ การพิจารณาระเบียบวาระที่มีการนาํกลับมาพิจารณาใหม่ รวมถึงการพิจารณาระเบียบวาระที่ผ่านการประชุม

กลุ่มย่อยหรือคณะทาํงานเพ่ือการปรับเอกสารแล้ว  



๑๗ 
 

ผนวก ๑: แนวทางการเขียนร่างมติ  

 

๑. เรือ่ง “การกําหนดเวลาการรายงานความกา้วหนา้ในสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ” 

เกณฑก์ารกาํหนดเวลาการรายงานความก้าวหน้าการในสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ อาจพิจารณาจาก 

(๑) การมีเป้าหมายที่กาํหนดระยะเวลาไว้ในมติโดยชัดเจน ได้แก่  

(๑.๑)  ถ้าหากมียุทธศาสตร์ที่มีมติรับรองไปแล้ว ให้มีการรายงานคร่ึงเวลาของยุทธศาสตร์ และ

สิ้นสดุเวลาตามยุทธศาสตร์  

(๑.๒)  ถ้ามีการกาํหนดเป้าหมายเวลาในการดาํเนินงานตามมติไว้ชัดเจน พิจารณาให้รายงานเม่ือ

สิ้นสดุเวลาตามเป้าหมายที่กาํหนด หรือหากมีระยะเวลาค่อยข้างยาวกอ็าจให้รายงานคร่ึง

เวลาเป้าหมาย   

ทัง้น้ีอาจใหร้ายงานในครัง้ทีถ่ดัจากกาํหนดระยะเวลาตาม (๑.๑) และ (๑.๒) กไ็ด ้

(๒) การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ที่มีผลกระทบกบัการดาํเนินงานตามมติน้ัน ๆ  

(๒.๑) ระเบียบวาระที่สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว และหากการเปล่ียนแปลงน้ันมี

ผลกระทบกบัมติ กอ็าจจะกาํหนดรายงานให้เรว็ข้ึน 

(๓) ไม่ให้มีการกาํหนดระยะเวลาการรายงานแบบปลายเปิด (ไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสดุ) 

 

๒. เรือ่ง “การเสนอขอ้เสนอในลกัษณะยุทธศาสตรช์าติ” 

๑. การเสนอข้อเสนอในลักษณะยุทธศาสตร์ชาติ จําเป็นต้องให้ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมาก 

โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐที่ทาํหน้าที่เป็นแกนขับเคล่ือน การเสนอให้หน่วยงานนอกภาครัฐเป็นแกนขับเคล่ือน มี

ความเป็นไปได้ยากมากในทางปฏบัิติ นอกจากน้ีปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้กาํหนดแนวทางการเสนอยุทธศาสตร์

ชาติ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องจัดทาํแผนปฏิบัติของยุทธศาสตร์ และแสดง

จาํนวนและแหล่งงบประมาณไปพร้อมกนัด้วย  (ตามเอกสารแนบผนวก ๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

ผนวก ๑ แนวทางการเขียนร่างมติฯ 

 
 

 

 

 



๑๙ 
 

ผนวก ๒: ขอ้ควรปฏิบติัของอนุกรรมการดําเนนิการประชุมในการพิจารณาหาฉนัทมติ 
 

ขอ้ควรปฏิบติั (DO) 

๑. คณะอนุกรรมการต้องแม่นยาํในการควบคุมการประชุม กฎ กติกา มรรยาท โดยมีการซักซ้อมความ

เข้าใจร่วมกนัก่อนการประชุม 

๒. ให้มีการอธิบาย กฎ กติกา มรรยาท ก่อนการประชุมในทุกระเบียบวาระ เพ่ือทาํความเข้าใจและยํา้

เตือนสมาชิก 

๓. กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในร่างมติได้ครบทุกประเดน็ได้ (รายระเบียบวาระ) สามารถแขวนในบาง

ประเดน็ที่ตกลงกนัไม่ได้ ภายใต้ระยะเวลาที่กาํหนด ควรพิจารณาเทา่ที่ทาํได้  

๔. กรณีที่ประชุมมีความเหน็ขัดแย้งมากจนจาํเป็นต้องไปพิจารณาในห้องกัลยาณมิตร อาจพิจารณาจาก

ระยะเวลาในการถกแถลงของสมาชิกมากกว่า 30 นาที ประธานอาจปรึกษาหารือรองประธานและ

กรรมการ เพ่ือกาํหนดให้ไปพิจารณาในห้องกัลยาณมิตร  ประธานต้องช้ีแจงสมาชิกให้ชัดเจนใน

กระบวนการประชุมห้องกลัยาณมิตร  ประกอบด้วย 

         -  การเสนอช่ือประธานห้องน้ี เป็นบุคคลอื่นที่เตรียมการไว้แล้ว  

-  ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประธานดาํเนินการประชุมระเบียบวาระ เลขานุการดูและประเด็นน้ี อนุ

วิชาการ คณะทาํงานวิชาการประเดน็น้ี ผู้ประสานงานห้อง อาสาสมัคร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี

ความเหน็ต่าง รวมทั้งสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้ 

5. กรณีที่มีความเหน็ไม่ต่างกนัมาก อาจติดแค่คาํ หรือบางประโยค ประธานสามารถให้ผู้ที่มีความเหน็ต่าง

น้ี ออกไปคุยนอกห้อง ประชุมน้ี โดยผู้ช่วยเลขา ประสานงานจัดสถานที่ให้มีการพูดคุยกนั จนได้ข้อยุติ  

6. กรณีที่ประชุมพิจารณาเสร็จสิ้ นในรายระเบียบวาระการประชุมแล้ว (รอบแรก) โดยมีการบันทึก

ความเหน็ที่หลากหลายของสมาชิก และคณะทาํงานวิชาการกลาง จะต้องนาํไปสรุปเป็นความเหน็ของที่

ประชุมน้ัน เพ่ือให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อร่างมติ (รอบที่สอง)  ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

ประธานดาํเนินการประชุมระเบียบวาระน้ี เลขานุการ อนุวิชาการ และคณะทาํงานพัฒนาข้อเสนอ

นโยบายเฉพาะประเดน็/คณะทาํงานวิชาการทบทวนมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ เทา่น้ัน 

7.  กรณี “ร่างมติ” ระบุให้ สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดาํเนินการในส่วนที่

นอกเหนือบทบาทหน้าที่ของ สช.  ขอให้ประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม มอบให้

ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้แทนเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ) ทาํหน้าที่ช้ีแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ขอ้ที่ไม่ควรปฏิบติั (DO NOT) 

1. ต้องไม่มีการโหวต (Vote) ต้องเป็นการหาฉันทมติ โดยไม่มีเสยีงคัดค้านจากสมาชิก แม้แต่เสยีงเดียว 

2. อย่าวินิจฉัยโดยพลการ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถควบคุมการประชุมได้ หรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกบักฎ

กติกาประธานอาจพักการประชุม เพ่ือปรึกษาหารืออนุดาํเนินการประชุม หรือ ปรึกษาอนุกรรมการ

บริหารก่อนได้ 

3. ไม่ควรขยายเวลาการประชุมนอกเหนือจากกาํหนดการ แต่หากจําเป็น ขอให้ปรึกษาอนุกรรมการ

ดาํเนินการประชุมหรืออนุบริหารก่อน 



๒๐ 
 

 ผนวก ๓: รายชื่อ เบอรโ์ทรศพัท ์ผูที้เ่กีย่วขอ้งในหอ้งประชุม ๑  
 (ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนนิการประชุม คณะที่ ๑) 

ลาํดับ ตาํแหน่ง ช่ือ สกุล เบอร์มือถอื 

๑.  ประธาน ประสทิธิ์ชัย  มั่งจิตร 081-9230536 

๒.  รองประธาน ทพิย์รัตน์  นพลดารมย ์ 089-897-8593 

๓.  เลขานุการ ภดูิท เตชาติวัฒน์ 091-529-1994 

๔.  เลขานุการร่วม สภุาภรณ์  สรงประชา 081-8145351 

๕.  ผู้ช่วยเลขานุการ อนุศักด์ิ  สุภาพร 

นาตยา พรหมทอง 

081-771-9402 

085-892-1013 

๖.  อนุกรรมการวิชาการ  

 

 

อีสปอรต์:  

๑.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์

๒.ไพบูลย์  ช่วงทอง 

พ้ืนที่สาธารณะ:  

๑.ชาญวิทย์ วสนัต์ธนารัตน์ 

๒.สมชาย  พีระปกรณ ์

๓.ภารนี  สวัสดิรักษ์ 

 

089-4789762 

081-442-4234 

 

081-621-8612 

080-924-4631 

081-903-1058 

๗.  คณะทาํงานฯ อีสปอรต์:  

๑. ธรีารัตน์  พันทวี วงศธ์นะเอนก 

๒. ธาม  เช้ือสถาปนศริิ 

๓. พงศธ์ร  จันทรัศมี 

๔.ทพิาวรรณ  บูรณะสนิ 

๕. สนัติ  โหลทอง 

พ้ืนที่สาธารณะ:  

๑.ณัฐวุฒิ อศัวโกวิทวงศ ์

๒.มณฑล จันทร์แจ่มใส 

๓.กติิศกัดิ์ วิทยาโกมลเลิศ 

๔.ยศพล บุญสม    

๕.อาทติย์ ตังทตัสวัสดิ์ 

  

084-376-4921 

086-185-5507 

081-627-2808 

081-881-2556 

080-955-8800 

 

081-3711334 

 

 

090-969-5974 

081-8184361 

๘.  ผู้ประสานงาน ทมีวิชาการ

กลาง&ห้องกลัยาณมิตร 

ณรงค์ กฤดิขจรกรกุล (อสีปอร์ต) 

นงลักษณ์  ยอดมงคล (พ้ืนที่สาธารณะ) 

061-416-6195 

084-004-1903 

๙.  ผู้ประสานงาน 

ห้องประชุม 

๑.วริฏฐา  แก้วเกต ุ

๒.สริกาญจน์ มโนทศันันท ์

๓. วิลัยรัตน์ จั่นเพ้ิง 

๔. จิราภรณ์  รัตนโสภา 

๕. วันเพญ็  ทนินา 

๖.ปิยะดา ปริกมัศลี 

092-096-5455 

081-481-2587 

085-199-2533 

๑๐.  อาสาสมัคร   

๑๑.  ผู้ประสานงาน (บริษัท)   

๑๒.  ผู้ประสานงานภาพรวม ผศ.วีระศกัดิ์ พุทธาศรี 

นางสาวทพิิชา โปษยานนท ์

089-492-7430 

089-696-0073 



๒๑ 
 

ผนวก ๔: รายชื่อ เบอรโ์ทรศพัท ์ ผูที้เ่กีย่วขอ้งในหอ้งประชุม ๒  
 (หอ้งประชมุคณะอนุกรรมการดาํเนนิการประชุม คณะท่ี ๒) 

ลาํดับ ตาํแหน่ง ช่ือ สกุล เบอร์มือถือ 

๑.  ประธาน ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ 081-621-8612 

๒.  รองประธาน ภารนี สวัสดิรักษ์ 081-903-1058 

๓.  เลขานุการ จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ 089-478-9762 

๔.  เลขานุการร่วม รัชนีกร  ดารกมาศ 082-4865459 

๕.  ผู้ช่วยเลขานุการ ฐิติพร  คหัฏฐา 

จารึก ไชยรักษ์ 

086-753-7899 

084-133-7171 

๖.  อนุกรรมการวิชาการ  

 

 

ทนัตกรรม:  

๑ ชาญเชาว์  ไชยานุกจิ 

๒ นิสติ  ศกัยพันธุ ์

๓ สมชาย พีระปกรณ ์

 

ความรอบรูด้า้นสุขภาพ:  

๑.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ 

๒.ภดูิท  เตชาติวัฒน์ 

 

081-889-4985 

081-391-4413 

080-924-4631 

  

   081-401-9200 

091-529-1994 

๗.  คณะทาํงานฯ 

 

ทนัตกรรม:  

๑.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล 

๒.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 

๓.นิตา วิวัฒนทปีะ   

๔.วัฒนะ  ศรีวัฒนา 

๕.สรีรโรจน์ สกุมลสนัต์ 

 

ความรอบรูด้า้นสุขภาพ:  

๑.ขจีรัตน์ ปรักเอโก   

๒. จันทร์เพญ็ วิวัฒน์   

๓. ณัฐพันธุ ์ศภุกา 

๔. วิมล โรมา   

๕. เสาวลักษณ์ ต้องตา 

 

086-901-1737 

086-979-0015 

086 400 8716 

089 841 3579 

089-488-1085 

 

081-939-0413 

092-569-9944 

084-9417775 

081-751-9618 

085-648-1474 

๘.  ผู้ประสานงาน  ทมีวิชาการกลาง& 

ห้องกลัยาณมิตร 

วรรณวิมล ขวัญยาใจ (ทนัตกรรม) 

นภินทร  ศิริไทย (ความรอบรู้ฯ)   

081-342-7319 

089-499-2727 

๙.  ผู้ประสานงาน 

ห้องประชุม 

๑.สณัหกจิ  รัตนกุล 

๒. ปรางทพิย ์ เนตรน้อย 

๓.กชพร  นิลปักษ์ 

๔.เกศริน ยศภทัรไพศาล 

๕. ภทัรพงศ ์ ไชยโชค 

084-1244490 

089-525-2579 

087-346-6704 

085-228-3787 

๑๐.  อาสาสมัคร   

๑๑.  ผู้ประสานงาน (บริษัท)   

๑๒.  ผู้ประสานงานภาพรวม วีระศักด์ิ พุทธาศรี 

ทพิิชา โปษยานนท ์

089-492-7430 

089-696-0073 
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ผนวก ๕: รายชื่อ เบอรโ์ทรศพัท ์ ทีมวิชาการกลาง  
 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล เบอรม์ือถอื 

1 ดร.วริศา พานิชเกรียงไกร 081-554-7171  

2 นางสาวสญัญา  ศรีรัตนะ 089-783-3058 

3 นางสาววราภรณ ์ปวงกนัทา 085-159-7607 

4 นายวิฑรู จันทร์รุ่งฤทธิ์ 081-492-6678 

5 นางสาวนภารัตน์ อตุมา 084-931-7419 

6 นางสาวปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 082-066-3773 

7 นางสาวณฐัยาพัชญ ์ คาํมณจีันทร์ 086-524-2429 

8 นางจักร์วิดา อมรวิสยัสรเดช 081-716-8129 

9 น.ส.ณฐัพัชร์ มรรคา 084-729-4899 

10 นางสาวชาฮีดา วิริยาทร 087-014-8827 

11 นายวฒิุพันธุ ์ วงษ์มงคล 081-626-4112 

12 นางสาววรณนั วิทยาพิภพสกุล 089-639-8024 

13 น.ส.หทยัชนก  สมุาลี 082-465-5225 

14 น.ส.เยาวลักษณ ์แหวนวงษ ์ 084-3038360 

15 นางมยุรา  แก้วประเสริฐศรี 087-149-7181 

16 น.ส.นงลภัส ศศิวจันไ์พสฐิ 083-007-8668 
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ผนวก ๖: คําสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนนิการประชุมคณะที๑่-๒  
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เอกสารผนวก ๗: บญัชีรายชื่อกลุ่มเครือข่าย พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ 
บญัชรีายชือ่กลุม่เครอืขา่ย  

พ.ศ.๒๕๖๑ 
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กลุม่เครอืขา่ยระดบัพืน้ที ่(MA)  

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย โควตา้ NHA 
MA01 เครอืขา่ยจังหวัดปราจนีบรุ ี 12 
MA02 เครอืขา่ยจังหวัดปัตตาน ี 12 
MA03 เครอืขา่ยจังหวัดพระนครศรอียธุยา 12 
MA04 เครอืขา่ยจังหวัดพะเยา 12 
MA05 เครอืขา่ยจังหวัดพังงา 10 
MA06 เครอืขา่ยจังหวัดพัทลงุ 12 
MA07 เครอืขา่ยจังหวัดพจิติร 12 
MA08 เครอืขา่ยจังหวัดพษิณุโลก 14 
MA09 เครอืขา่ยจังหวัดเพชรบรุ ี 12 
MA10 เครอืขา่ยจังหวัดเพชรบรูณ์ 14 
MA11 เครอืขา่ยจังหวัดแพร ่ 12 
MA12 เครอืขา่ยจังหวัดภเูกต็ 10 
MA13 เครอืขา่ยจังหวัดมหาสารคาม 14 
MA14 เครอืขา่ยจังหวัดมกุดาหาร 10 
MA15 เครอืขา่ยจังหวัดแมฮ่อ่งสอน 10 
MA16 เครอืขา่ยจังหวัดยโสธร 12 
MA17 เครอืขา่ยจังหวัดยะลา 12 
MA18 เครอืขา่ยจังหวัดรอ้ยเอด็ 14 
MA19 เครอืขา่ยจังหวัดระนอง 10 
MA20 เครอืขา่ยจังหวัดระยอง 12 
MA21 เครอืขา่ยจังหวัดราชบรุ ี 12 
MA22 เครอืขา่ยจังหวัดลพบรุ ี 12 
MA23 เครอืขา่ยจังหวัดลําปาง 12 
MA24 เครอืขา่ยจังหวัดลําพนู 10 
MA25 เครอืขา่ยจังหวัดเลย 12 
MA26 เครอืขา่ยจังหวัดศรสีะเกษ 14 
MA27 เครอืขา่ยจังหวัดสกลนคร 14 
MA28 เครอืขา่ยจังหวัดสงขลา 14 
MA29 เครอืขา่ยจังหวัดสตลู 10 
MA30 เครอืขา่ยจังหวัดสมทุรปราการ 14 
MA31 เครอืขา่ยจังหวัดสมทุรสงคราม 10 
MA32 เครอืขา่ยจังหวัดสมทุรสาคร 12 
MA33 เครอืขา่ยจังหวัดสระแกว้ 12 
MA34 เครอืขา่ยจังหวัดสระบรุ ี 12 
MA35 เครอืขา่ยจังหวัดสงิหบ์รุ ี 10 
MA36 เครอืขา่ยจังหวัดสโุขทัย 12 
MA37 เครอืขา่ยจังหวัดสพุรรณบรุ ี 12 
MA38 เครอืขา่ยจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 14 
MA39 เครอืขา่ยจังหวัดสรุนิทร ์ 14 
MA40 เครอืขา่ยจังหวัดหนองคาย 12 
MA41 เครอืขา่ยจังหวัดหนองบวัลําภ ู 12 
MA42 เครอืขา่ยจังหวัดอา่งทอง 10 
MA43 เครอืขา่ยจังหวัดอํานาจเจรญิ 10 
MA44 เครอืขา่ยจังหวัดอดุรธาน ี 14 
MA45 เครอืขา่ยจังหวัดอตุรดติถ ์ 12 



๒๘ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย โควตา้ NHA 
MA46 เครอืขา่ยจังหวัดอทุัยธาน ี 10 
MA47 เครอืขา่ยจังหวัดอบุลราชธาน ี 14 
MA48 กลุม่เครอืขา่ยกรงุเทพมหานคร โซนกลาง 12 
MA49 กลุม่เครอืขา่ยกรงุเทพมหานคร โซนตะวันออก 14 
MA50 กลุม่เครอืขา่ยกรงุเทพมหานคร โซนใต ้ 12 
MA51 กลุม่เครอืขา่ยกรงุเทพมหานคร โซนธนบรุใีต ้ 12 
MA52 กลุม่เครอืขา่ยกรงุเทพมหานคร โซนธนบรุเีหนอื 12 
MA53 กลุม่เครอืขา่ยกรงุเทพมหานคร โซนเหนอื 14 
MA54 เครอืขา่ยจังหวัดกระบี ่ 12 
MA55 เครอืขา่ยจังหวัดกาญจนบรุ ี 12 
MA56 เครอืขา่ยจังหวัดกาฬสนิธุ ์ 14 
MA57 เครอืขา่ยจังหวัดกําแพงเพชร 12 
MA58 เครอืขา่ยจังหวัดขอนแกน่ 14 
MA59 เครอืขา่ยจังหวัดจันทบรุ ี 12 
MA60 เครอืขา่ยจังหวัดฉะเชงิเทรา 12 
MA61 เครอืขา่ยจังหวัดชลบรุ ี 14 
MA62 เครอืขา่ยจังหวัดชยันาท 10 
MA63 เครอืขา่ยจังหวัดชยัภมู ิ 14 
MA64 เครอืขา่ยจังหวัดชมุพร 12 
MA65 เครอืขา่ยจังหวัดเชยีงราย 14 
MA66 เครอืขา่ยจังหวัดเชยีงใหม ่ 14 
MA67 เครอืขา่ยจังหวัดตรัง 12 
MA68 เครอืขา่ยจังหวัดตราด 10 
MA69 เครอืขา่ยจังหวัดตาก 12 
MA70 เครอืขา่ยจังหวัดนครนายก 10 
MA71 เครอืขา่ยจังหวัดนครปฐม 14 
MA72 เครอืขา่ยจังหวัดนครพนม 12 
MA73 เครอืขา่ยจังหวัดนครราชสมีา 14 
MA74 เครอืขา่ยจังหวัดนครศรธีรรมราช 14 
MA75 เครอืขา่ยจังหวัดนครสวรรค ์ 14 
MA76 เครอืขา่ยจังหวัดนนทบรุ ี 14 
MA77 เครอืขา่ยจังหวัดนราธวิาส 12 
MA78 เครอืขา่ยจังหวัดน่าน 12 
MA79 เครอืขา่ยจังหวัดบงึกาฬ 12 
MA80 เครอืขา่ยจังหวัดบรุรัีมย ์ 14 
MA81 เครอืขา่ยจังหวัดปทมุธาน ี 14 
MA82 เครอืขา่ยจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ 12 
MA83 เครอืขา่ย กขป. เขต 1 3 
MA84 เครอืขา่ย กขป. เขต 2 3 
MA85 เครอืขา่ย กขป. เขต 3 3 
MA86 เครอืขา่ย กขป. เขต 4 3 
MA87 เครอืขา่ย กขป. เขต 5 3 
MA88 เครอืขา่ย กขป. เขต 6 3 
MA89 เครอืขา่ย กขป. เขต 7 3 
MA90 เครอืขา่ย กขป. เขต 8 3 
MA91 เครอืขา่ย กขป. เขต 9 3 
MA92 เครอืขา่ย กขป. เขต 10 3 
MA93 เครอืขา่ย กขป. เขต 11 3 
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ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย โควตา้ NHA 
MA94 เครอืขา่ย กขป. เขต 12 3 

รวม 95 
กลุม่ รวมโควตา้ 1047 

 
กลุม่เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม ชุมชนและเอกชน 

(MS) 
ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MS01 กลุม่เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุ1 สมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทย ฯ 3 

MS02 กลุม่เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุ2 สํานักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่สขุภาวะรองรับสงัคมสงูวัย(สป.สว) 1 

MS02 กลุม่เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุ2 สมาคมคลังปัญญาอาวโุสแหง่ประเทศไทย 1 
MS03 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี1 สภาสตรแีหง่ชาตใินพระบรมราชนูิปถัมภ ์ 3 
MS04 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี2 มลูนธิผิูห้ญงิ 1 
MS04 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี2 มลูนธิสิง่เสรมิโอกาสผูห้ญงิ 1 
MS04 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี2 มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ 1 
MS04 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี2 สมาคมตดิตามการพัฒนาสตรใีนประเทศไทย 1 
MS04 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี2 สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี 1 

MS05 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี3 สมาคมสหพันธส์ตรเีพือ่สนัตภิาพโลก (ประเทศ
ไทย) 1 

MS05 กลุม่เครอืขา่ยสตร ี3 เครอืขา่ยผูห้ญงิพลกิโฉมประเทศไทย 1 
MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย 3 
MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 สภาเยาวชนกรงุเทพมหานคร 1 
MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 สํานักขา่วเด็กและเยาวชน 1 

MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 ศนูยป์ระสานงานเด็กและเยาวชนสรา้งสรรคเ์พือ่
ชวีติและสิง่แวดลอ้ม 1 

MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 กลุม่เยาวชน Black box 1 

MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 ชมรมเยาวชนดเีดน่แหง่ชาตแิละผูทํ้าคณุประโยชน์
ตอ่เยาวชน 1 

MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 สถาบนัยวุทศันแ์หง่ประเทศไทย 1 
MS06 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 1 กลุม่ปลาดาว 2 

MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 สหพันธน์สิตินักศกึษาแพทยแ์หง่ประเทศไทย 
(สพท.) 3 

MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 สหพันธน์สิตินักศกึษาเภสชัศาสตรแ์หง่ประเทศ
ไทย (สนภท.) 3 

MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 สหพันธน์สิตินักศกึษาวศิวกรรมศาสตรแ์หง่ประเทศ
ไทย (สนวท.) 3 

MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 สหพันธน์สิตินักศกึษากายภาพบําบดัแหง่ประเทศ
ไทย (สนกท.) 3 

MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 สมาพันธน์สิตินักศกึษาสาธารณสขุศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรส์ขุภาพแหง่ประเทศไทย (สนสท.) 3 

MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 สหพันธน์สิตินักศกึษาแพทยน์านาชาตแิหง่ประเทศ
ไทย 3 

MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 กลุม่นสิตินักศกึษานติศิาสตร ์ 2 
MS07 กลุม่เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน 2 กลุม่นสิตินักศกึษารัฐศาสตร ์ 2 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

สภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระ
ราชปูถัมภฯ์ 1 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

มลูนธิเิกยีรตริว่มมติรเพือ่การศกึษา 1 



๓๐ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

มลูนธิเิครอืขา่ยครอบครัว 1 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

มลูนธิเิพือ่การฟ้ืนฟพัูฒนาเด็กและครอบครัว 1 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นสรินิธร 1 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

มลูนธิเิพือ่เยาวชนชนบท 1 

MS08 
กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 
 

มลูนธิมิติรมวลเด็ก 
1 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

นายกสมาคมครอบครัวศกึษาแหง่ประเทศไทย 1 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

สมาคมรักแมแ่หง่ประเทศไทย 1 

MS08 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 1 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทย ในพระ
ราชปูถัมภส์มเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี 1 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

สมาคมบา้นเยาวชนแหง่ประเทศไทย 1 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

สมาคมผูบํ้าเพ็ญประโยชนแ์หง่ประเทศไทยฯ 1 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ 1 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

สมาคมศนูยพั์ฒนาเยาวชน (YPDC) 1 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

มลูนธิวิายไอวาย (why i why Foundation) 1 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

พรีะยานุเคราะหม์ลูนธิ ิในพระอปุถัมภ ์ของสมเด็จ
พระศรนีครนิทรบรมราชชนน ี 1 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

มลูนธิเิพือ่การพัฒนาเด็ก 2 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

เครอืขา่ยคณะทํางานดา้นเด็ก 2 

MS09 กลุม่เครอืขา่ยผูทํ้างานดา้นเด็กและ
เยาวชน 2 

มลูนธิสิดศร-ีสฤษดิว์งศ ์ 1 

MS10 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 1 คณะกรรมการสขุภาพคนพกิาร 1 
MS10 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 1 สมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย 1 
MS10 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 1 สมาคมคนพกิารแหง่ประเทศไทย 1 
MS10 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 1 สมาคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย 1 
MS10 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 1 สมาคมผูป้กครองบคุคลออทสิซมึ (ไทย) 1 

MS10 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 1 สมาคมเพือ่คนพกิารทางสตปัิญญาแหง่ประเทศ
ไทย 1 

MS10 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 1 สมาคมเพือ่ผูบ้กพรอ่งทางจติแหง่ประเทศไทย 1 
MS11 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 2 มลูนธิคินพกิารไทย 1 
MS11 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 2 มลูนธิอิอทสิตกิไทย 1 
MS11 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 2 สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหวสากล 1 
MS11 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 2 สมาคมผูด้แูลผูป่้วยสมองเสือ่ม 1 

MS11 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 2 สํานักงานองคก์ารคนพกิารสากลประจําภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิก 1 

MS11 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รคนพกิาร 2 ชมรมพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารกรงุเทพมหานคร 1 
MS12 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื มลูนธิคิอลฟิลดเ์พือ่คนตาบอด ในพระราชปูถัมภ์ 1 



๓๑ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

MS12 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 1 

มลูนธิชิว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชนูิปถัมภ ์ 1 

MS12 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 1 

มลูนธิชิว่ยคนปัญญาออ่นแหง่ประเทศไทยในพระ
บรมราชนูิปถัมป์ 1 

MS12 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 1 

มลูนธิพัิฒนาคนพกิารไทย 1 

MS12 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 1 

มลูนธิสิง่เสรมิและพัฒนาคนพกิาร 1 

MS12 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 1 

มลูนธิอินุเคราะหค์นพกิาร ในพระบรมราชปูถัมภ ์
ของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี 1 

MS13 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 2 

มลูนธิอินุเคราะหค์นหหูนวก ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ 1 

MS13 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 2 

สมาคมผูป้กครองบคุคลทีบ่กพรอ่งทางสตปัิญญา 1 

MS13 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 2 

สภาสภาคนพกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทย 1 

MS13 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 2 

สภาศนูยก์ารดํารงชวีติอสิระของคนพกิารประเทศ
ไทย 1 

MS13 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 2 

สมาคมสายใยครอบครัว 1 

MS13 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รสนับสนุนหรอื
ดําเนนิการเพือ่คนพกิาร 2 

มลูนธิโิรงพยาบาลศรธีญัญา 1 

MS14 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 1 มลูนธิเิพือ่การพัฒนาแรงงานและอาชพี 1 
MS14 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 1 มลูนธิเิพือ่แรงงานหญงิแหง่เอเชยี 1 

MS14 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 1 สภาเครอืขา่ยกลุม่ผูป่้วยจากการทํางานและ
สิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย 1 

MS14 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 1 สมาคมอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 1 

MS14 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 1 สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์(องคก์ารขนสง่
มวลชนกรงุเทพฯ) 1 

MS15 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 2 สหกรณ์แท็กซีร่วมมติร จํากดั 1 
MS15 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 2 สมาคมเครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) 1 
MS15 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 2 มลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน 1 
MS15 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 2 คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย 1 
MS15 กลุม่เครอืขา่ยแรงงาน 2 กลุม่บรูณาการแรงงานสตร ี 1 
MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ มลูนธิพัินธกจิไทย-อาขา่ 1 

MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ สมาคมศนูยร์วมการศกึษาและวัฒนธรรมของชาว
ไทยภเูขาในประเทศไทย(ศวท.) 1 

MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ บา้นพลังเด็กและครอบครัว 1 
MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ เครอืขา่ยคนไทยพลดัถิน่ 1 
MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ เครอืขา่ยชนเผา่พืน้เมอืงแหง่ประเทศไทย 1 
MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ เครอืขา่ยชาวเลเมอแกน 1 
MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ เครอืขา่ยสตรชีนเผา่พืน้เมอืงแหง่ประเทศไทย 1 

MS16 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะ มลูนธิเิพือ่การประสานความรว่มมอืของชนเผา่
พืน้เมอืงแหง่เอเชยี 1 

MS17 กลุม่เครอืขา่ยนักกฎหมาย สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายแหง่ประเทศไทย 1 
MS17 กลุม่เครอืขา่ยนักกฎหมาย สภาทนายความ 1 
MS17 กลุม่เครอืขา่ยนักกฎหมาย เนตบิณัฑติยสภา ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 1 
MS17 กลุม่เครอืขา่ยนักกฎหมาย สถาบนัวจัิยและใหคํ้าปรกึษาแหง่ 1 



๓๒ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

MS18 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการเมอืง มลูนธิ ิ14 ตลุา 1 
MS18 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการเมอืง สมาคมรัฐธรรมนูธเพือ่ประชาธปิไตย 1 
MS19 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื มลูนธิเิกษตรกรรมยัง่ยนื (ประเทศไทย) 1 
MS19 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื มลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต ิ 1 
MS19 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืก 1 
MS19 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื เครอืขา่ยกสกิรรมไรส้ารพษิแหง่ประเทศไทย 1 
MS19 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื สถาบนัชมุชนเกษตรกรรมยัง่ยนื 1 
MS19 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต 1 

MS19 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื สภาเครอืขา่ยเกษตรกรชาวสวนยางแหง่ประเทศ
ไทย 1 

MS20 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรและอาหาร มลูนธิชิยัพัฒนา 1 

MS20 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรและอาหาร สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแหง่
ประเทศไทย 1 

MS20 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรและอาหาร เครอืขา่ยเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนา
เกษตรกรรมยัง่ยืน่เพือ่ความมัน่คงสขุภาวะ 1 

MS20 กลุม่เครอืขา่ยเกษตรและอาหาร สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ 1 
MS21 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 1 มลูนธิชิวีวถิ ี 1 
MS21 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 1 มลูนธิบิรูณะนเิวศ 1 
MS21 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 1 มลูนธิใิบไมส้เีขยีว 1 
MS21 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 1 มลูนธิป้ิองกนัควันพษิและพทิักษ์สิง่แวดลอ้ม 1 
MS21 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 1 มลูนธิพิลังงานเพือ่สิง่แวดลอ้ม 1 
MS22 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 2 มลูนธิเิครอืขา่ยอนุรักษ์ผนืป่าตะวันตก 1 
MS22 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 2 มลูนธิโิลกสเีขยีว 1 
MS22 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 2 มลูนธิสิบืนาคะเสถยีร 1 
MS22 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 2 สมาคมอนุรักษ์ศลิปกรรมและสิง่แวดลอ้ม 1 
MS22 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 2 สมาคมวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย 1 
MS22 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 2 สมาคมอนามยัสิง่แวดลอ้มไทย 2 
MS22 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 2 สถาบนัลกูโลกสเีขยีว มลูนธิพิลังทีย่ัง่ยนื 1 
MS23 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 3 มลูนธิสิถาบนัราชพฤกษ์ 1 

MS23 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 3 สถาบนัธรรมรัฐเพือ่การพัฒนาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 1 

MS23 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 3 เครอืขา่ยอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น (ทสม.) 1 

MS23 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 3 เครอืขา่ยเพือ่นแมน้ํ่า 1 
MS23 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 3 สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 2 
MS23 กลุม่เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 3 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม (EnLAW) 2 
MS24 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิสขุภาพ 1 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 2 

MS25 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิสขุภาพ 2 สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยเีครือ่งมอืแพทย์
ไทย 1 

MS25 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิสขุภาพ 2 สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลติยาแผนปัจจบุนั 1 
MS25 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิสขุภาพ 2 สมาคมผูว้จัิยและผลติเภสชัภณัฑ ์ 1 
MS25 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิสขุภาพ 2 ชมรมเภสชักรขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ ์ 1 
MS26 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิสขุภาพ 3 สมาคมรา้นขายยา 2 
MS26 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิสขุภาพ 3 ชมรมรา้นขายยาแหง่ประเทศไทย 2 

MS27 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิรว่มภาคเอกชน สํานักงานคณะกรรมการรว่ม 3 สถาบนัภาคเอกชน 
(กกร.) 2 

MS27 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิรว่มภาคเอกชน สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 2 
MS27 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิรว่มภาคเอกชน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 2 



๓๓ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
MS27 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิรว่มภาคเอกชน สมาคมธนาคารไทย 1 
MS28 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิบรกิาร สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 1 
MS28 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิบรกิาร สมาคมโฆษณาธรุกจิแหง่ประเทศไทย 1 
MS29 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิการเงนิ สมาคมประกนัชวีติไทย 1 
MS29 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิการเงนิ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 1 

MS30 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยและ
สมาคมในสงักดั 2 

MS31 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคม ชมรมสง่เสรมิคณุธรรมทางการเงนิและสงัคม 1 
MS31 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคม เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 1 
MS31 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคม องคก์รธรุกจิเพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 1 
MS31 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคม สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (CSR Club) 1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมผูป้ระกอบการสตร ี 1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสําอางไทย 1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมผูผ้ลติน้ําตาลและชวีพลังงานไทย 1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมผูผ้ลติอาหารทารก และเด็กเล็ก 1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ไทย 1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งนุ่มหม่ไทย 1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมผูผ้ลติอาหารสําเร็จรปู 1 

MS32 
กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 
 

นายกสมาคมพอ่คา้ขา้วโพดและพชืพันธุไ์ทย 
1 

MS32 กลุม่เครอืขา่ยธรุกจิอตุสาหกรรม และ
อืน่ ๆ 

สมาคมผูป้ระกอบการอาหาร 1 

MS33 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 1 สมาคมจักรยานเพือ่สขุภาพไทย 2 
MS33 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 1 มลูนธิสิถาบนัการเดนิและการจักรยานไทย 2 
MS33 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 1 สมาพันธช์มรมเดนิวิง่ เพือ่สขุภาพไทย 1 
MS33 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 1 สมาคมกฬีาวูด้บอลอาวโุสไทย 1 
MS33 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 1 สมาคมทักษะการกฬีา 1 
MS33 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 1 สมาคมวทิยาศาสตรก์ารกฬีาแหง่ประเทศไทย 2 
MS34 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 2 มลูนธิเิมาไมข่บั 1 
MS34 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 2 สํานักงานเครอืขา่ยลดอบุตัเิหต ุ 1 
MS34 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 2 สํานักงานเครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ 1 
MS35 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 3 มลูนธิริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบหุรี ่ 1 

MS35 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 3 ศนูยว์จัิยและจัดการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู 
(ศจย.) 1 

MS35 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 3 เครอืขา่ยวชิาชพีสขุภาพเพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่ 1 

MS36 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพองค์
รวม 

มลูนธิพัิฒนาสขุภาพสงัคม 1 

MS36 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพองค์
รวม 

มลูนธิสิาธารณสขุกบัการพัฒนา 1 

MS36 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพองค์
รวม 

มลูนธิสิขุภาพไทย 1 

MS36 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพองค์ มลูนธิหิมอชาวบา้น 1 



๓๔ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
รวม 

MS36 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพองค์
รวม 

สมาคมพัฒนามนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 1 

MS36 กลุม่เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพองค์
รวม 

สมาคมพัฒนาอนามยัแหง่ประเทศไทย 1 

MS37 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นกลาง 

สมาคมนักสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย 1 

MS37 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นกลาง 

ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุไทย (อสม.) 2 

MS37 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นกลาง 

สมาคมการอาสาสมคัรเพือ่พัฒนาสงัคมไทย 1 

MS37 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นกลาง 

สมาคมอาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพเพือ่สงัคม 1 

MS37 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นกลาง 

เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุนครบาล 1 

MS37 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นกลาง 

กลุม่สตรมีสุลมิอาสาสมคัร 1 

MS38 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นภมูภิาค 

สมาคมอาสาสมคัรสาธารณสขุภาคเหนอื 1 

MS38 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นภมูภิาค 

ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุภาคใต ้ 1 

MS38 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นภมูภิาค 

สมาคมอาสาสมคัรสาธารณสขุภาคกลางเพือ่สงัคม 1 

MS38 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
สว่นภมูภิาค 

สมาคมอาสาสมคัรสาธารณสขุภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 1 

MS39 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รทีทํ่างานดา้นเอช
ไอวแีละเอดส ์

มลูนธิเิขา้ถงึเอดส ์ 1 

MS39 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รทีทํ่างานดา้นเอช
ไอวแีละเอดส ์

มลูนธิรัิกษ์ไทย 1 

MS39 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รทีทํ่างานดา้นเอช
ไอวแีละเอดส ์

มลูนธิเิอดสแ์หง่ประเทศไทย 1 

MS39 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รทีทํ่างานดา้นเอช
ไอวแีละเอดส ์

สมาคมแนวรว่มภาคธรุกจิไทยตา้นภยัเอดส ์ 1 

MS39 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รทีทํ่างานดา้นเอช
ไอวแีละเอดส ์

เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ประเทศไทย 1 

MS39 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รทีทํ่างานดา้นเอช
ไอวแีละเอดส ์

คณะกรรมการองคก์ารพัฒนาเอกชนดา้นเอดส ์ 1 

MS40 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองสทิธผิูป่้วย ชมรมเพือ่นโรคไต 1 
MS40 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองสทิธผิูป่้วย เครอืขา่ยผูเ้สยีหายทางการแพทย ์ 1 

MS41 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
บรกิารและผลติภณัฑส์ขุภาพ 

ศนูยว์ชิาการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ 1 

MS41 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
บรกิารและผลติภณัฑส์ขุภาพ 

มลูนธิเิภสชัศาสตรเ์พือ่สงัคม 1 

MS41 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
บรกิารและผลติภณัฑส์ขุภาพ 

แผนงานศนูยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา 
(กพย.) 1 

MS41 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
บรกิารและผลติภณัฑส์ขุภาพ 

กลุม่ศกึษาปัญหายา 1 

MS42 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคทัว่ไป มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค 1 
MS42 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคทัว่ไป สมาคมพทิักษ์ประโยชนผ์ูบ้รโิภค 1 
MS42 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคทัว่ไป สมาคมพัฒนาผูบ้รโิภคไทย 1 
MS42 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคทัว่ไป สมาคมสหพันธอ์งคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค (สสอบ.) 1 



๓๕ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
MS42 กลุม่เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคทัว่ไป กลุม่ศกึษาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน 1 
MS43 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 1 มลูนธิกิารเรยีนรูแ้ละพัฒนาประชาสงัคม 1 
MS43 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 1 มลูนธิชิมุชนไท 1 

MS43 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 1 มลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์ 1 

MS43 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 1 มลูนธิพัิฒนาชมุชนอยา่งยัง่ยนืเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ ี 1 
MS43 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 1 สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน 1 
MS43 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 1 สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พัฒนา (LDI) 1 

MS44 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 2 คณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชน 
(กป.อพช.) 1 

MS44 กลุม่เครอืขา่ยพัฒนาสงัคม 2 บางกอกฟอร่ัม 1 
MS45 กลุม่เครอืขา่ยทีเ่กีย่วกบัองคก์รชมุชน ทีป่ระชมุระดับชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบล 1 
MS45 กลุม่เครอืขา่ยทีเ่กีย่วกบัองคก์รชมุชน คณะประสานงานองคก์รชมุชนชาต ิ 1 

MS45 กลุม่เครอืขา่ยทีเ่กีย่วกบัองคก์รชมุชน สหพันธพั์ฒนาองคก์รชมุชนคนจนเมอืงแหง่ชาต ิ
(สอช.) 1 

MS45 กลุม่เครอืขา่ยทีเ่กีย่วกบัองคก์รชมุชน เครอืขา่ยแผนชวีติชมุชนพึง่ตนเอง 4 ภาค 1 
MS45 กลุม่เครอืขา่ยทีเ่กีย่วกบัองคก์รชมุชน เครอืขา่ยสลัม 4 ภาค 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา มลูนธิเิครอืขา่ยศาสนาเพือ่สงัคม 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา เปรยีญธรรมสมาคมแหง่ประเทศไทย 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา พทุธสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์ 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา ยวุพทุธกิสมาคมแหง่ประเทศไทย 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา เครอืขา่ยพทุธกิา : เพือ่พระพทุธศาสนาและสงัคม 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา มลูนธิสิงัฆะเพือ่สงัคม (ส.ฆ.ส.) 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา สมาคมคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา มลูนธิสิภาครสิตจักรในประเทศไทย 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา มลูนธิเิพือ่ศนูยก์ลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 1 
MS46 กลุม่เครอืขา่ยศาสนา สมาคมยวุมสุลมิแหง่ประเทศไทย 1 
MS47 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 1 มลูนธิปิอเต๊กตึง้ 1 
MS47 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 1 มลูนธิพิทุธฉอืจีไ้ตห้วันแหง่ประเทศไทย 1 
MS47 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 1 มลูนธิเิพือ่นชว่ยเพือ่น 1 
MS47 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 1 มลูนธิริว่มกตญั� ู 1 
MS47 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 1 มลูนธิสิยามกมัมาจล 1 
MS47 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 1 มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม 1 

MS47 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 1 สํานักบรรเทาทกุขแ์ละประชานามยัพทิกัษ์ 
สภากาชาดไทย 1 

MS48 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 2 สํานักบณัฑติอาสาสมคัร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 1 
MS48 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 2 สถานวีทิยรุว่มดว้ยชว่ยกนั 1 
MS48 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 2 สถานวีทิย ุเอฟเอ็ม 100 เม็กกะเฮริต์ (จส.100) 1 
MS48 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 2 ประธานเครอืขา่ยจติอาสา 1 
MS48 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 2 กลุม่อาสา เสถยีรธรรมสถาน 1 
MS48 กลุม่เครอืขา่ยอาสาสมคัร 2 โครงการบณัฑติอาสามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 1 

MS49 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 1 เครอืขา่ยบรรณาธกิารหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ภาค
กลางและตะวันออก 1 

MS49 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 1 เครอืขา่ยบรรณาธกิารหนังสอืพมิพภ์าคใต ้ 1 

MS49 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 1 เครอืขา่ยบรรณาธกิารหนังสอืพมิพภ์าคเหนอื 17 
จังหวดั 1 

MS49 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 1 เครอืขา่ยบรรณาธกิารหนังสอืพมิพน์ภาคอสีาน 1 
MS50 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 2 มลูนธิเิพือ่การพัฒนาวทิยชุมุชนไทย 1 



๓๖ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
MS50 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 2 สหพันธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต ิ 1 
MS50 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 2 สมาคมนักประชาสมัพันธแ์หง่ประเทศไทย 1 
MS50 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 2 เครอืขา่ยพันธมติรสือ่สมชัชาสขุภาพ 1 
MS50 กลุม่เครอืขา่ยสือ่ 2 สภาสือ่ภาคประชาชนอาเซยีน 1 
MS51 กลุม่เครอืขา่ยภมูปัิญญาทอ้งถิน่ มลูนธิพัิฒนาการแพทยแ์ผนไทย 1 
MS51 กลุม่เครอืขา่ยภมูปัิญญาทอ้งถิน่ สมาพันธแ์พทยแ์ผนไทยแหง่ประเทศไทย 1 
MS51 กลุม่เครอืขา่ยภมูปัิญญาทอ้งถิน่ สถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีง 1 
MS51 กลุม่เครอืขา่ยภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ชมุนุมรา้นสหกรณ์แหง่ประเทศไทย จํากดั 1 
MS52 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทั่วไป มลูนธิกิารศกึษาเพือ่ชวีติและสงัคม 1 
MS52 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทั่วไป สมาคมเครอืขา่ยผูป้กครองแหง่ชาต ิ 2 
MS52 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทั่วไป สมาคมครสูถานศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 2 
MS52 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทั่วไป สภาผูป้กครองและครแูหง่ประเทศไทย 2 
MS52 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทั่วไป สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย 1 
MS53 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทางเลอืก สมาคมบา้นเรยีนไทย 1 
MS53 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทางเลอืก สถาบนัการศกึษาทางไกล 1 
MS53 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทางเลอืก โรงเรยีนหมูบ่า้นเด็ก มลูนธิเิด็ก 1 
MS53 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการศกึษาทางเลอืก มลูนธิอิรยิาภา 1 
MS54 กลุม่เครอืขา่ยศลิปินระดับภาค เครอืขา่ยศลิปินภาคเหนอื 1 
MS54 กลุม่เครอืขา่ยศลิปินระดับภาค เครอืขา่ยศลิปินภาคใต ้ 1 
MS54 กลุม่เครอืขา่ยศลิปินระดับภาค เครอืขา่ยศลิปินลา้นนา(ภาคเหนอื) 1 

MS55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รดา้นศลิปะ
สรา้งสรรค ์

สมาคมดนตรแีหง่ประเทศไทย 1 

MS55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รดา้นศลิปะ
สรา้งสรรค ์

กลุม่ดนตรพีืน้บา้นอสีานหมอแคน 1 

MS55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รดา้นศลิปะ
สรา้งสรรค ์

มลูนธิศิลิปะเพือ่มวลมนุษย ์ 1 

MS55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รดา้นศลิปะ
สรา้งสรรค ์

สโมสรนักเขยีนภาคอสีาน 1 

MS55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์รดา้นศลิปะ
สรา้งสรรค ์

มหาวชิชาลัยพีน้บา้นศรวีชิยั 1 

MS01101-3 กลุม่เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุ1 สมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทย ฯ 3 

MS02201 กลุม่เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุ2 สํานักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่สขุภาวะรองรับสงัคมสงูวัย(สป.สว) 1 

รวม 55 
กลุม่ 

รวม 265 องคก์ร รวมโควตา้ 305 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่เครอืขา่ยภาควชิาการ วชิาชพี (MK) 
ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MK01 กลุม่เครอืขา่ยแพทยสภาและองคก์ร
ภายใตแ้พทยสภา แพทยสภาและองคก์รภายใตแ้พทยสภา 3 

MK02 กลุม่เครอืขา่ยแพทยสมาคมแหง่
ประเทศไทยฯ 

แพทยสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์ 3 

MK03 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา กลุม่สถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 3 



๓๗ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
แพทยศาสตร ์

MK04 กลุม่เครอืขา่ยสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล 3 

MK05 กลุม่เครอืขา่ยสมาคมพยาบาลแหง่
ประเทศไทยฯ 

สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย ในพระ
ราชปูถัมภส์มเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี 3 

MK06 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา
พยาบาลศาสตร ์ กลุม่สถาบนัการศกึษาพยาบาลศาสตร ์ 3 

MK07 กลุม่เครอืขา่ยเภสชัศาสตร ์1 ศนูยป์ระสานงานการศกึษาเภสชัศาสตรแ์หง่
ประเทศไทย 3 

MK08 กลุม่เครอืขา่ยเภสชัศาสตร ์2 สภาเภสชักรรม 2 
MK08 กลุม่เครอืขา่ยเภสชัศาสตร ์2 สมาคมเภสชักรรมชมุชน (ประเทศไทย) 2 
MK08 กลุม่เครอืขา่ยเภสชัศาสตร ์2 สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 3 

MK08 กลุม่เครอืขา่ยเภสชัศาสตร ์2 เภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์ 2 

MK08 กลุม่เครอืขา่ยเภสชัศาสตร ์2 ชมรมเภสชัสาธารณสขุจังหวัดแหง่ประเทศไทย
(ภจท.) 2 

MK09 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีทันตแพทยศาสตร ์ ทันตแพทยสภา 2 
MK09 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีทันตแพทยศาสตร ์ ทันตแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ 2 

MK10 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาทันต
แพทยศาสตร ์

องคก์รผูบ้รหิารคณะทันตแพทยศาสตรแ์หง่
ประเทศไทย 3 

MK11 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก 

วทิยาลัยการแพทยท์างเลอืก มหาวทิยาลัยราช
ภฏัจันทรเกษม 1 

MK11 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก 

คณะการแพทยแ์ผนจนี มหาวทิยาลัยหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ 1 

MK11 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก สภาการแพทยแ์ผนไทย 1 

MK11 กลุม่เครอืขา่ยดา้นการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก 

เครอืขา่ยวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์ 1 

MK12 กลุม่เครอืขา่ยคณะกรรมการวชิาชพีตาม 
พ.ร.บ.ประกอบโรคศลิปะ 

คณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแกไ้ขความ
ผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย 1 

MK12 กลุม่เครอืขา่ยคณะกรรมการวชิาชพีตาม 
พ.ร.บ.ประกอบโรคศลิปะ คณะกรรมการวชิาชพีสาขาจติวทิยาคลนิกิ 1 

MK12 กลุม่เครอืขา่ยคณะกรรมการวชิาชพีตาม 
พ.ร.บ.ประกอบโรคศลิปะ 

คณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยหีัวใจและ
ทรวงอก 1 

MK12 กลุม่เครอืขา่ยคณะกรรมการวชิาชพีตาม 
พ.ร.บ.ประกอบโรคศลิปะ คณะกรรมการวชิาชพีสาขารังสเีทคนคิ 1 

MK13 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีกายภาพบําบดั สภากายภาพบําบดั 2 
MK13 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีกายภาพบําบดั สมาคมกายภาพบําบดัแหง่ประเทศไทย 2 

MK14 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา
กายภาพบําบดั 

สภาสถาบนัการศกึษากายภาพบําบดัแหง่
ประเทศไทย 3 

MK15 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีเทคนคิการแพทย ์ สภาเทคนคิการแพทย ์ 2 
MK15 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีเทคนคิการแพทย ์ สมาคมเทคนคิการแพทยแ์หง่ประเทศไทย 2 

MK16 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาเทคนคิ
การแพทย ์

สถาบนัการศกึษาเทคนคิการแพทย ์แหง่
ประเทศไทย 3 

MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย สถาบนัวจัิยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 1 
MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย สถาบนัวจัิยสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1 

MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย สถาบนัสง่เสรมิการจัดการความรูเ้พือ่สงัคม 
(สคส.) 1 

MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 1 

MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย สํานักวจัิยสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ 2 
MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย สถาบนัวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยรามคําแหง 1 



๓๘ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย สถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน (มหาวทิยาลัย
ชวีติ) 1 

MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย ศนูยว์จัิยปัญหาสรุา 1 
MK17 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิย ศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน 1 
MK18 กลุม่เครอืขา่ยสนับสนุนการทําวจัิย สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) 2 

MK18 กลุม่เครอืขา่ยสนับสนุนการทําวจัิย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 1 

MK18 กลุม่เครอืขา่ยสนับสนุนการทําวจัิย สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 2 

MK18 กลุม่เครอืขา่ยสนับสนุนการทําวจัิย 
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สวทช.) 

1 

MK19 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิยระบบ
สาธารณสขุและเครอืขา่ยสถาบนั 1 

มลูนธิสิถาบนัวจัิยและพัฒนาระบบสขุภาพชมุชน 
(มสพช.) 1 

MK19 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิยระบบ
สาธารณสขุและเครอืขา่ยสถาบนั 1 สํานักวจัิยสงัคมและสขุภาพ (สวสส.) 1 

MK19 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิยระบบ
สาธารณสขุและเครอืขา่ยสถาบนั 1 

สํานักงานวจัิยและพัฒนากําลังคนดา้นสขุภาพ 
(สวค.) 1 

MK20 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิยระบบ
สาธารณสขุและเครอืขา่ยสถาบนั 2 สถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 1 

MK20 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวจัิยระบบ
สาธารณสขุและเครอืขา่ยสถาบนั 2 สถาบนัพัฒนาการคุม้ครองการวจัิยในมนุษย ์ 1 

MK21 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัพัฒนาคณุภาพ
วชิาการ 

โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้น
สขุภาพ (HITAP) 1 

MK21 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัพัฒนาคณุภาพ
วชิาการ สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 1 

MK22 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัพัฒนานโยบาย
ดา้นสขุภาพ 

สํานักงานพัฒนานโยบายสขุภาพระหวา่ง
ประเทศ (IHPP) 1 

MK22 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัพัฒนานโยบาย
ดา้นสขุภาพ 

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) 2 

MK22 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัพัฒนานโยบาย
ดา้นสขุภาพ มลูนธินิโยบายสขุภาวะ (มนส.) 2 

MK22 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัพัฒนานโยบาย
ดา้นสขุภาพ มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต ิ(มสช.) 1 

MK22 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัพัฒนานโยบาย
ดา้นสขุภาพ 

มลูนธิสิถาบนัวจัิยและพัฒนาผูส้งูอายไุทย (มส.
ผส.) 1 

MK23 กลุม่เครอืขา่ยหมออนามยั มลูนธิเิครอืขา่ยหมออนามยั 3 
MK23 กลุม่เครอืขา่ยหมออนามยั สมาคมหมออนามยัแหง่ชาต ิ 1 
MK24 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 1 ชมรมนายแพทยส์าธารณสขุจังหวดั 1 
MK24 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 1 ชมรมผูบ้รหิารการพยาบาลโรงพยาบาลชมุชน 1 
MK24 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 1 ชมรมสาธารณสขุแหง่ประเทศไทย 1 
MK24 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 1 สภาการสาธารณสขุชมุชน 1 

MK24 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 1 ชมรมผูอํ้านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
(ประเทศไทย) 1 

MK24 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 1 ชมรมโรงพยาบาลศนูยแ์ละโรงพยาบาลทั่วไป 2 
MK25 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 2 ชมรมทันตสาธารณสขุภธูร 1 
MK25 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 2 ชมรมพยาบาลชมุชนแหง่ประเทศไทย 1 
MK25 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 2 ชมรมเภสชัชนบท 1 
MK25 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 2 สมาคมพยาบาลสาธารณสขุไทย 1 
MK25 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 2 สมาคมวชิาชพีสขุศกึษาแหง่ประเทศไทย 2 

MK25 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสขุภาพ 2 สมาคมสขุศกึษา พลศกึษาและสนัทนาการแหง่
ประเทศไทย 2 



๓๙ 
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MK26 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา
สาธารณสขุศาสตร ์

กลุม่สถาบนัการศกึษาสาธารณสขุศาสตรแ์หง่
ประเทศไทย 2 

MK26 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา
สาธารณสขุศาสตร ์ ชมรมสาธารสขุมลูฐานแหง่ชาต ิ 3 

MK27 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สขุภาพ 

วทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 
มหาวทิยาลัยมหดิล 1 

MK27 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สขุภาพ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล 1 

MK27 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สขุภาพ 

สถาบนัพัฒนาสขุภาพอาเซยีน 
มหาวทิยาลัยมหดิล 1 

MK28 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีผังเมอืง สถาปัตย ์
วศิวกรรม สมาคมนักผังเมอืงไทย 2 

MK28 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีผังเมอืง สถาปัตย ์
วศิวกรรม สมาคมภมูสิถาปนกิประเทศไทย 2 

MK28 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีผังเมอืง สถาปัตย ์
วศิวกรรม สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถัมป์ 2 

MK28 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีผังเมอืง สถาปัตย ์
วศิวกรรม เครอืขา่ยวางแผนและผังเมอืงเพือ่สงัคม 1 

MK28 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีผังเมอืง สถาปัตย ์
วศิวกรรม สมาคมสถาปนกิผังเมอืงไทย (สผท.) 2 

MK28 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีผังเมอืง สถาปัตย ์
วศิวกรรม สภาวศิวกร 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สภาสถาบนันักวชิาการสือ่สารมวลชนแหง่
ประเทศไทย 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สภาผูป้ระกอบการวชิาชพีวทิยกุระจายเสยีงและ
วทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย (สววท.) 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมสภาองคก์รวชิาชพีวทิย-ุโทรทัศนภ์าค
ประชาชน 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ องคก์รวชิาชพีสือ่มวลชนวทิยทุวีเีสร ี 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมวชิาชพีนักจัดรายการวทิย-ุโทรทัศนไ์ทย 
(สนวท.) 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมนักขา่วนักหนังสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมหนังสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์ 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมหนังสอืพมิพส์ว่นภมูภิาคแหง่ประเทศ
ไทย (สนพท.) 1 

MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สภาการหนังสอืพมิพแ์หง่ชาต ิ 1 
MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยทุอ้งถิน่ไทย 1 
MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทัศนไ์ทย 1 
MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมโทรทัศนด์าวเทยีม (ประเทศไทย) 1 
MK29 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีดา้นสือ่ สมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน ์ 1 
MK30 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวชิาการดา้นสือ่ คณะนเิทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1 

MK30 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวชิาการดา้นสือ่ คณะนเิทศศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 1 

MK30 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวชิาการดา้นสือ่ คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยท์า่พระจันทร ์ 1 

MK30 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวชิาการดา้นสือ่ สถาบนัวจัิย มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 1 
MK30 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวชิาการดา้นสือ่ สํานักวจัิยเอแบคโพลล ์มหาวทิยาลัยอสัสมัชญั 1 
MK30 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวชิาการดา้นสือ่ มลูนธิสีือ่มวลชนศกึษา 1 
MK30 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัวชิาการดา้นสือ่ สถาบนัอศิรา 1 



๔๐ 
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MK31 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สงัคมศาสตร ์และประชากรศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมานุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหดิล 2 

MK31 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สงัคมศาสตร ์และประชากรศาสตร ์

คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนั
บณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ 1 

MK31 
กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สงัคมศาสตร ์และประชากรศาสตร ์
 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 1 

MK31 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สงัคมศาสตร ์และประชากรศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ 1 

MK31 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สงัคมศาสตร ์และประชากรศาสตร ์

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 1 

MK31 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สงัคมศาสตร ์และประชากรศาสตร ์

วทิยาลัยประชากรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 1 

MK31 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
สงัคมศาสตร ์และประชากรศาสตร ์

สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลัยมหดิล 1 

MK32 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คณะการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 1 

MK32 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหดิล 1 

MK32 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คณะสิง่แวดลอ้ม วทิยาเขตบางเขน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 1 

MK32 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สถาบนัวจัิยทรัพยากรทางน้ําแหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 1 

MK32 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วทิยาลัยวทิยาศาสตรส์าธารณสขุ 1 

MK32 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สถาบนัวจัิยสภาวะแวดลอ้มแหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 1 

MK32 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สมาคมสิง่แวดลอ้มศกึษาแหง่ประเทศไทย 2 

MK33 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
รัฐศาสตร ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพัฒนบริ
หารศาสตร ์ 1 

MK33 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
รัฐศาสตร ์ คณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1 

MK33 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
รัฐศาสตร ์ คณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 1 

MK33 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาดา้น
รัฐศาสตร ์ เครอืขา่ยคณะรัฐศาสตรภ์าคใต ้ 1 

MK34 กลุม่เครอืขา่ยวชิาชพีคร ู สํานักงานเลขาธกิารครุสุภา (คส.) 2 

MK35 กลุม่เครอืขา่ยอธกิารบด ีมหาวทิยาลัย
ราชภฎัแหง่ประเทศไทย 

ทีป่ระชมุอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภฎัแหง่
ประเทศไทย 3 

MK36 กลุม่เครอืขา่ยทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย 3 

MK37 กลุม่เครอืขา่ยทีป่ระชมุอธกิารบด ี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

ทีป่ระชมุอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคล 3 

MK38 กลุม่เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา สงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ 

ชมรมผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ 3 

MK39 
กลุม่เครอืขา่ยสมาคมสถาบนัการศกึษา
ขัน้อดุมศกึษาแหง่ภมูภิาคเอเซยี
ตะวันออกเฉียงใต ้

สมาคมสถาบนัการศกึษาขัน้อดุมศกึษาแหง่
ภมูภิาคเอเซยีตะวันออกเฉียงใต ้(สออ.ประเทศ
ไทย) 

3 

MK40 สถาบนัวทิยาลัยชมุชน สถาบนัวทิยาลัยชมุชน 3 
MK41 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 1 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 1 
MK41 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 1 มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 1 



๔๑ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
MK42 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 2 มหาวทิยาลัยนเรศวร 1 
MK42 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 2 มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดติถ ์ 1 

MK43 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 3 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรคป์ระชา
รักษ์ 1 

MK43 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 3 มหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยา
เขตนครสวรรค ์ 1 

MK44 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 4 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครักษ์ 1 
MK44 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 4 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รังสติ 1 
MK45 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 5 มหาวทิยาลัยครสิเตยีน 1 
MK45 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 5 มหาวทิยาลัยราชภฎันครปฐม 1 
MK46 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 6 มหาวทิยาลัยบรูพา 1 
MK46 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 6 มหาวทิยาลัยราชภฎัราชนครนิทร ์ 1 
MK47 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 7 มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 1 
MK47 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 7 วทิยาลัยบณัฑติเอเชยี 1 
MK48 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 8 มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ี 1 

MK48 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 8 มหาวทิยาลัยราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(พังโคน) 1 

MK49 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 9 มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสมีา 1 
MK49 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 9 มหาวทิยาลัยราชภฏัวงษ์ชวลติกลุ 1 
MK50 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 10 มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี 1 
MK50 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 10 มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี 1 
MK51 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 11 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 1 
MK51 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 11 มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี 1 
MK52 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 12 มหาวทิยาลัยราชภฎัสงขลา 1 
MK52 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 12 มหาวทิยาลัยทกัษิณ 1 
MK53 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 13 มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 1 
MK53 เครอืขา่ยวชิาการ เขต 13 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 1 

รวม 53 
กลุม่ รวม 150 องคก์ร รวมโควตา้ 214 

 
 

กลุม่เครอืขา่ยภาคราชการ การเมอืง (MP) 
ลําดบั
รหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MP01 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์

สํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ 2 

MP01 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ กรมสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 2 

MP01 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ กรมกจิการผูส้งูอาย ุ 2 

MP01 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร 2 

MP01 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ กรมการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 2 

MP01 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ กรมกจิการเด็กและเยาวชน 2 

MP02 กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 2 
MP02 กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 2 
MP02 กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 2 



๔๒ 
 

ลําดบั
รหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MP02 กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 2 
MP02 กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2 

MP02 กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศัย 2 

MP03 กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 2 
MP03 กระทรวงมหาดไทย กรมทีด่นิ 2 
MP03 กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2 
MP03 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 2 
MP03 กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชมุชน 2 
MP03 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 2 
MP03 กระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 3 

MP04 สมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศ
ไทย สมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 5 

MP05 สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัแหง่
ประเทศไทย 

สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัแหง่ประเทศ
ไทย 5 

MP06 สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแหง่
ประเทศไทย 

สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแหง่ประเทศ
ไทย 12 

MP07 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ 
(กทม.) กรงุเทพมหานคร 2 

MP08 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ 
(พัทยา) เมอืงพัทยา 2 

MP09 กระทรวงคมนาคม สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม 1 
MP09 กระทรวงคมนาคม กรมเจา้ทา่ 1 
MP09 กระทรวงคมนาคม กรมการขนสง่ทางบก 1 
MP09 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง 1 
MP09 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท 1 

MP09 กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง่และ
จราจร 1 

MP10 กระทรวงสาธารณสขุ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 2 
MP11 องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม 2 
MP12 กรมการแพทย ์ กรมการแพทย ์ 2 

MP13 กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก 

กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก 2 

MP14 กรมสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ 2 
MP15 กรมควบคมุโรค กรมควบคมุโรค 2 
MP16 กรมอนามยั กรมอนามยั 3 
MP17 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 2 
MP18 กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 2 
MP19 คณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการอาหารและยา 2 

MP20 สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
(สปสช.) 

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
(สปสช.) 2 

MP21 สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สสส.) 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สสส.) 2 

MP22 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาต ิ
(สพฉ.) สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาต ิ(สพฉ.) 2 

MP23 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
(สคบ.) 3 

MP24 สถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน สถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน 2 
MP25 สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและ สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 



๔๓ 
 

ลําดบั
รหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

สหกรณ์ 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการขา้ว 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศสุตัว ์ 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาทีด่นิ 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิาการเกษตร 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานปฎริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 1 
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสง่เสรมิการเกษตร 2 

MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรกรรมและ
อาหารแหง่ชาต ิ 2 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 2 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมทรัพยากรธรณี 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุมลพษิ 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมทรัพยากรน้ํา 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมป่าไม ้ 1 

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื 1 

MP28 กระทรวงอตุสาหกรรม สํานักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 1 
MP28 กระทรวงอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 1 
MP28 กระทรวงอตุสาหกรรม กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 1 
MP28 กระทรวงอตุสาหกรรม กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน และการเหมอืงแร ่ 1 
MP28 กระทรวงอตุสาหกรรม คณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย 1 
MP28 กระทรวงอตุสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 1 
MP28 กระทรวงอตุสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 1 
MP29 กระทรวงแรงงาน สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน 1 
MP29 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน 1 
MP29 กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 1 
MP29 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1 
MP29 กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกนัสงัคม 1 
MP30 กระทรวงยตุธิรรม สํานักงานปลดักระทรวงยตุธิรรม 1 
MP30 กระทรวงยตุธิรรม กรมควบคมุประพฤต ิ 1 
MP30 กระทรวงยตุธิรรม กรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 1 
MP30 กระทรวงยตุธิรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 1 
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ทจุรติในภาครัฐ 

MP30 กระทรวงยตุธิรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ 1 

MP30 กระทรวงยตุธิรรม กรมสอบสวนคดพีเิศษ 1 
MP30 กระทรวงยตุธิรรม สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์ 1 
MP30 กระทรวงยตุธิรรม กรมราชฑณัท ์ 1 
MP30 กระทรวงยตุธิรรม กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 1 
MP31 องคก์รฝ่ายตลุาการหรอืองคก์รศาล สํานักงานศาลปกครอง 2 
MP31 องคก์รฝ่ายตลุาการหรอืองคก์รศาล สํานักงานศาลยตุธิรรม 2 
MP31 องคก์รฝ่ายตลุาการหรอืองคก์รศาล สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2 
MP32 สถาบนัพระปกเกลา้ สถาบนัพระปกเกลา้ 2 

MP33 สํานักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิ 1 

MP34 กระทรวงพาณชิย ์ สํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย ์ 1 
MP34 กระทรวงพาณชิย ์ กรมการคา้ตา่งประเทศ 1 
MP34 กระทรวงพาณชิย ์ กรมการคา้ภายใน 2 
MP34 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1 
MP34 กระทรวงพาณชิย ์ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 1 
MP34 กระทรวงพาณชิย ์ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 1 
MP34 กระทรวงพาณชิย ์ กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 1 
MP27 กระทรวงการคลัง สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 1 
MP28 กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ 1 
MP29 กระทรวงการคลัง กรมบญัชกีลาง 1 
MP30 กระทรวงการคลัง กรมศลุกากร 1 
MP31 กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 1 
MP32 กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 1 
MP33 กระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 1 
MP34 กระทรวงการคลัง สํานักบรหิารหนีส้าธารณะ 1 
MP35 กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามติ 1 
MP36 สํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ 1 
MP36 สํานักงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 1 
MP36 สํานักงบประมาณ สํานักอํานวยการ สํานักงบประมาณ 1 
MP37 กระทรวงการตา่งประเทศ สํานักงานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 1 
MP37 กระทรวงการตา่งประเทศ กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 1 
MP37 กระทรวงการตา่งประเทศ กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย 1 
MP37 กระทรวงการตา่งประเทศ กรมเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 1 

MP37 กระทรวงการตา่งประเทศ สํานักงานความรว่มมอืเพือ่การพัฒนาระหวา่ง
ประเทศ 1 

MP38 กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 1 
MP38 กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา 1 
MP38 กระทรวงวัฒนธรรม กรมศลิปากร 1 
MP38 กระทรวงวัฒนธรรม กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 1 
MP38 กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศลิปวัฒนธรรมรว่มสมยั 1 
MP39 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา สํานักงานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 1 
MP39 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา สํานักงานพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 1 
MP39 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา กรมพลศกึษา 1 
MP40 องคก์รดา้นสือ่สารมวลชนของรัฐ กรมประชาสมัพันธ ์ 1 
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MP40 องคก์รดา้นสือ่สารมวลชนของรัฐ สถานโีทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 9 อสมท. 1 

MP40 องคก์รดา้นสือ่สารมวลชนของรัฐ องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย (Thai PBS) 1 

MP41 องคก์ารมหาชน สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู ้ 1 

MP41 องคก์ารมหาชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศกึษา 1 

MP41 องคก์ารมหาชน องคก์ารบรหิารการพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การ
ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 1 

MP41 องคก์ารมหาชน องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก 1 
MP41 องคก์ารมหาชน สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 1 

MP41 องคก์ารมหาชน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิ
สารสนเทศ 1 

MP41 องคก์ารมหาชน สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการ
พัฒนา 1 

MP41 องคก์ารมหาชน สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ 1 
MP41 องคก์ารมหาชน ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) 1 
MP42 องคก์ารอสิระในกํากบัฝ่ายบรหิาร การธนาคารแหง่ประเทศไทย 1 

MP42 องคก์ารอสิระในกํากบัฝ่ายบรหิาร สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยั 1 

MP42 องคก์ารอสิระในกํากบัฝ่ายบรหิาร สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทัศนแ์หง่ชาต ิ(กสทช.) 2 

MP42 องคก์ารอสิระในกํากบัฝ่ายบรหิาร สํานักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ 1 

MP42 องคก์ารอสิระในกํากบัฝ่ายบรหิาร สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลังงาน 1 
MP43 กระทรวงกลาโหม สํานักงานปลดักระทรวงกลาโหม 1 
MP43 กระทรวงกลาโหม กองบญัชาการกองทัพไทย 1 
MP43 กระทรวงกลาโหม กองทัพบก 1 
MP43 กระทรวงกลาโหม กองทัพเรอื 1 
MP43 กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ 1 

MP44 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ 1 

MP44 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ สํานักยทุธศาสตรด์า้นนโยบายสาธารณะ  1 

MP44 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ สํานักยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนพัฒนาพืน้ที ่ 1 

MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี 1 
MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี 1 
MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี 1 
MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 1 
MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1 
MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 1 
MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 1 
MP45 สํานักนายกรัฐมนตร ี สํานักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ 1 

MP46 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม สํานักงานปลดักระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม 1 

MP46 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม สํานักงานคณะกรรมการดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ 1 

MP46 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม สํานักงานสถติแิหง่ชาต ิ 1 
MP46 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กรมอตุนุยิมวทิยา 1 
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MP47 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 1 

MP47 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 1 
MP47 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สํานักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ 1 
MP47 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ 1 
MP48 กระทรวงพลังงาน สํานักงานปลดักระทรวงพลังงาน 1 
MP48 กระทรวงพลังงาน กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ 1 
MP48 กระทรวงพลังงาน กรมธรุกจิพลังงาน 1 

MP48 กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 1 

MP48 กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 
MP49 รัฐวสิาหกจิ1 โรงงานยาสบู 1 
MP49 รัฐวสิาหกจิ1 องคก์ารสรุา 1 
MP49 รัฐวสิาหกจิ1 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 
MP49 รัฐวสิาหกจิ1 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 1 
MP49 รัฐวสิาหกจิ1 การกฬีาแหง่ประเทศไทย 1 
MP50 รัฐวสิาหกจิ2 องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ 1 
MP50 รัฐวสิาหกจิ2 องคก์ารจัดการน้ําเสยี 1 
MP50 รัฐวสิาหกจิ2 การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 1 
MP50 รัฐวสิาหกจิ2 การเคหะแหง่ชาต ิ 1 
MP50 รัฐวสิาหกจิ2 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 1 
MP50 รัฐวสิาหกจิ2 การประปาสว่นภมูภิาค 1 
MP50 รัฐวสิาหกจิ2 การประปานครหลวง 1 
MP51 สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ 1 
MP51 สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 1 
MP51 สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ กองบญัชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ 1 
MP52 องคก์รและกลไกในกํากบัฝ่ายนติบิญัญัต ิ สํานักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 1 
MP52 องคก์รและกลไกในกํากบัฝ่ายนติบิญัญัต ิ สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา 1 

MP52 องคก์รและกลไกในกํากบัฝ่ายนติบิญัญัต ิ คณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบิญัญัติ
แหง่ชาต ิ 1 

MP52 องคก์รและกลไกในกํากบัฝ่ายนติบิญัญัต ิ คณะกรรมาธกิารสงัคม กจิการเด็ก เยาวชน 
สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 1 

MP53 องคก์รอสิระและองคก์รทีต่ัง้ข ึน้ตาม
รัฐธรรมนูญ สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 1 

MP53 องคก์รอสิระและองคก์รทีต่ัง้ข ึน้ตาม
รัฐธรรมนูญ สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 1 

MP53 องคก์รอสิระและองคก์รทีต่ัง้ข ึน้ตาม
รัฐธรรมนูญ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแหง่ชาต ิ 1 

MP53 องคก์รอสิระและองคก์รทีต่ัง้ข ึน้ตาม
รัฐธรรมนูญ สํานักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ 1 

MP53 องคก์รอสิระและองคก์รทีต่ัง้ข ึน้ตาม
รัฐธรรมนูญ สํานักงานอยัการสงูสดุ 1 

MP54 สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการ
โทรคมนาคม 

สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการ
โทรคมนาคม 2 

MP55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์ร พ.ร.บ.เฉพาะอืน่ ๆ 
สํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิสวัสดกิารและ
สวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
(สกสค.) 

1 

MP55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์ร พ.ร.บ.เฉพาะอืน่ ๆ สํานักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (สสว.) 1 



๔๗ 
 

ลําดบั
รหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MP55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์ร พ.ร.บ.เฉพาะอืน่ ๆ สํานักงานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง
แหง่ชาต ิ(สทบ.) 1 

MP55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์ร พ.ร.บ.เฉพาะอืน่ ๆ สถาบนัอนุญาโตตลุาการ 1 

MP55 กลุม่เครอืขา่ยองคก์ร พ.ร.บ.เฉพาะอืน่ ๆ สํานักงานกองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภยัและ
สรา้งสรรค ์ 1 

MP56 พรรคการเมอืง พรรคเพือ่ไทย 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรคประชาธปิไตยใหม ่ 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรคประชาธปัิตย ์ 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรคภมูใิจไทย 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรคชาตไิทยพัฒนา 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรคชาตพัิฒนา 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรคพลังชล 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรครักประเทศไทย 1 
MP56 พรรคการเมอืง พรรครักษ์สนัต ิ 1 

รวม 56 
กลุม่ รวม 210 องคก์ร รวมโควตา้ 279 

 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็น (MI) 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานักอนามยั กรงุเทพมหานคร 1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสขุ สํานักอนามยั 
กรงุเทพมหานคร 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สถาบนัพัฒนาสขุภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

ศนูยส์ือ่สารสาธารณะ กรมอนามยั 1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสขุ 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานักงานโครงการขบัเคลือ่นกรมอนามยั 4.0 
เพือ่ความรอบรูด้า้นสขุภาพของประชาชน กรม
อนามยั 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

กองพัฒนาศักยภาพผูบ้รโิภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

ฝ่ายสือ่สารการตลาดเพือ่สงัคม สํานักงาน
กองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานัก 1 สํานักสนับสนุนการควบคมุปัจจัยเสีย่ง
หลกั สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ  

1 



๔๘ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

กองทนุสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม กระทรวง
การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานักรับเรือ่งรอ้งเรยีนและคุม้ครองผูบ้รโิภคใน
กจิการโทรคมนาคม กสทช. 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

กองวจัิยและพัฒนา สํานักงานประกนัสงัคม 
1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สมาคมนักขา่ววทิยแุละโทรทัศนไ์ทย 1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สมาคมผูส้ือ่ขา่วและสือ่มวลชนประเทศไทย 1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สมาคมสือ่มวลชนประเทศไทย 1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

บรษัิท บณัฑติ เซน็เตอร ์ 1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สมาพันธเ์ครอืขา่ย NCDs แหง่ประเทศไทย 
(Thai NCD Alliance) 

1 

MI01 
กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน ์
1 

MI01 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

เครอืขา่ยจัดการโฆษณา 
1 

MI01 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

เครอืขา่ยนักวชิาการอาหารสขุภาพเพือ่
สาธารณะ 

1 

MI01 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการ
ทํางาน (ประเทศไทย) 

1 

MI01 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

สมาคมสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพไทย (สค
รท.) 

1 

MI01 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยความ
รอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ 

งานสือ่สารองคก์ร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี(Rama Channel)   

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม (สทว.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ

1 



๔๙ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ

รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิง่แวดลอ้ม 
กรงุเทพมหานคร 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สํานักผังเมอืง กรงุเทพมหานคร: 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

กลุม่ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ สํานักอนามยั 
กรงุเทพมหานคร 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สํานักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามยั 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

กลุม่งานบรกิารชมุชนและทีพั่กอาศัย กอง
พัฒนาระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

กลุม่งานบรกิารชมุชนและทีพั่กอาศัย สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สํานัก 5 สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

ภาควชิาภมูสิถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรปีทมุ  1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ กรงุเทพฯ (TCDC) 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยรังสติ 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

ภาควชิาผังเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

1 



๕๐ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ

รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สํานักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สมาคมอสงัหารมิทรัพยไ์ทย 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สมาคมศนูยก์ารคา้ไทย 1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สมาคมอนุรักษ์ศลิปกรรมและสิง่แวดลอ้ม 
(SCOMTE) 

1 

MI02 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
รว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขต
เมอืงเพือ่สขุภาวะสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื 

สถาบนัอาศรมศลิป์ 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

คณะดจิทิลัมเีดยี  มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

ภาควชิาคอมพวิเตอร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

วทิยาลัยครเีอทฟีดไีซน ์แอนด ์เอนเทอรเ์ทน
เมนตเ์ทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย ์

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม  1 



๕๑ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

มหาวทิยาลัยกรงุเทพฯ 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยหอการคา้ 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

มหาวทิยาลัยรังสติ 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

ศนูยศ์กึษาปัญหาการพนัน  คณะเศรษฐศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สํานักพจิารณาภาพยนตรแ์ละวดีทีศัน ์ กรม
สง่เสรมิวัฒนธรรม  

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สถาบนัสขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร ์ 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  กระทรวง
วัฒนธรรม 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สํานักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิติอล (DEPA)  
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สมาคมวทิยแุละสือ่เพือ่เด็กและเยาวชน 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั   
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สมาคมกฬีาอสีปอรต์แหง่ประเทศไทย 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

สมาคมอตุสาหกรรมซอฟทแ์วรเ์กมสไ์ทย 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

มลูนธิศินูยพ์ทิักษ์สทิธเิด็ก 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

มลูนธิสิรา้งสรรคเ์ด็ก 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั   
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั 
(มหาชน) 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั   

บรษัิท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) 1 



๕๒ 
 

ลําดบัรหสั กลุม่เครอืขา่ย ชือ่องคก์ร โควตา้ 
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

บรษัิท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย  
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั   
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

กองการกฬีา สํานักวัฒนธรรม กฬีา และการ
ทอ่งเทีย่ว  กรงุเทพมหานคร 

1 

MI03 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ย 
ความรับผดิชอบรว่มทางสงัคมเกีย่วกบั  
อสีปอรต์ตอ่สขุภาวะเด็ก 

ศนูยป์ระสานงานขบัเคลือ่นการสง่เสรมิและ
ปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส้ือ่
ออนไลน ์(COPAT) กระทรวงวัฒนธรรม 

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

วทิยาลัยการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและ
สขุภาพแหง่ประเทศไทย 

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผดิ
เกีย่วกบัการคุม้ครองบรโิภค 

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผดิ
เกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

สมาคมผูบ้รโิภคภาคตะวันตก 1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

สมาคมคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคภาคตะวันออก 1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

สมาพันธช์มรมคุม้ครองผูบ้รโิภค
กรงุเทพมหานคร 

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

โรงเรยีนเทคโนโลยทีันตกรรม  1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

มลูนธิวิทิยาลัยการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและ
สขุภาพแหง่ประเทศไทย 

1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

มลูนธิเิภสชัชนบท 1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

ชมรมทันตแพทยโ์รงพยาบาลชมุชน 1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

เครอืขา่ย ฟ.ฟันสรา้งสขุ 1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม สํานักทันตสาธารณสขุ กรมอนามยั 1 

MI04 กลุม่เครอืขา่ยเฉพาะประเด็นวา่ดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารทันตกรรม 

สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ  

1 

รวม 4 กลุม่ รวม 90 องคก์ร รวมโควตา้ 90 
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ผนวก ๘ ผงัการจัดงานและห้องประชุม๑ และ๒  

 
 

 


