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นบัต้ังแต่ประเทศไทยได้มกีารประกาศใช้ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็ได้อาศัยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ในการก�ากับทิศทาง
การด�าเนนิงานของกองทุนฯ ในภาพใหญ่ เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องและแรงผลกัดันร่วมกนั
กับภาคส่วนต่าง ๆ อันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก�าหนดไว้ใน
ยทุธศาสตร์ชาต ิดงัจะเห็นได้ว่าในปี ๒๕๖๔ นี ้การด�าเนนิงานของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์มีผลการด�าเนินงานในภาพรวมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะการมุ่งมัน่ขบัเคลือ่นนเิวศสือ่ท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามคติพจน์ของยทุธศาสตร์
ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

“มัน่คง” คอื การมภีาคเีครอืข่ายทีม่ัน่คงเข้มแขง็ กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์
ได้มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ อาทิ การสนับสนุน
ทุนศึกษาวิจัยส�าหรับเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและสื่อต้นแบบ 
การหนุนเสริมการด�าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และ
องค์กรชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนากลไกเครือข่ายการเฝ้าระวังสื่อทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ
และศกัยภาพ ส�าหรบักลุม่ผูผ้ลติสือ่ กลุม่องค์กรวชิาชพี และผูป้ระกอบการในแวดวงสือ่สาร
มวลชน ทั้งรายใหญ่ รายย่อย และหน้าใหม่ เป็นต้น

“มั่งคั่ง” คือ การสนับสนุนการผลิตส่ือที่น�าต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างความมั่งคั่ง 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานส่ือท่ีมี
เนือ้หาหลากหลายส�าหรับกลุม่ผูช้มทุกเพศทุกวยั รวมถึงส่ือท่ีมเีนือ้หาเกีย่วข้องหรือสอดแทรก
วัฒนธรรมประจ�าชาติและท้องถ่ิน อาทิ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประเพณี การละเล่น  
วถิชีีวติ ความเป็นอยู ่การแต่งกาย อาหารการกิน ภาษา รวมถงึค่านยิมและความคิดความเช่ือ 
ผลงานสื่อเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมี Soft Power ที่เข้มแข็งแล้ว 
ยังสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับ

“ยัง่ยนื” คอื การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีย่ัง่ยนื กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต เนื่องจากเป็นการสร้าง
ภูมคิุม้กนัต่อสือ่ร้ายทีย่ัง่ยนืทีส่ดุ กองทนุฯ จึงได้สนบัสนนุการจัดกจิกรรมอบรม เสวนา และ
หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่มีความจ�าเป็นต่าง ๆ อาทิ การพูด การอ่าน การฟัง 
การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันภัยออนไลน์ การเฝ้าระวังส่ือโฆษณา การตรวจจับข่าวลวง 
ข่าวปลอม ตลอดจนการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งล้วนได้รับการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการ
ให้มีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ฯลฯ

ในปีงบประมาณหน้า ปี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็จะมี 
คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารงานและก�ากับดูแลทิศทางการด�าเนินงานต่อไป เพื่อ
ให้การขับเคลื่อนสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มีความต่อเนื่องและยังประโยชน์สูงสุดคืนสู่
สังคมอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ท�าให้โลกเข้าสูน่วตักรรมดจิทิลั หรือ Digital 
Disruption ในหลายมิติของวิถีชีวิต เรื่องของเทคโนโลยี
ดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ท�าให้กองทนุพฒันา
สื่อปลอดและสร้างสรรค์สามารถเข้าไปมีบทบาทในเรื่อง
ของการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างสรรค์สังคม  
ผ่านโครงการที่กองทุนสนับสนุนให้เกิดสื่อนั้น ๆ เราเห็น
พฒันาการของโครงการด ีๆ  ท้ังในเรือ่งของรปูแบบแนวคดิ 
ผลิตออกมาเป็นสื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายรูปแบบ 
ที่มีการเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่ม
ได้มากขึ้น สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสื่อ และ
แสดงให้เหน็ถงึตวัเลขทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากผลผลิต
ในผลงานของกองทุนฯ บนพื้นฐานของคุณภาพสื่อ

ในปี ๒๕๖๔ ทีผ่่านมากองทุนฯ จดัสรรทุนบนพืน้ฐาน
ของคุณภาพสื่อใน ๓ รูปแบบคือ การจัดสรรทุนทั่วไป 
การจัดสรรทนุต่อยอดจากผูร้บัทนุเดมิ และการจัดสรรทนุ
ไปยงักลุม่เดก็และเยาวชนให้สามารถท่ีจะเข้าถึงกองทนุฯ 
อีกทั้งกองทุนฯ ยังสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการเปิดเวท ี
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน รับฟัง
ความคิดเห็น เรียนรู้ น�าไปสู่การปรับตัว ซึ่งการปรับตัว

คือปรับกลไกของกองทุนฯ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ 
เปิดรบัข้อเสนอโครงการฯ ประเดน็เรือ่งของการจดัสรรทนุ
ให้ตรงกบัยทุธศาสตร์ท่ีตรงกบับริบทของสังคมในปัจจุบนั 
ประเดน็ส�าคญัอกีเรือ่งหนึง่คอื Soft Power ทีม่เีรือ่งของ
วัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนร่วม เรื่องของการสื่อสารเชิง
วฒันธรรมสามารถทีจ่ะเป็นบรบิทในการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากได้เป็นอย่างดี ยิง่ในปัจจุบนัเราเหน็ถึงการส่ือสาร
ทีน่�าทนุทางวฒันธรรมไปต่อยอด สร้างมลูค่าเพิม่เศรษฐกจิ 

ทั้งนี้ ในปีต่อ ๆ ไป กองทุนฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้เกิดสื่อดี มีคุณภาพ ขจัดสื่อร้าย 
ขยายสื่อดี สร้างประโยชน์สุขแก่สังคมอย่างยั่งยืน

สารจากรองประธานกรรมการ

(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
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สารจากประธานกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานฯ

(นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล)

แม้ในวันนี้สถานการณ์โรคระบาดท่ีอุบัติขึ้นในช่วง
สองปีที่ผ่านมาจะคลี่คลายลงมาก หากมาตรการต่าง ๆ 
ทีไ่ด้เกดิขึน้เพือ่ควบคมุและป้องกนัการระบาด กลับสร้าง
ความเปลีย่นแปลงต่อวถีิชวีติ ความเป็นอยู ่และพฤติกรรม
ของมนษุย์ในหลากหลายมติ ิรวมถงึพฤตกิรรมการเปิดรบั
ข้อมลูข่าวสาร ซึง่เป็นผลสบืเนือ่งมาจากภาวะการระบาด
ของข้อมูลเท็จและบิดเบือนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ Infodemic ดังจะเห็น
ได้ว่าในปีท่ีผ่านมาแวดวงอุตสาหกรรมสือ่ทุกแพลตฟอร์ม
ทัว่โลกต่างพร้อมใจกนัปรับตวั เพือ่ความอยูร่อดในภาวะ
วกิฤต ิอาท ิรายการสาระบันเทิงต่าง ๆ  ท้ังท่ีแพร่ภาพผ่าน
โทรทศัน์และ OTT ต่างให้พืน้ทีแ่ละจดัล�าดบัความส�าคญั
ของเนื้อหาที่เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไว้เหนอืเนือ้หาประเภทอืน่ ส�านกัข่าวรายย่อย
รายใหญ่ต่างหันมาพึ่งพาแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง 
ขนาดสั้น เช่น TikTok เพื่อใช้น�าเสนอข้อมูลที่อาจเข้าใจ
ยากและซับซ้อน ให้เป็นไปในรูปแบบที่เป็นมิตร กระชับ 
ฉบัไว และสามารถสือ่สารเนือ้หาได้ครบถ้วนภายในเวลา
ไม่เกินหนึ่งนาที รวมถึงการเติบโตของ Facebook 
Group ซึ่งกลายเป็นปริมณฑลสาธารณะแห่งการพึ่งพา
อาศยั ทัง้ในแง่ของการตรวจสอบข้อมลูบิดเบือน การแชร์
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่มาที่น ่าเชื่อถือหรือเป็น
ประโยชน์ หรือแม้กระท่ังการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
อุปโภคบริโภคที่สนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ เป็นต้น

จึงอาจกล่าวได้ว่า พลวัตทางสังคมและภูมิทัศน์สื่อ
ต่างมีความเกี่ยวเนื่องกัน และสร้างอิทธิพลต่อกันไม่มาก
ก็น้อย ดังนั้น การประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุน
พฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปี ๒๕๖๔ นี ้นอกจาก
การวางหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินใน ๔ มิติ  
คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ  
และการพัฒนาองค์กร ดังเช่นการประเมินในปีท่ีแล้ว 
คณะกรรมการประเมินผลฯ ยังได้เพิ่มเติมบทวิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ด้วย

ภาพรวมผลการประเมนิการด�าเนนิงานของกองทนุฯ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู ่ที่ ๔.๗๙๘๕ คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐ ซึ่งสูงกว่าผลประเมินในป ี
ทีผ่่านมา ๐.๐๒๒๗ คะแนน อนัเนือ่งมาจากการทีก่องทนุฯ 

ประธานกรรมการประเมินผลการดำาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สามารถบริหารจัดการกระบวนการการสนับสนุนทุนให้
แล้วเสรจ็ได้อย่างรวดเรว็หลงัจากประกาศปิดรบัโครงการ 
และได้รับความพึงพอใจจากผู้ได้รับการสนับสนุนทุน
ประจ�าปี ๒๕๖๔ ในระดับมากที่สุด คือร้อยละ ๙๐ 
นอกจากนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ได้เกดิข้อค้นพบทีน่่าสนใจ อาทิ การ
ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการด�าเนินโครงการสามารถน�า
ไปสู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ถึง ๓.๕๗๖ เท่า หรือ
สื่อที่ผลิตโดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์เชงิสงัคมให้ผูร้บัชมสือ่ได้สงูสดุถงึร้อยละ ๘๕.๐๔ 
อาทิ การได้รับความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ และการซึมซบั
และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เป็นต้น 

ในปีงบประมาณถัดไป คณะกรรมการประเมินผลฯ 
ยังได้ก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ียังคงเน้นผล
ในเชงิคณุภาพทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึผลลพัธ์ความส�าเรจ็ของ
การด�าเนินงานของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้วัดผล
ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สืบไป
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สารจากประธานอนุกรรมการบริหาร

ในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ 
โดยผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ สื่อจึงมีอิทธิพลต่อวิธีคิด
และวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก ดังนั้น การเข้าไป
หนุนเสริมให ้ประชาชนเกิดความรู ้ เท ่าทันและมี
วิจารณญาณในการเลอืกรบัและใช้สือ่ รวมทัง้การส่งเสริม
ให้เกิดสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เหมาะส�าหรับคน 
ทกุเพศ ทกุวยั โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน จงึเป็นภารกจิ
ทีส่�าคญัยิง่ของกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์  

โดยที่ผ่านมาทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ได้ต่อยอดและพัฒนาขยายเครือข่ายส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการน�าองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ไปเผยแพร่สูส่งัคมไทยอย่างเป็นรปูธรรม ใช้สือ่
เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นประเทศให้ก้าวสูส่งัคมแห่ง
การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อเพื่อเสริมสร้างนิเวศ
สื่อที่ดีทั้งในมิติการรู ้เท่าทันสื่อและการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการเปิดพืน้ทีใ่ห้ผู้พิการ
ได้มส่ีวนร่วมต่อกระบวนการเรยีนรูแ้ละแสดงศกัยภาพใน
ด้านการผลิตสื่อ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
คุณธรรม จรยิธรรม รวมถงึการพัฒนากลไก Soft Power 
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกองทุนฯ ได้สนับสนุนการ 

ขับเคลื่อนกลไก Soft Power ผ่านการผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสื่อในประเทศให้เป็นที่
ยอมรับมากขึ้น

ส�าหรับปี ๒๕๖๔ มีผู ้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอ
โครงการหรอืกจิกรรมเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นจ�านวนมาก ดิฉัน
ในฐานะประธานอนกุรรมการในคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ขอให้ทกุท่าน
มั่นใจว่าคณะอนุกรรมการบริหารฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง
กองทุนฯ โดยขอให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ ทุกท่านมี
ก�าลังใจในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ มีคุณค่าในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชน และคนในสังคมต่อไป

(นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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(นายธนกร ศรีสุขใส)
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สารจากผู้จัดการกองทุนฯ

ในเดอืนมนีาคม ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา ถือเป็นปีทีก่องทนุพฒันา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ก่อตั้งมาครบ ๖ ปีนับจากวันที่ 
พระราชบัญญัติกองทุนฯ ประกาศบังคับใช้ โดยที่กองทุนฯ 
สามารถด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์เม่ือปี 
๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีที่กองทุนฯ ได้เริ่มจัดสรรทุนเป็นปีแรก และได้
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปี ๒๕๖๔ กองทนุฯ พยายามแสวงหาแนวทางการจดัสรร
ทนุให้บรรลเุป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทนุฯ และ
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น โดยได้
จัดสรรทุนเพิ่มขึ้นอีก ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนประเภทผู้รับทุนเดิม 
เพือ่เป็นการต่อยอดพฒันาโครงการทีเ่คยได้รบัการจดัสรรทนุแล้ว
ประสบความส�าเร็จ ต้องการต่อยอดเพื่อขยายผลงานให้ดีขึ้น  
ให้แพร่หลาย และเพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
มากขึน้ และ ๒. ทนุประเภทส่งเสรมิและสนับสนนุเดก็และเยาวชน
ที่จัดสรรให้ส�าหรับเด็กและเยาวชนได้เป็นผู้ด�าเนินโครงการเอง
โดยตรง เป็นการส่งเสรมิพฒันาให้เดก็และเยาวชนทีม่คีวามสนใจ
ผลติสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ให้สามารถก้าวสู่เส้นทางการผลิต
สื่อที่ดีมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
จากข้อมลูการด�าเนนิงานทีผ่่านมาแล้วจะพบว่ากองทนุฯ ได้มกีาร
พัฒนาและเติบโตขึ้นเป็นล�าดับอย่างชัดเจน

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองทุนฯ ได้จัดท�า
แผนงานโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับโดยใช้ยุทธศาสตร์
ของกองทุนฯ ท้ัง ๔ ด้านเป็นตัวตั้ง และภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติกองทุนฯ โดย
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรนี้ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร ่
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อท่ีปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไก
และกระบวนการคัดกรองเฝ ้าระวังและการรู ้ เท ่าทันส่ือ 
ยทุธศาสตร์ที ่๔ การส่งเสรมิและพฒันาช่องทางเพือ่สือ่สารให้กบั
สังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี และ
การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

จากผลการด�าเนินงานในปีดังกล่าว ผลการประเมินถือว่า
ผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัด กองทุนฯ ได้คะแนนจากการประเมินผล
การด�าเนินงานของกองทุนฯ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ที่ 
๔.๗๙๘๕ คะแนน ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๖๓ เล็กน้อยถึงแม้ว่าสภาพ
แวดล้อมในด้านการส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะ
ประสบกับความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัย
ภายนอก สบืเนือ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในขณะเดียวกันการด�าเนินงานของกองทุนฯ 
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังยึดม่ันกับความโปร่งใส คุณธรรม  

ความพร้อมรับผิด และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
ดงัเห็นได้จากผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส หรอื ITA 
ที่เพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญ คือระดับ A ด้วยคะแนน ๙๓.๐๕ คะแนน

นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีความพยายามที่จะให้มีการ
ประเมินผลกระทบจากการด�าเนินงานของกองทุนฯ ต่อมิติด้าน
สังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างอีกด้วย แม้ว่าการด�าเนินงานใน
กรณดีงักล่าวในรายละเอยีดอาจจะท�าได้ค่อนข้างยาก เพราะเป็น
ที่ทราบกันดีว่าผลกระทบทางสังคมมีลักษณะที่มีความเป็น
นามธรรมสูง วัดผลค่อนข้างยาก ขณะท่ีประเด็นผลกระทบทาง
เศรษฐกจิกม็ปัีจจยัตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรต้น (สาเหต)ุ ทีห่ลากหลาย
และซับซ้อน ยากที่จะวัดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบ
ได้โดยตรง ถึงกระนั้นก็ตาม ที่ปรึกษาประเมินผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนฯ โดยระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ในเชิงวิชาการ โดย
มีผลการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เท่ากับ ๒.๒๘๖ เท่า 
และผลกระทบเชิงสังคม เท่ากับ ๗๑.๒๔ เท่า ซึ่งกองทุนฯ เชื่อว่า
มีประโยชน์และเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการพัฒนาสร้างคุณประโยชน์
ต่อไป 

กองทนุฯ มคีวามมุง่มัน่ในการขับเคลือ่นภารกจิให้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยเดินหน้าในการด�าเนินงานเพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศส่ือด้วยการ “ลดทอนสือ่ร้าย 
ขยายสือ่ด”ี พร้อมเปิดรบัฟังความคดิเหน็และการมส่ีวนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์ส่ือ ให้ส่ือสร้างสรรค์สังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทสรุป
ผู้บริหาร
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ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีท่ีท้าทายการท�างานตามภารกจิของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ทัง้จากปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อที่ประสบกับปัญหาความท้าทาย 
จากเทคโนโลยสีือ่หลอมรวม การระบาดของข้อมลูบดิเบอืน (Disinformation) ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์หลากหลาย
รูปแบบ ปัญหาการขาดเนื้อหาคุณภาพ ตลอดจนรูปแบบการบริโภคสื่อของผู้ชม ผู้ฟัง ที่เปลี่ยนแปลงไป

ท่ามกลางกระแสความเปลีย่นแปลงดงักลา่ว กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ได้พัฒนาการปฏิบัตงิาน 
พัฒนาบคุลากร เทคโนโลย ีและปรบัลดข้ันตอนในการด�าเนนิงาน ให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล
เพิม่มากขึน้ ให้สอดคล้องกบัแรงกดดนัจากปัจจยัภายนอก ในประเด็นเชงิยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุ
การพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาศกัยภาพของผูผ้ลติสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ส่งเสรมิ
และสนบัสนนุให้เด็ก เยาวชน และครอบครวัมทีกัษะในการรูเ้ท่าทันสือ่ เฝ้าระวงัสือ่ทีไ่ม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ และ
สามารถใช้สือ่ในการพฒันาตนเอง ชมุชน และสงัคม ส่งเสรมิและสนับสนนุการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง

ผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถเป็นประจกัษ์พยานถงึความส�าเรจ็
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งใน
มิติของการบริหารจัดการองค์กรเพื่อคุณธรรม และความโปร่งใสทุกมิติ ซึ่งทาง
กองทุนฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในระดับ A  
ที่คะแนน ๙๓.๐๕ ซึ่งสูงกว่าคะแนน ๘๔.๐๘ ในปีก่อนหน้า ตลอดจนการพัฒนา
ระบบตรวจสอบภายใน การลดการขดักนัของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
และการลดประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จาก ๑๑ ประเด็นความเสี่ยง
เหลือเพียง ๓ ความเสี่ยง 

ความตัง้ใจ และมุ่งมัน่ของกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ในการปรบัตวั 
และพฒันาทกุมติ ิยงัสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมนิการด�าเนนิงานของกองทุนฯ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึง่มผีลการประเมนิในภาพรวมอยูท่ี ่๔.๗๙๘๕ จากคะแนนเตม็ 
๕.๐๐๐๐ สูงขึ้น ๐.๐๒๒๗ จากผลการประเมินฯ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้คะแนนรวมเท่ากับ 
๔.๗๗๕๘ โดยแบ่งเป็นมิติทั้งสิ้น ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลที่ได้รับคะแนนเต็มที่ 
๕.๐๐ จากผลการเกดิสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ทีม่คีณุภาพจ�านวนทัง้สิน้ ๕๖ โครงการ 
ซึง่เป็นสือ่ท่ีมคีณุภาพในระดบัดทีกุโครงการ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั ๘๗.๐๖ สือ่ทีผ่ลติ
สามารถน�าเสนอเนื้อหาและรูปแบบการน�าเสนอซึ่งสะท้อนถึงสื่อที่แสดงถึงความด ี 
ความงาม สร้างสรรค์ และจนิตนาการ สอดคล้องกบัสถานการณ์ของสังคมในปัจจบัุน และ
ผลการส�ารวจกลุ่มเป้าหมายของสื่อ จ�านวน ๑,๒๒๐ ตัวอย่าง สะท้อนว่ากลุ่มเป้าหมาย
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สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากส่ือได้ในระดับมากท่ีสุด มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั ๙๗.๙๔ ส�าหรบั
ในด้านงานวจิยั ชดุความรู ้หรอืนวตักรรมเกีย่วกบัสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ทีถ่กูใช้ประโยชน์ 
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั ๙๗.๔๗ อยูใ่นระดบัดมีาก โดยผลงานส่วนใหญ่มีคณุภาพตามหลกัวชิาการ 
กล่าวคอื การมวีตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจนออกแบบระเบยีบวจัิยทีเ่หมาะสม สร้างผลกระทบเชงิบวก 
และนวตักรรมมคีวามแปลกใหม่ อกีทัง้มคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์ และความต้องการ
ของสงัคมและสามารถแก้ปัญหาของกลุม่เป้าหมายหลายกลุ่ม และส�าหรับในด้านการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ การรู้เท่าทันสื่อ จากผลส�ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้รับประโยชน์ จ�านวน ๑,๒๖๐ 
ตวัอย่าง พบว่า กลุม่ตวัอย่าง มคีวามรู้ การรู้เท่าทนัส่ือ และการใช้ประโยชน์จากสือ่ในระดับ
ค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๘.๒๐ ได้แก่ ทักษะการสืบค้นและการเข้าถึงสื่อ ทักษะ 
การวิเคราะห์ และประเมินเนือ้หาส่ือ ทกัษะการใช้ประโยชน์และร่วมสร้างสรรค์สื่อ ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล และทักษะการสังเคราะห์ และสะท้อนประเด็นจากเนื้อหาสื่อ 

มิติด้านประสิทธิภาพ ท่ีคะแนน ๔.๒๘ โดยกองทุนฯ สามารถเบิกจ่ายและผูกพัน 
งบประมาณที่ร้อยละ ๙๔.๑๑ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

มติด้ิานคณุภาพการให้บรกิารได้คะแนนเต็มที ่๕.๐๐ จากผลการประเมนิความพงึพอใจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามารับบริการในระดับมากที่สุด ในระดับร้อยละ ๙๐ และผลการ 
ตอบสนองต่อผู้มีหน้าที่ก�ากับ ตรวจสอบ และประเมินพบว่ากองทุนฯ มีการด�าเนินการเพื่อ
ตอบสนองฯ และจดัท�ารายงานการด�าเนนิการเพือ่ตอบสนองฯ ต่อผู้มหีน้าทีก่�ากบั ตรวจสอบ 
และประเมิน ได้ครบทุกประเด็น

มติด้ิานการพฒันาองค์กร ได้คะแนน ๔.๗๑๑๒ โดยกองทุนฯ สามารถด�าเนนิการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคมุภายใน การด�าเนนิงานด้านการตรวจสอบภายใน การด�าเนนิการจดัท�า
แผนการบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจิทลั ตลอดจนการด�าเนนิการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นไปตามที่ก�าหนดทุกตัวชี้วัด

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔12



ทีส่�าคญักว่านัน้ การประเมนิผลลพัธ์ของการด�าเนนิการของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖๔ จากการวิเคราะห์ผลกระทบในการใช้จ่ายเชิงเศรษฐกิจ 
ปรากฏว่า การด�าเนนิการของกองทนุฯ ในการจดัสรรทุน มลูค่า ๓๒๕.๑๓ ล้านบาท สามารถ
สร้างผลกระทบทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ และสงัคม ในวงกว้าง จากผลการใช้จ่ายเงนิเพือ่สนบัสนุน
การด�าเนนิโครงการสามารถน�าไปสูผ่ลกระทบทางเศรษฐกจิ (Economic Impact) จากการ
สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ถึง ๓.๕๗๖ เท่า คิดเป็นมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
เท่ากับ ๑,๑๖๒.๖๐ ล้านบาท และผลกระทบเชิงสังคม (Social Impact) พบว่า สื่อที่ผลิต
โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมให้ผู้รับชมสื่อได้สูงสุดถึง
ร้อยละ ๘๕.๐๔ คิดเป็นมูลค่าผลกระทบเชิงสังคม เท่ากับ ๒๓,๑๖๒.๕ ล้านบาท อาทิ  
การได้รบัความรูใ้หม่ท่ีเป็นประโยชน์ ได้รบัความคดิสร้างสรรค์ ทกัษะ ความรู ้หรอืวธิกีารใหม่ ๆ 
ในกระบวนการตดัสนิใจ หรอืกระบวนการท�างานหรอืการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ การรูเ้ท่าทนัสือ่
ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ทักษะการวิเคราะห์สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ตลอดจน
การซึมซับและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ได้มุง่มัน่ในการพฒันาองค์การในทกุมติ ิในด้าน
การพฒันาบคุลากร ได้มกีารอบรมพฒันาบคุลากรในหลกัสูตรการจัดท�า TOR ท่ีดแีละถกูต้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตร 
การจัดการความรูด้้านสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  หลกัสตูร Digital Technology หลกัสตูร 
Digital Literacy หลักสูตร Strategic and Project Management หลักสูตร Digital 
Verification (Fact-Check) Training Program ฯลฯ และกองทนุฯ ยงัเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ผ่านการยืน่ในระบบดจิทิลัอย่างสมบรูณ์ และมกีารพฒันาระบบการเชือ่มโยงข้อมลูกับฐานข้อมูล
ทะเบยีนราษฎร์ ของกรมการปกครอง และฐานข้อมลูของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือปรับปรุง
การให้บรกิารผ่านระบบดจิทิลั ส่งผลให้ผลการส�ารวจระดบัความพร้อมรฐับาลดจิทิลัหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๔ กองทุนฯ อยู่ในอันดับ ๕๔ จาก ๒๕๔ หน่วยงาน 
นอกจากนั้นยังแสดงถึงความต้ังใจของกองทุนฯ ในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล  
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล
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กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์จัดต้ังขึน้ตามพระราชบญัญติักองทนุพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ดังนี้

รณรงค์ ส่งเสริม 
และสนับสนุน
การพัฒนา
สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ 

เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

ส่งเสริมให้มี
การพัฒนา
ศักยภาพของผู้ผลิต
สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อ
ให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

ด�าเนินการและส่งเสริม
ให้มีสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้
และการสร้างนวัตกรรม
ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 15

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์



๑. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง

๓. ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

พันธกิจ

ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่อ
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี

ยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๒. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ
และนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและขบวนการคัดกรอง
เฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ

๔. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารให้กับสังคมให้เกิดการรับรู้ 
และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี

วิสัยทัศน์
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
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ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

สร้างนวตักรรมสือ่แบบต่าง ๆ  เพือ่ทลายกรอบการผลิตเนือ้หาแบบ
เดิม ๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได ้
มากขึ้น และน�าเสนอข้อมูลที่จ�าเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการ เพื่อการ 
เล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็น
ประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมท้ังสร้างฐานความรู้
ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สร้าง “การมีส่วนร่วม” 
กองทุนฯ จะเป ็นก�าลัง

ส�าคญัในการสร้างการมส่ีวนร่วม
ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน โดย
สร้างรปูแบบการประสานงานให้
เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ต่อเนื่องต่อไปได้

สร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ 
“การเฝ้าระวังสื่อ” 

กองทุนฯ มีบทบาทหน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน” 
• ด้าน “รู้เท่าทันสื่อ” ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ 
รู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย
•  จับมือเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมทุน
•  เตรียมความพร้อมในการผลักดันการรู้เท่าทนัส่ือเข้าสู่ระบบการ
ศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรด้านข้อมูลหรืออื่นใดที่สนับสนุนการ 
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้สือ่และการสือ่สารของไทยในเชงิลึก และ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการชี้วัดระดับการรู้เท่าทันสื่อ
• เป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่เด็ก 
เยาวชน  และครอบครัวเป็นส�าคญั พร้อมท้ังมบีทบาทหน้าทีใ่นการ
เฝ้าระวังสื่อที่ค�านึงถึงการตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร สร้างฐาน
ข้อมูล สร้างนวัตกรรม ทั้งงานเชิงประเด็นและมีกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลาย สร้างพลเมืองที่ไหวรู้ต่อการเฝ้าระวัง ท�างานแบบ 
เครือข่ายเข้มแข็ง และเคลื่อนไหวผ่านการสื่อสารสาธารณะ

สนับสนุน
และกระตุ้นให้เกิด
สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
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โครงสร้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ

สร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและพัฒนา

โครงการ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการส่งเสริม

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง

สื่อที่ไม่ปลอดภัย
และไม่สร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะกรรมการประเมินผล
การด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างสำานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ รองผู้จัดการ

ฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายสนับสนุน
การบริหารงาน

ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ฝ่ายวิจัย
และขับเคลื่อน

สังคม

ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 
ส�าหรับเด็ก
และเยาวชน

ฝ่ายพัฒนาสื่อ
ปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 
ส�าหรับประชาชน

ฝ่ายส่งเสริม
การรู้เท่าทัน

และเฝ้าระวังสื่อ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ผู้จัดการ ๑ อัตรา       เจ้าหน้าที่ ๔๗ อัตรา  ลูกจ้าง ๖ อัตรา รวม ๕๔ อัตรา
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แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

รณรงค์ ส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวมีทักษะ
ในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อ
ที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
และสามารถใช้สื่อในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน และสังคม

ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการ
พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย 
อบรม พัฒนาองค์ความรู้และ

การสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด�าเนินการและส่งเสริม
ให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

การพัฒนาการเรียนรู้

การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม

การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี

แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทระดับประเทศ

พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๔

๓

๑

๒

๒

๓

๑

๗

๖

๕
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ยุทธศาสตร์
กระทรวงวัฒนธรรม ๒๐ ปี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และฉลาดใช้สื่อ อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

ส่งเสริม สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง 
เข้าใจ และใช้ประโยชน์
จากสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง

ส่งเสริมให้ประชาชน
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวมีทักษะในการ
รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและ
ขบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา
สื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารให้แก่
สังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐาน

การเสริมสร้างคุณธรรมด้วย
มิติทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านคุณธรรม

สืบสาน รักษา ต่อยอด
งานศิลปวัฒนธรรม 
และปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย รมว. กระทรวงวัฒนธรรม
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ผลการ
ดำาเนินงาน
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แผนการด�าเนินงาน ตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ มวีงเงนิงบประมาณรายจ่ายจ�านวน ๕๘๘.๘๖ ล้านบาท แบ่งเป็นเงนิส�ารองกรณฉีกุเฉนิและจ�าเป็น จ�านวน 
๒.๐๑ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายส�าหรับด�าเนินการ จ�านวน ๕๘๖.๘๖ ล้านบาท ในจ�านวนนี้เบิกจ่ายแล้ว 
๑๕๕.๘๘ ล้านบาท และผูกพันข้ามปีงบประมาณ จ�านวน ๓๙๘.๒๙ ล้านบาท รวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ�าปี ๒๕๖๔ จ�านวน ๕๕๔.๑๗ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑ ของงบประมาณรายจ่ายส�าหรบัด�าเนนิการทัง้หมด

นอกจากนี้ ยังมีรายการงบประมาณที่ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๔๔.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ�านวน ๘๗.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๓ ของงบผูกพันปี ๒๕๖๒ และรายการ 
งบประมาณที่ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ�านวน ๓๔๐.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ�านวน  
๒๓๖.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๘ ของงบผูกพันจากปี ๒๕๖๓

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๔

รายการงบประมาณผูกพัน (ล้านบาท)

รวมผลการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ

งบประมาณคงเหลือ
๓๔.๖๙ ล้านบาท

(ร้อยละ ๕.๘๙)
๕๘๘.๘๖ 

ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว
๑๕๕.๘๘ ล้านบาท

(ร้อยละ ๒๖.๔๗)

ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
๓๙๘.๒๙ ล้านบาท

(ร้อยละ ๖๗.๖๔)

งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๔

ผูกพัน
๑๔๔.๙๐

รายการผูกพันจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ร้อยละ ๖๐.๕๓)

เบิกจ่าย
๘๗.๗๑

๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

จ�านวน
๓๔๐.๑๖

รายการผูกพันจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ร้อยละ ๖๙.๓๘)

เบิกจ่าย
๒๓๖.๐๐

๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๕๕๔.๑๗
ล้านบาท 

หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๑๑

รวมจ�านวน
๔๘๕.๐๖

รวมเบิกจ่าย
๓๒๓.๗๑

รวมร้อยละ
๖๖.๖๗
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การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๔



๓๐๙๓๐๘

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนทุนแก่ภาคีเครือข่าย เพื่อด�าเนิน
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการออกข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเริ่มให้การสนับสนุนทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา

๒๕๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๐

๐

๑,๐๐๐

๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)

จ�านวนโครงการที่ยื่นเสนอและอนุมัติ (โครงการ)

จ�านวนเงินที่ยื่นเสนอและอนุมัติ (ล้านบาท)

๒๔๐

๙๐๖

๔,๘๑๓.๖๖

๖๖๐

๒,๔๓๑.๙๓
๒,๑๕๙.๔๒

๑๘๐

๘๒๔

๓,๖๕๐.๘๘

๑๐๓.๒๐

๔๐

๑๖๗

๒๐๓ ๒๐๒

๑๖๐

๓๒๔

๔๗๔

๑๘๐

๕๑๑

๓,๓๑๑

๒๐๔.๗๓

๙๐

๖๑๙

๒,๐๐๖.๑๐

๙๐

๘๐๒

๒,๗๕๘

๑๐๐

๔๗๗

๑,๖๕๘.๐๕ ๑,๖๒๒.๕๔

๓๐

๑๗

๓๐

๒๙

๓๐

๑๐๖

ประเภทเปิดรับทั่วไป ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทความร่วมมือ

ประเภทผู้รับทุนเดิม ประเภทเด็กและเยาวชน จ�านวนโครงการ / เงินที่อนุมัติ

๔๘

๙๙.๙๙ ๘๙.๒๐

๒๐.๔๓

๒๗.๘๔
๒๒.๐๒

๑๕.๗๗
๒๐๓ ๑๘๐๑๖๐ ๒๐๒๑๘๙.๘๔

๑๓๘.๐๒

๘
๕

๓๙

๘๒

๕๐ ๔๐๕๓ ๘๑
๔๐ ๖๘

๑๒
๓๙

๑๐๓
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การสนับสนุนทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑

Strategy 1
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิและพัฒนาการผลติและเผยแพร่
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ ่งเน ้นการพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสร ้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน  
และประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าประสงค์ส�าคัญ คือ  
การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้ผลิตสื่อผลิตและ 
เผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร ้างสรรค ์ในรูปแบบท่ี 
หลากหลายและทัว่ถงึอย่างมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดรูปแบบและแนวทางใหม่ ๆ  
ในการผลติและเผยแพร่สือ่อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ผลิตสื่อให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
และมีความพร้อมในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมสื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ในส่วนของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจ�าปี 
๒๕๖๔

โดยภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและ
เผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดังกล่าวมีแนวทาง
การก�าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ในมิติของการด�าเนิน
การผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพและในมิติที่
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ซึ่งตามผลการ
ประเมนิคุณภาพสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์จ�านวน ๕๖ 
โครงการจากโครงการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ในปี ๒๕๖๔ 
ในภาพรวมผลการประเมินคุณภาพสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 
อยู่ที่ ๘๗.๐๖ เปอร์เซ็นต์

โดยมีผู้ใช้ประโยชน์และผู้รับชมสื่อจากโครงการท่ี
ด�าเนินการ ในภาพรวมในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และมผีลงาน
ด�าเนินการเสร็จในปี ๒๕๖๔ ผลการประเมินการใช้
ประโยชน์พบว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าใจและ 
ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาชิ้นงานสื่อได้ในระดับที่มากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙๗.๙๔ เปอร์เซ็นต์

และจากการประเมนิคณุภาพสือ่ทีด่�าเนนิการเสรจ็สิน้
พบว่า ส่ือที่โครงการส่วนใหญ่ผลิตเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพ  
ซึง่พิจารณาจากคณุภาพส่ือทัง้หมดพบว่า ส่วนใหญ่มีการ 
น�าเสนอเนือ้หาและรปูแบบการน�าเสนอซึง่สะท้อนถงึส่ือ 
ทีม่คีณุลกัษณะของความดงีาม เสรมิสร้างการสร้างสรรค์
และจนิตนาการโดยมคีวามสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
สงัคมในปัจจบัุน รวมท้ังมรีปูแบบการน�าเสนอทีห่ลากหลาย 
เช่น แอนเิมชัน คลปิวิดโีอหรอืหนงัสัน้ ภาพวาด หนงัสือ 
ละครเวที อินโฟกราฟิก เป็นต้น โดยครอบคลุมกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีหลากหลายท้ังในกลุ่มของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป และกลุ่มผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่มี 
ความสอดคล้องกับข้อเสนอของโครงการทีน่�าเสนอมา

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อใน
แต่ละด้านพบว่า ผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้รับสื่อสามารถใช้
ประโยชน์จากสื่อ มีความเข้าใจในเนื้อหาชิ้นงานสื่อ 
ที่มีคุณภาพครบในทุกมิติของเกณฑ์การประเมินทั้ง 
ในด้านความดีงาม ด้านความเข้าใจในมิติของความคิด
สร ้างสรรค์และการใช ้จินตนาการที่จะเสริมสร ้าง
ประสบการณ์ในการรับสื่อให้กับตัวของผู้รับสื่อเอง

ในส่วนของโครงการท่ีกองทุนฯ ด�าเนินการเองใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ นี้นั้น

การด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการผลติและ
การเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีโครงการที ่
จัดท�าและด�าเนินการในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและ
เยาวชน รวมทัง้กลุม่เป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุม่พกิารและ
กลุ่มผู ้สูงวัย รวมท้ังสามารถสร้างเครือข่ายในภาค
ประชาชนให้เข้ามามส่ีวนร่วมโดยผ่านกระบวนการอบรม
และพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการได้
เรียนรู้กระบวนการคิดกระบวนการและเทคนิคในการ
ผลิตชิ้นงานส่ือหรือการสร้างองค์ความรู้ในมิติใหม่ ๆ ที่
จะสื่อสารออกมาในรูปแบบที่เป็นกรอบแนวคิดของการ
ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานปี ๒๕๖๔ จ�าแนก
ออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน  
มุง่เน้นการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ส�าหรบัเดก็และเยาวชน โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมสือ่ส�าหรบัการเรยีนรู้ 
ของเดก็และเยาวชนทีจ่�าเป็นส�าหรบัศตวรรษที ่๒๑ ตลอดจนการพัฒนาก�าลังคน “เด็กและเยาวชน” ให้เป็นพลเมอืงทีด่ี 
มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital  
Literacy หรอื MIDL) มุง่เน้นส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สิทธแิละหน้าท่ี การคิดอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 
ความตระหนกัในอทิธพิลของสือ่ (Media Effect Awareness) และการรูเ้ท่าทนัตนเอง (Self-awareness) เพือ่ให้เกิด
พฤตกิรรมเชงิบวกในการใช้สือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และลดพฤติกรรมเสีย่งในการใช้สือ่ทีไ่ม่เหมาะสมและเป็นอนัตราย
ต่อตนเอง ผูอ้ืน่ และสงัคม อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างภมูคิุม้กนัและรู้เท่าทนัส่ือในยคุดิจิทลัของเด็กและเยาวชน โดยมสีือ่ 
ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน มีรูปแบบสื่อที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะ และ 
การเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย โดยมตีวัอย่างโครงการทีไ่ด้รบัการสนับสนนุจากกองทนุฯ ดังนี้ 

๐๑ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน

 ประเภทโครงการสำาหรับเด็กและเยาวชน

เป็นโครงการพฒันาแหล่งการเรยีนรูเ้สมอืนจรงิพพิธิภณัฑ์
ไทยในมุมมอง ๓๖๐ องศาและสร้างสือ่มลัตมิเีดยีของพพิธิภัณฑ์
ส�าหรับเด็กและเยาวชน  โดยสแกนภาพวตัถุโบราณและวตัถจุดั
แสดงเพื่อจัดท�าฐานข้อมูล พร้อมทั้งผลิตสื่อสมุดกิจกรรม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบโมเดล ๓ มิติวัตถุ
โบราณและวัตถุตามพิพิธภัณฑ์ ๑๐ แห่ง คือ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ขอนแก่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว) 
จ.กาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น อนุสรณ์
สถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี และหอแห่งแรงบันดาลใจ 
จังหวัดเชียงราย และมีการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนและเผยแพร่ในกลุ่มนักเรียน 
จ�านวน ๓๐๐ คน และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ประกาศเกยีรตคิณุเป็น “ค่าของแผ่นดนิ” Value of the Land 
: Pride and Dignity of Thais ปี ๒๕๖๔ ได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ประเภทโครงการ
จากนายกรัฐมนตรี www.vrsiam.org 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย 
(โครงการให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไปปี  ๒๕๖๒) 
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“นิทานเพื่อนรัก” พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. 
ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน (โครงการให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไปปี ๒๕๖๒) 

“หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้” มุ่งเน้นสร้างสรรค์เร่ืองราว 
เก่ียวกบัเบือ้งหน้าและเบือ้งหลังการแสดงโขน ในรูปแบบส่ือวดิีทศัน์ 
(VDO Clip) สร้างสรรค์ Content เผยแพร่ลงบนส่ือดิจิทลัส�าหรับ 
กลุ่มเด็กวยัเรียน โดยถ่ายทอดเร่ืองราวเกีย่วกบัโขนไทยท่ีมคีวามเข้าใจ
ง่าย เพือ่ให้เยาวชนคนรุน่ใหม่สามารถเข้าถงึแก่นของการแสดงโขน 
ศลิปวฒันธรรม ศาสตร์และศลิป์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับนาฏศลิป์ชัน้สงู
ซึง่เป็นมรดกของชาต ิ ผ่านการเล่าเรือ่งในมมุมองของเดก็และเยาวชน 
Storytellers พาไปเปิดประสบการณ์ “เปิดหลังโรง เข้าใจโขนอย่าง
ง่าย” ซ่ึงได้รับเกยีรติจาก รศ. ดร.ศภุชยั จันทร์สุวรรณ์ ศลิปินแห่งชาติ 
สาขาศลิปะการแสดง พ.ศ. ๒๕๔๘  มาบอกเล่าเร่ืองราวของโขน เพือ่
เป็นสือ่กลางให้เดก็และเยาวชนเข้าถึงและใกล้ชดิกบั “โขน” ศิลปะ
ล�า้ค่าของแผ่นดินไทย โดยสร้างสรรค์ส่ือคลิปวดีิโอ จ�านวน ๑๐ ตอน 
โดยออกอากาศผ่านส่ือดิจิทลั Facebook ไม่ต�า่กว่า ๔๐๐,๐๐๐ ววิ 
และม ีContent จ�านวน ๑๒๐ และ YouTube Channel ไม่ต�า่กว่า 
๕๐,๐๐๐ ววิ (www.facebook.com/khonthaibehindthescene)

เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน “นิทานเพื่อนรัก” นับเป็น 
จุดเริ่มต้นที่เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ให้เด็ก ตชด. ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้ใช้นิทานเป็นสื่อการเรียนรู้เต็ม 
รูปแบบครั้งแรก ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณครูในการประเมินการคิดและภาษาของเด็กปฐมวัยจาก 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานในโครงการฯ พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่แสดงพัฒนาการแบบ 
องค์รวม รวมท้ังความสามารถทางการคิดและภาษามากขึ้นเป็นล�าดับ และเพื่อสานต่อโอกาสทางการเรียนรู ้
ให้กับเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีน ตชด. ๒๑๘ แห่งทัว่ประเทศ เดก็ปฐมวยั ประมาณ ๘,๗๐๐ คน เดก็อนบุาล ๒ - อนบุาล ๓ 
(๕,๔๐๗ คน) เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ (๓,๒๙๒ คน) และครูปฐมวัย โดยผลิตเป็นหนังสือนิทาน ๘ เรื่อง เรื่องละ 
๑๐,๐๐๐ เล่ม รวม ๘๐,๐๐๐ เล่ม และสมุดกิจกรรม ๘ ฉบับ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม รวม ๘๐,๐๐๐ เล่ม ผลิตสื่อ 
วีดิทัศน์ (๑๘ ตอน) องค์ความรู้ ๒ คลิป คู่มือครู ๑๖ คลิป (เทคนิคการเล่านิทาน-เทคนิคการจัดกิจกรรม) และ 
จัดอบรมครูกิจกรรมอบรม ๔ ภาค 

“หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้” 
(โครงการให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไปปี ๒๕๖๒) 
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บูลลี่ฮีโร่...คลิก รีพอร์ท เซฟ (โครงการให้ทุนประเภทยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒) 

วารสารทิศไทและการผลิตสื่อทางสื่อสังคม Social Media 
(โครงการให้ทุนประเภทยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๓) 

“บูลลี่ฮีโร่...คลิก รีพอร์ท เซฟ” รณรงค์ในการลดผู้กระท�าการกลั่นแกล้งผู้อื่น “ฮีโร่” เป็นผู้ไม่เพิกเฉยต่อ 
การกลั่นแกล้ง ช่วยเหลือเหย่ือผู้ถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์จ�าเป็นจะต้องมีคนที่มีจิตสาธารณะ ไม่เพิกเฉยต่อ
ความรุนแรง เข้ามาช่วยเหลือเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับการรับรู้และตระหนักถึงบทบาทของ Upstander หรือ
ผู้ไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งออนไลน์ สร้างความรู้ด้านการรับมือกับปัญหาการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์  
และความรู้เกี่ยวกับ Upstander รณรงค์ให้เกิด Upstander (ผู้ไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งออนไลน์) ผ่านทาง 
สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากการกลั่นแกล้งสื่อออนไลน์  
โดยผลิต ๓D Animation ประเภทหนังสั้นความยาว ๖๐-๙๐  วินาที จ�านวน ๓ เรื่อง ๓D Animation ประเภท
หนังสั้นความยาว ๕ นาที จ�านวน ๑ เรื่อง Sticker Line ที่ป้องกันการกล่ันแกล้งและตอบโต้อย่างเหมาะสม  
พร้อมข้อความที่ให้ก�าลังใจ บน ๒ ระบบปฎิบัติการ (OS) จ�านวน ๔๐ ตัว และมีพื้นที่ Learning Interactive 
Platform ๑ เว็บไซต์ พร้อมทั้งบทความสาระน่ารู้ รณรงค์ในการลดผู้กระท�าการกลั่นแกล้งผู้อื่น  

วารสารทิศไทและการผลิตสื่อทางสื่อสังคม Social Media 
เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลและน�าสาระจากวารสารทิศไท มาผลิตเป็น 
คลิปวิดีโอและสื่อสังคม Social Media เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเชิงรุก 
กระตุ้นจติส�านกึการรบัรูด้้านคณุธรรม เกิดความรกัและภาคภมูใิจใน
ความเป็นคนไทย ให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดี 
อนัเป็นเอกลกัษณ์ทีจ่ะพฒันาตนเอง มส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศ
ส�าหรับผลงานทั้งหมดที่น�าส่งกองทุนฯ ในช่วงที่ผ่านมามีการผลิต
คลิปวิดีโอ จ�านวน ๑๓ เรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ออนไลน์ จ�านวน ๑๕ ชิ้นงาน การเปิดเพจ The Direction และผลิต
คอนเทนต์ต่าง ๆ  การจัดท�า E-Book วารสารทศิไท หลังจากเผยแพร่
สื่อต่าง ๆ  ผ่านช่องทางออนไลน์ออกไป  ผลการตอบรับและเผยแพร่ 
โดยมยีอดการเข้าถงึคลปิวดิโีอ ประเมนิผลตอบรบัการเผยแพร่วดีิโอ 
จ�านวนการเข้าถึงคลิปวิดีโอ ๓๔๒,๑๖๗ ครั้ง ผู้เข้าชมเพจมากกว่า 
๒,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง 
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โครงการปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการอ่านด้วย
หนังสือนิทานประกอบภาพและอักษรเบรลล์ สำาหรับ
เด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (โครงการให้ทุนประเภท
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒)

หนังสั้นเพื่อรณรงค์ การหยุด Bully ในโลกออนไลน์ 
“หยุดระรานผ่านออนไลน์” (โครงการให้ทุนประเภท
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๓) 

เด็กท่ีมคีวามต้องการพิเศษในกลุ่มบกพร่องทางการมองเห็นควร
ได้รบัโอกาสในการส่งเสรมิคณุธรรมและการพฒันาการอ่านเช่นเดียว
กบัเด็กท่ัวไป ซ่ึงเด็กกลุ่มนีส้ามารถเรียนรู้ผ่านส่ือท่ีมอีกัษรเบรลล์และ
ภาพนนูได้ โครงการดังกล่าวจึงได้พัฒนาสือ่สร้างสรรค์ในรปูแบบของ
นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ จ�านวน ๘ เล่ม 
จัดพิมพ์จ�านวน ๘๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ในโรงเรียน ในแต่ละเล่มจะมี
ข้อความภาษาไทย อกัษรเบรลล์ รวมทัง้ภาพประกอบสีทีท่�าเป็นภาพ
นนูด้วย และน�าไปใช้จัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านและคณุธรรมให้
กับเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๒๔ ครั้ง มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวม ๑๓๒ คน ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนัก
ถึงความส�าคัญของคุณธรรมพื้นฐานแต่ละด้านโดยรวม มีผลประเมิน
ร้อยละ ๘๒.๓๓ ผลการประเมินความเข้าใจของนักเรียนในการน�า
คณุธรรมพืน้ฐานแต่ละด้านไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัโดยรวม มี
ผลประเมินร้อยละ ๘๐.๙๒ 

หนังสั้นเพื่อรณรงค์การหยุด Bully ในโลกออนไลน์ “หยุด
ระรานผ่านออนไลน์” #HATETAG เป็นภาพยนตร์ขนาดสั้น 
จ�านวน ๑๐ ตอน ตอนละ ๑๕ นาที จัดท�า Subtitle ไทย จีน 
และอังกฤษ เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลร้ายของการระราน
ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยการใช้และบอกเล่าผ่านภาพยนตร์ส้ันทั้ง 
๑๐ เรือ่ง  สือ่ทีเ่หมาะสม และเข้าถงึเดก็ เยาวชน และครอบครัว 
ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็ก และเยาวชน และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมกีารเผยแพร่ผ่าน Amarin TV ทกุ
วันเสาร์- อาทิตย์ เวลา ๑๗.๑๕ - ๑๗.๓๐ น. และรับชมย้อนหลัง 
ทางช่อง LINE TV ๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕ น. เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น
ชุด “หยดุระรานผ่านออนไลน์” โดยมยีอดการเข้าถงึผูช้ม Reach 
ผ่านทาง Facebook Instagram Twitter จ�านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
และยอด Impression จ�านวน ๑๒,๗๘๕,๖๐๑ ครั้ง และมีการ 
เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน LINE TV ๒,๐๐๐,๐๐๐ IMPS  
จดัฉายภาพยนตร์รอบพเิศษ ส�าหรบันกัเรยีน นสิิต และนกัศกึษา 
คนทั่วไปจ�านวน ๖๑ ครั้ง มีผู้รับชมรวม ๒,๕๙๒ คน 
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โครงการวิทย์คัท คุยข่าวเล่าวิทย์

โครงการผลิตแอนิเมชันความยาว ๓ นาที จ�านวน ๓๒ ตอน  
เผยแพร่ผ่านทางส่ือออนไลน์ ทัง้ Facebook, YouTube และ TikTok 
มียอดผู้เข้าชมรวม ๖๐๐,๐๐๐ วิว โดยน�าลิขสิทธิ์เนื้อหาและเสียง
สนทนาจากรายการ Podcast ที่ชื่อว่า วิทย์แคสต์ มาเรียบเรียงใหม่ 
และสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหาที่ให้ข้อมูลข่าวสารสั้น ๆ  จาก
งานวิจัยและการค้นพบต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ทั้งในไทยและ 
ต่างประเทศ เพื่อปลูกฝังให้ผู้ชมได้มีวิธีการคิดแบบ Scientific 
Thinking หรือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รู้จักต้ังค�าถาม พิสูจน์ 
ข้อเทจ็จริง โดยผู้ชมจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ด้านวทิยาศาสตร์ และ 
แบ่งปันความรูใ้ห้กบัเพือ่นและบคุคลในครอบครวั เป็นตวัจดุประกาย
ให้ติดตามข้อมลูความรูด้้านวทิยาศาสตร์จากเวบ็ไซต์ลกัษณะเดยีวกนั
หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  มีการพูดคุยต่อยอดถึงเรื่องราวต่าง ๆ  ในกลุ่ม
ผู้ชมด้วยกันเอง ทั้งหมดนี้เป็นการปลูกฝังวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์  
ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ตั้งค�าถาม และหาค�าตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
อันเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการนี้

นิ้วคม STOP CYBERBULLYING (โครงการให้ทุนประเภทยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๓) 

นิ้วคม STOP CYBERBULLYING เป็นโครงการผลิตซีรีส์ชื่อ “THE COMMENTS ทุกความคิดเห็น...มีฆ่า”  
มีเน้ือหาสะท้อนถึงเหตุการณ์ของการกระท�าและถูกกระท�าจากการ Cyberbullying ในสังคมไทย และน�าเสนอ 
ปัญหาทีเ่กิดขึน้รวมถงึวธิกีารรบัมอืและแก้ปัญหาดงักล่าว ซ่ึงครอบครัวถอืว่าเป็นสถาบนัทีม่บีทบาทส�าคญัในการรับมือ 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักรู้ถึงผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การ Cyberbullying ทั้งในมุมของผู้กระท�าและผู้ถูกกระท�า โดยมีการผลิตจ�านวน ๕ ตอน ตอนละ ๔๐-๔๕ นาที   
โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ของการ Cyberbullying การใช้ค�าคม เพื่อตอกย�้าให้ผู้ชมได้เข้าใจ 
ผลกระทบของการ Cyberbullying การเน้นประโยคท่ีตัวละครในซีรีส์สื่อสาร (Meme) เพื่อส่ือสารสู่สาธารณะถึง
กลุ ่มเป้าหมายเด็กวัยรุ ่นและเยาวชนเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่มีต่อสังคมแล้วหันกลับมาดูตัวเองกับ 
การเอาใจใส่คนอื่นมากข้ึน โดยมีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ช่อง ONE ๓๑ ช่อง GMM ๒๕ ยอดจ�านวนการเข้าถึง 
(Nielsen) จ�านวนคนดมูากกว่า ๒,๘๐๕,๓๐๕ คน และทางออนไลน์ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube  
รวมจ�านวน ๗๕๑,๒๙๐ วิว

 ประเภทโครงการสำาหรับประชาชน
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เป็นโครงการผลิตส่ือประเภทสารคดีธรรมชาติในรูปแบบ  
Reality พาคนดงัเข้าป่า เพือ่ให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชน 
เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทาง
ธรรมชาต ิและแนวทางการอนรุกัษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
ออกอากาศทัง้ส้ิน จ�านวน ๑๐ ตอน ตอนละ ๕๐ นาที เผยแพร่ทาง
สถานโีทรทศัน์ช่อง NEW๑๘ ผูช้มรวม ๑๐ ตอน ๔๔๘,๐๘๔ ววิ 
และจ�านวน ๑๐ ตอน ตอนละ ๑๐ นาท ีส�าหรับเผยแพร่ออนไลน์  
ยอดผู้เข้าชมรวม ๑๙๓,๗๑๔ วิว

ผลการด�าเนนิโครงการเกดิความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง
สมาคมอทุยานแห่งชาตกิบัสมาคมธรณวีทิยา และเกดิการรับรู้ถงึ
ปัญหาการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยสะโตน ซึง่เป็นข้อเทจ็จรงิทีท่าง
สารคดไีด้ลงไปส�ารวจ ชีใ้ห้เหน็ถงึสภาพธรณสีณัฐานเป็นดนิทราย
ที่ไม่สามารถกักเก็บไว้ได้ จึงได้มีการด�าเนินการส่งเร่ืองไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องให้พิจารณาทบทวนการก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรม “Executive Trip ตามรอยสารคดีมรดกโลก 
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เพื่อให้ผู้ชมได้ซึมซับประสบการณ์ทาง
ธรรมชาตใินผนืป่ามรดกโลกดงพญาเยน็-เขาใหญ่ รวมทัง้เกดิการ
โพสต์บทความถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองปัญหาการ
จัดการที่ดินในพื้นที่วังน�้าเขียวของคุณอนุสรณ์ ติปยานนท์  
นักเขียนอิสระ ซึ่งเป็น Key Opinion Leader ของรายการ

โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง
ธรรมชาติในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่    

โครงการหัวใจเราเท่ากัน  

เป็นการผลิตสารคดีออนไลน์ จ�านวน ๘ ตอน และคลิปวิดีโอ จ�านวน ๑๔ คลิป น�าเสนอเรื่องราวและมุมมองของ
คนพิการหรือผู้ที่ท�างานร่วมกับผู้พิการ เพื่อสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนภาพจ�าในใจของคนในสังคมที่จะน�าไปสู ่
การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและยอมรับซึ่งกันและกัน เผยแพร่ผ่าน YouTube ช่อง Manoottangwai มียอด 
ผู้เข้าชมรวม ๑๘,๙๐๘,๐๖๙ วิว โดยกลุ่มผู้ท�างานร่วมกับผู้พิการเห็นว่ารูปแบบการน�าเสนอ ประเด็นเนื้อหา  
ช่วยสร้างความเข้าใจ เปิดพื้นที่ใหม่ทางความคิดและทัศนคติต่อผู้พิการได้ โดยเฉพาะศักยภาพในตัวผู้พิการและ 
การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ส่วนกลุ่มคนดูที่ไม่ใช่ผู้พิการมองว่า เนื้อหาท�าให้มีความเข้าใจและมองเห็นเรื่องราวของ
ผู้พิการท่ีแตกต่างไปจากที่เคยได้รู้มา ขณะที่กลุ่มผู้พิการเห็นว่าการน�าเสนอของรายการช่วยเปิดพ้ืนที่การแสดง 
ความเป็นตัวตนของผู้พิการต่อสังคมได้ดีมาก เสริมคุณค่าต่อตัวตนของผู้พิการได้อย่างชัดเจน และยังรู้สึกมีพลังใน
การใช้ชีวิตที่คุณค่าของคนส�าคัญกว่าความพิการ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำาหรับกลุ่มผู้สูงวัย “โครงการ
สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” 

โครงการอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำาหรับคนรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในการสร้าง
แนวทางการใช้เทคโนโลยทีางดจิทัิลเพือ่ให้ตอบสนองต่อทกัษะการใช้ชวีติของ
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานส่ือท่ี
สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของผู้สงูอายุให้
มีโอกาสในการสร้างอาชีพเพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้
กบัประชาชนทัว่ไปได้เข้าใจสภาพของสงัคมผูส้งูวยัในมติด้ิานคณุค่าส่วนบคุคล
และเชิงเศรษฐกิจของสังคม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงวัยอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป 
เกิดเป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้สูงวัยในยุคดิจิทัลที่พร้อมจะเรียนรู้ในเรื่องการใช้
เทคโนโลยีในยุคใหม่จ�านวนอย่างน้อย ๖๐ คน และเกิดเป็นผลงานสื่อจาก 
ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๒ ชิ้นงาน จากผู้สูงวัยจ�านวน ๒๒ คน  
โดยมกีลุม่ผูส้งูวยัจ�านวน ๕ คนทีไ่ด้ลงมอืปฏบิตัใินเชิงลกึเพือ่เป็นต้นแบบของ
การฝึกท�าสื่อด้วยฝีมือของผู้สูงวัยเอง ในขณะเดียวกันก็เกิดเครือข่ายเยาวชน
ทีใ่ห้ความสนใจสมคัรเป็นดิจิทลั บัดด้ี จ�านวนรวม ๓๐ คนและผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงช่วยเหลือผู้สูงอายุจ�านวน ๕ คน จะเป็น 
ต้นแบบและเป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจและให้ความส�าคัญกับ
การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมให้เข้ากบักลุ่มประชาชนผู้สูงวยั      

โดยด�าเนินการอบรมทักษะให้กบัคนรุน่ใหม่ และผลติชิน้งานสือ่
ออกมาในชื่อหัวข้อ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ซึ่งอยู่ภายใต้แผนของ
โครงการ ที่มีชื่อว่า TMF LEVEL UP NEW MEDIA NEW ERA  
โดยแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ด้านการผลิตส่ือให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  
โดยค�านงึถงึการใช้งานเครือ่งมอืได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้การถ่ายภาพ 
ถ่ายวิดีโอ และแนวทางการสัมภาษณ์บุคคล รวมถึงการตัดต่อและ
การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทางออนไลน์ และตระหนักถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อในบริบทสังคมปัจจุบัน โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕-๒๒ ปี  
มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจาก ๖ ภูมิภาครวมกว่า ๕๐๐ 
คน โดยเมื่อผ่านกระบวนการในการอบรมแล้วน้อง ๆ เยาวชนได้น�า
ความรู้ที่ได้กลับไปผลิตช้ินสื่อและน�าส่งกลับมาเพื่อร่วมประกวดกับ
โครงการจ�านวน ๓๕ ช้ินงานและทางคณะกรรมการได้พิจารณา 
คัดเลือกชิ้นงานสื่อที่อยู่ในขอบข่ายที่น่าสนใจมอบรางวัลให้เป็น 
ก�าลงัใจ จ�านวน ๕ ช้ินงาน ซึง่ได้น�าไปเผยแพร่ในช่องทางสือ่ออนไลน์
ของส�านักงานกองทุนฯ ต่อไป
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มหานครขนมไทย

สื่อแอนิเมชันชุดมหานครขนมไทย เป็นแอนิเมชัน ๒ มิติ 
จ�านวน ๖ ตอน น�าเสนอการอนรุกัษ์และส่งเสริมประวติัศาสตร์
ท้องถิน่ด้านขนมไทยในแต่ละภมูภิาค อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ผนวกกับการเสริมทักษะทางสมอง (EF) โดยถ่ายทอดผ่าน
แอนเิมชนัสสีนัสดใส และน�าขนมไทยใน ๔ ภาค มาสร้างเป็นตัว
ละคร แล้วลดทอนรายละเอยีด เน้นรูปร่างโค้งมน เป็นมติรกบัเด็ก
เลก็ เน้นสือ่สารกบัเด็กในช่วงอาย ุ๓-๕ ปี เพราะเป็นช่วงวยัทีเ่ริม่
อยู่ร่วมกับสังคมอื่น ๆ ท่ีมิใช่เพียงครอบครัว ซ่ึงเรื่องราวใน
แอนิเมชันจะเป็นสิ่งท่ีเด็ก ๆ ต้องพบเจอในชีวิตประจ�าวัน 
สถานการณ์บางอย่างทีต้่องเผชญิเป็นครัง้แรก นอกจากเพลิดเพลิน
กบัแอนเิมชนัแล้ว เดก็ ๆ ยงัได้ฝึกทกัษะทางสมอง (EF) และสนกุ
ไปกบัประวตัแิละการท�าขนมไทยประจ�าท้องถ่ินทีส่อนโดยปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มผู้ชมท่ีรับชมสื่อแอนิเมชันชุดดังกล่าวสามารถน�า
ความรู้และข้อมลูท่ีได้ไปอนรุกัษ์และส่งเสรมิประวตัศิาสตร์ท้องถิน่
ได้อย่างเหมาะสม แอนิเมชันเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออนไลน์ทาง 
YouTube รวมยอดการรบัชม ๖๘,๕๙๔ ววิ

เดอะบลายด์อาร์ตโปรเจ็กต์ (The Blind Art Project)  

เป็นรายการที่ถ่ายทอดการสร้างงานศิลปะของผู้พิการทางสายตา จ�านวน ๑๐ ตอน  ความยาวตอนละ ๓๐ 
นาที โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร สองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
มาร่วมให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบังานศลิปะ รวมถึงเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ประโยชน์ท่ีผูช้มได้รับจากรายการ คอื สามารถ
สร้างแรงบนัดาลใจในการท�างานศลิปะ รวมถงึผลักดนัให้เกดิศกัยภาพในการพฒันางานด้านอืน่ ๆ  ได้ สร้างความ
มั่นใจให้ตนเองในการผลิตงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่จ�ากัดจินตนาการ เปิดข้อจ�ากัดและมุมมองที่มีต่อ 
ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสในการแสดงความสามารถ และเกิดความรักและสนใจในงานศิลปะมากขึ้น โดยผู้รับชม
มีความประทับใจกับรายการมาก อยากให้เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ให้กว้างขึ้น และอยากให้มีการเพิ่มจ�านวน
ตอน หรือเพิ่มรายการที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน รายการดังกล่าวเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD 
รวม ๑๐ ตอน ยอดผู้ชมรวม ๗๕,๐๐๐ คน และทาง Facebook Fanpage และช่อง YouTube Blind Art 
Project ยอดผู้เข้าชมรวม ๑๖,๗๑๗ คน
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๐๒ โครงการที่สำานักงานกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ดำาเนินการ

 ประเภทโครงการสำาหรับเด็กและเยาวชน

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มุ่งเน้นการพัฒนางานองค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พฒันาสือ่ต้นแบบส�าหรบัพฒันาการและการเรยีนรู้ของเดก็และเยาวชนในระดบัเด็กปฐมวยั วัยรุ่น และ
เยาวชน ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียนการติดตามและประเมินผลงานโครงการ และ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI (Social Return on Investment) ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา และงานความร่วมมือสานพลังเครือข่ายกับภาคเอกชนบนแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ เช่น Google ประเทศไทย YouTube และ DTAC  

โครงการการศึกษาและพัฒนาส่ือสำาหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ ๓-๖ ปี) ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔)
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปี ๒๕๖๔)

โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านส่ือสำาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) ประจำาปี ๒๕๖๔
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปี ๒๕๖๔)

เป็นการด�าเนินงานเชิงวิชาการแบบสหวิทยาการ บูรณาการ 
องค์ความรู ้ทั้งด้านส่ือ พัฒนาการเด็ก และการเรียนรู ้ของเด็ก  
โดยเป็นการศึกษาวิจัย ทดลอง และพัฒนาการผลิตสื่อส�าหรับ 
เด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี) ที่มีความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กในช่วงวัย
ดังกล่าว โดยต่อยอดจากกระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
ในระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยกระบวนการศึกษาวิจัย ผลิตชิ้นงาน
สื่อส�าหรับเด็กปฐมวัยที่สามารถต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ หรือพัฒนา
แนวทางการผลิตสื่อส�าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปีต่อไป และสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อส�าหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนสามารถ
น�าไปเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในการศึกษาในอนาคต

เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส่ือส�าหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ๓-๖ ปี) โดยใช้แนวทางและเน้ือหาการอบรมเบ้ืองต้นส�าหรบัพฒันา
สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ส�าหรบัเดก็ปฐมวัย ผ่านการศึกษาและทดลอง
กระบวนการอบรมน�ามาประยุกต์และพัฒนาส�าหรับสื่อต่าง ๆ ส�าหรับ
วัยดังกล่าว โดยในปี ๒๕๖๔ มุ ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อ 
ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยหลากหลายส่ือ
มากยิ่งขึ้น ผลการด�าเนินโครงการเกิดเน้ือหาและรูปแบบการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อส�าหรับเด็กปฐมวัยแยกรายสื่อ รวม ๓ สื่อ  
ได้แก่ สื่อแอนิเมชัน สื่อเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ 
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โครงการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปี ๒๕๖๓)

โครงการนี้เป็นการส�ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ความรู้ การจัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอต่อ
เอกสารเนื้อหาการเรียนรู้เพ่ือการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายช่วงวัย ๑๓-๑๕ ปี และ ๑๖-๑๘ ปี  
การพฒันาต้นแบบแนวทางการสร้างสรรค์สือ่และการจดัท�ารายงานและข้อเสนอ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสนบัสนนุ
ทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อส�าหรับเด็กและวัยรุ่น เพื่อการมีคลังสื่อ (Archive) ทางออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าชมเนื้อหาได้ในโอกาสและเวลาที่ต้องการ (On-Demand Content)

ผลการด�าเนินโครงการส�าคัญ ได้แก่ การจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะต่อต้นแบบการออกแบบ
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายช่วงวัย ๑๓-๑๕ ปี และ  
๑๖-๑๘ ปี จ�านวน ๒ ครัง้ ท�าให้เกดิเอกสารข้อเสนอแนะต่อต้นแบบการออกแบบส่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็กและวัยรุ่น เพื่อความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล รวมท้ังยังมีการจัดท�าเอกสารข้อมูลและข้อสรุปด้าน 
องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาสื่อท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของเด็ก 
และวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

นิเวศ (Ecology) การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง

ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของกลุ่มช่วงอายุ ๑๓-๑๘ ปี
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ความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ YouTube ประเทศไทย เป็นการสร้าง
ประสบการณ์และความรู้จากการสัมมนา โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจาก 
หลากหลายวิชาชีพ เพื่อเป็นแรงผลักดัน สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการสื่อสารให้กับผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์รุ่นใหม่ 
และคาดหวังว่า Content Creator และผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะพัฒนาสร้างสรรค์สื่อที่ดีและปลอดภัยให้กับสังคม
ต่อไป โดยมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือก YouTube Creator เข้าร่วมโครงการที่มียอดผู ้ติดตามจ�านวน  
๑๐๐,๐๐๐ คนขึ้นไป จ�านวน ๑๐ ช่อง เพื่อเข้าร่วมอบรม Workshop Online จ�านวน ๙ วิชา เช่น ประเด็น 
การพัฒนาเนื้อหา (Content) อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย  
การใช้พลังของสื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม การรู้ทันสื่อข่าวจริงข่าวปลอม โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง เช่น 
คุณยุทธนา บุญอ้อม คุณณัฏฐา โกมลวาทิน คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ โดยจัดท�าวิดีโอตัดต่อความยาวไม่น้อยกว่า  
๑๐ นาที รวมทั้งสิ้น ๗ วิชา มียอดรับชมรวม ๖๔๕,๓๕๖ วิว (มากกว่ายอดเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑.๓๔)  
และมีการจัดงานแถลงข่าวออนไลน์เพื่อสรุปภาพรวมของงาน พร้อมเผยแพร่ผลงานวิดีโอที่ท�าขึ้น  

กิจกรรม “เล่าเรื่องให้เลื่องลือ” (ภาคตะวันตกและภาคกลาง)  
ด�าเนนิการต่อเนือ่งจากโครงการ “เล่าเรือ่งเป็นละคร” ผ่านกระบวนการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้หลักสูตรแนวคิดและกระบวนการ
เล่าเรื่องและการสร้างสรรค์คอนเทนต์จากวิทยากรท่ีเป็นนักเขียนบทละคร
โทรทศัน์มืออาชีพและคร�า่หวอดอยูใ่นวงการละครโทรทศัน์ โดยม ี๒ กจิกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๑ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ใน 
รูปแบบ On-site และ Online และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเล่า
เรื่องในรูปแบบของละครในระดับเดียวกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช�านาญการใน
วชิาชีพด้านการเขยีนบทละครโทรทศัน์ ส�าหรบันกัเขยีนบทละครโทรทศัน์ที่
ผ่านการคดัเลอืก ภูมภิาคละ ๕ คน จดัข้ึนระหว่างวนัที ่๒๐ - ๒๑ พฤศจกิายน 
๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ ครั้ง จ�านวน ๕๕ คน และเกิดบทละคร
ท่ีมีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชน ซึ่งผ่านกระบวนการ
พัฒนาบทร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบท จ�านวน ๕ ชิ้น

โครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (LEARNING 4 CHANGE)  
เพ่ือผลิตส่ือดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปี ๒๕๖๓)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ในการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการเขียนบทละคร
โทรทัศน์ในรูปแบบของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

 ประเภทโครงการสำาหรับประชาชน
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตชิ้นงาน 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิงประเด็นทางสังคม 
(การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น)

กิจกรรมค่าย “เรารักษ์บ้านเรา” เพื่อสร้างเยาวชน 
ท้องถิ่นพัฒนาสื่อแสดงอัตลักษณ์ให้กลับมารักษ์บ้านเรา 
โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นเดก็หรอืเยาวชนในพืน้ที ่๒ ภมูภิาค  
(ภาคใต้และภาคตะวนัตก) อายรุะหว่าง ๑๖ – ๑๘ ปี มกีาร
จัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภาคใต้ จังหวัดตรัง ระหว่าง
วันที่  ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้ งที่  ๒  
ภาคตะวนัตก จังหวัดกาญจนบุร ีวนัท่ี ๒๗-๒๙ พฤศจกิายน 
๒๕๖๔ จากการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการคดัเลอืกเข้าร่วมกจิกรรมทัง้ ๒ คร้ัง จ�านวน ๔๒ คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะการท�างานโปรดักชัน การเรียนรู ้
สิง่แวดล้อมศกึษา (Environmental Education Process) 
และข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เกิด
ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิงประเด็นทางสังคม 
(การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น) 
ที่ผลิตโดยเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน  
๑๓ ชิ้น และผลงานสื่อที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์
ส�าหรับประชาชนได้รับการเผยแพร่และมีการเข้าถึงผ่าน 
On-site ณ ห้อง MaSHARES Co-working Space 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ Online  
ทาง Facebook Page: EEC Thailand (ยอดเข้าถึง  
๒,๘๐๐ ครั้ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)
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โครงการจ้างดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จัดโครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อออนไลน์ส�าหรับเยาวชน
ผู้พิการ ๕ ภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ หรือ Less is more #4 เพื่อเปิดโอกาส
และสนบัสนนุส่งเสริมให้เยาวชนผู้พิการได้เข้าถึงการผลิตส่ืออย่างสร้างสรรค์
แบบมอือาชีพ รวมถึงยงัเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้จากการ
ผลิตสื่อออนไลน์ให้กับน้อง ๆ เยาวชนกลุ่มพิเศษต้นแบบ ๑๕ คนเข้ารับการ
อบรมรับฟังความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคต่าง ๆ และที่ส�าคัญยังได้รับ 
แรงบันดาลใจจากวทิยากรชือ่ดงัทัง้ ๕ คน ได้แก่ หม-ูชยนพ ผูก้�ากบัภาพยนตร์
ชื่อดัง น้องฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้า Beauty Blogger เปาวลี พรพิมล นักร้อง 
นักแสดงชื่อดัง บอย เพจท่องเที่ยวสะดุดตา และพิชิต สุขไผ่ตา CEO  
เพจอีจัน ให้ผู้พิการที่เข้าร่วมอบรมผลิตคลิปประกวดชิงเงินรางวัล และ 
ขยายผลโครงการโดยน�าผลงานที่ได้จากโครงการนี้เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์ 
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ยุทธศาสตร ์การส ่งเสริมและพัฒนา 
องค์ความรู ้ในการพัฒนาส่ือและนิเวศสื่อ 
ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์ 
ที่มีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัย 
อบรม พัฒนาองค์ความรู ้ และการสร้าง
นวัตกรรมด้านสื่อ รวมถึงพัฒนาต้นแบบสื่อ
ปลอดภัยและสร ้างสรรค ์  และเกิดการ
สังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อ ซึ่งเหมาะแก่การเผยแพร่สู ่สาธารณะ  
ให้เป็นแนวทางในการสื่อสารและสร้างสรรค์
ผลงานสือ่ส�าหรบัผูผ้ลติสือ่และผูท้ีส่นใจต่อไป 
โดยมภีาพรวมการด�าเนนิงานในปี ๒๕๖๔ ดงันี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๐๑

Strategy 2
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ
และนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงการวัคซีนรับมือปัญหา: การศึกษาภูมิคุ้มกัน
ในโลกดิจิทัล (Digital Resilience) และ Cyberbullying 
ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาใน ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย
(โครงการให้ทุนประเภทเปิดรับท่ัวไป ปี ๒๕๖๒)

และน�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมทางสงัคมในการลด Cyberbullying ในสังคมไทย ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมอืการวจิยัในลกัษณะการท�าข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาการท�างาน ทดลอง
แนวทางการด�าเนนิงานร่วมกนั และต่อยอดงานวจิยัในประเดน็ดังกล่าวร่วมกนัในอนาคต  กจิกรรมหลกัของโครงการ
ประกอบด้วย ๑) การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ความรุนแรง การรังแกกัน และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชน และปัจจัยที่เป็นภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล  

มีเป้าหมายเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ในประเด็นภูมิคุ้มกันในโลก
ดิจิทัล (Digital Resilience) และการรังแกในพื้นที่ออนไลน์ (Cyberbullying)  
ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย และค้นหาปัจจัยที่เป็น 
ภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล ซ่ึงเสริมสร้างพลังอำานาจในการรับมือกับ Cyberbullying 
ของเยาวชน รวมทั้งผลิตสื่อสร้างสรรค์ ที่สร้างความเข้าใจในประเด็นเรื่อง  
Digital Resilience
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๐๒ โครงการพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์
เพื่อการรับมือกับข่าวปลอมสำาหรับประชาชนทั่วไป 
(โครงการให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ 
ประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม)

โดยกิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย 
การพัฒนาเกมสืบสวน เพื่อรับมือข่าวปลอมใน 
รูปแบบแอปพลิเคชันเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็น 
Interactive Novel ท้าทายผู้เล่นผ่านเกมจ�าลอง
สถานการณ์เสมือนจริง ให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทต่าง ๆ  
และต้องแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดจาก 
ข่าวลวง ข่าวปลอม โดยออกแบบเพือ่ให้กลุม่เป้าหมาย
ทีเ่ป็นเยาวชนได้เห็นผลกระทบของข่าวลวง ข่าวปลอม
ออนไลน์ด้วยตวัเอง มจี�านวน ๕ ตอน ยอดดาวน์โหลด
เกมรวม ๗๐,๒๐๖ ดาวน์โหลด (ณ วันที่  ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมการตรวจสอบข้อมูล
จากส่ือโซเชียลเพ่ือค้นหาความจริง และเพื่อให้เกิดเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ตระหนักถึงปัญหาข่าวปลอมและสามารถเรียนรู้ 
วิธีแยกแยะข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง

กับนักเรียนในโรงเรียน ๑๕ แห่ง ใน ๕ ภูมิภาค จ�านวน ๑๘๑ คน ๒)  
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับนักเรียนใน ๕ ภูมิภาค
ของประเทศไทยและเกบ็รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างในพืน้ทีอ่อนไลน์ 
จ�านวน ๔,๐๘๕ คน ๓) ถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ เพื่อน�าผลจากการวิจัยมาออกแบบสื่อสร้างสรรค์
เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นเรื่อง Digital Resilience ๔) ผลิตส่ือ
สร้างสรรค์ที่สร้างความเข้าใจในประเด็นเรื่อง Digital Resilience เพื่อ 
น�าไปสู่การสร้างนวตักรรมทางสังคมในการลด Cyberbullying ในสังคม
ไทย และ ๕) การลงนามบนัทกึความร่วมมอืและการประกาศเจตนารมณ์
การท�างานในประเด็น เรื่อง Cyberbullying และภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล 
(Digital Resilience) ของเครือข่ายการท�างาน 

โดยผลงานของโครงการที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ได้แก่ เครื่องมือแบบ
ประเมินตนเอง เฟซบุ๊กแฟนเพจมนุษย์โซเชียล คลิปวิดีโอให้ความรู้ 
ในประเด็น Digital Resilience และ Cyberbullying พิพิธภัณฑ ์
ค�าเจ็บ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบทความเชิงวิชาการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู ้ที่สนใจในประเด็น Digital  
Resilience และ Cyberbullying ต่อไป
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๐๓ โครงการพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอม โดยการเรียนรู้
ของเคร่ืองและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน 
(โครงการให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ 
ประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม)

โดยมีการจัดท�าและพัฒนาเว็บไซต์ตรวจข่าวปลอม https://
thaidimachine.org ที่เปิดให้ประชาชนตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วย
ตนเอง โดยใส่ข้อความท่ีสงสัย กดค�าสั่งตรวจสอบ และทราบผล  
ตัวเว็บไซต์มีความสามารถในการวิเคราะห์ข ่าวแบบอัตโนมัติ  
ใช้หลกัการตรวจข่าวด้วยวธีิการสบืค้นข้อมลูสารสนเทศ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู้ของตัวระบบเอง เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจก่อนแชร์ข่าว อันน�าไปสู่พฤติกรรมการตรวจสอบข่าวก่อน 
ส่งต่อ ซึง่เป็นสิง่ส�าคัญในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของข่าวปลอม
ในสงัคมไทย กิจกรรมหลกัของโครงการ ประกอบด้วยการวเิคราะห์ข่าว
ปลอมด้วยวธีิการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ข่าวท่ีได้รับ 
การตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวปลอม ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ รวมจ�านวน ๑๐๐ ช้ิน การวิจัยเชิงส�ารวจ  
(Survey Research) กลุ่มตวัอย่างคอื ๖ กลุม่วยั ได้แก่ กลุ่มอายุ ๑๘-
๒๒ ปี กลุ่มอายุ ๒๓-๓๕ ปี กลุ่มอายุ ๓๖-๔๕ ปี กลุ่มอายุ ๔๖-๕๕ ปี 

เพ่ือวิเคราะห์ข่าวปลอม สำารวจการรับรู้ การตรวจสอบและการตอบสนองต่อข่าวปลอม
ของประชาชน และนำามาพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันสำาหรับการตรวจจับข่าวปลอม 

นอกจากนี้กลุ ่มประชาชนทั่วไปที่
เป็นส่วนขยายจากกลุ ่มผู ้เล ่นเกมยัง
สามารถเข้าถึงการเรียนรู ้ ทักษะการ
แยกแยะข่าวปลอมได้จากการรับชม
รายการเกมโชว ์ออนไลน ์  “นักล ่า  
ข่าวปลอม” จ�านวน ๑๓ ตอน เผยแพร่
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ toolmorrow มี
จ�านวนยอดการเข้าถงึ ๓,๒๓๓,๘๖๐ ครัง้
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กลุ่มอายุ ๕๖-๕๙ ปี และ กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมทั้ง
สิน้ ๑,๑๒๐ คน จากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และ
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ระยอง เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ อุบลราชธานี สงขลา กาญจนบุรี โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืเกบ็ข้อมลู และการพฒันาเวบ็
แอปพลเิคชนัตรวจสอบข่าวปลอม โดยใช้วธิกีารประมวล
ผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 
วิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert 
System Based Machine Learning) แบบฐานกฎหรือ
ความรู้ (Rule Base or Knowledge)

รายงานผลการวิจัยเชิงส�ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
พบเห็นข่าวปลอมประเภทข่าว ให้ความรู้ และโพสต์  
ในระดับมาก ในขณะท่ีพบเห็นข่าวปลอมประเภทภาพ
และการแสดงท่าทีในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
จ�าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ ๑๘-๒๒ ปี และ  
กลุ่ม ๓๖-๔๕ ปี พบเห็นข่าวปลอมทุกประเภทในระดับ
มาก กลุ่มตัวอย่างอายุ ๒๓-๓๕ ปี และ กลุ่ม ๔๖-๕๕ ปี 
พบเห็นข่าวปลอมประเภทข่าวโพสต์และให้ความรู ้
ในระดับมาก ท้ังนี้ กลุ่มอายุ ๕๖-๕๙ ปี และกลุ่มอายุ  
๖๐ ปีข้ึนไป พบเห็นข่าวปลอมโดยรวมในระดบัปานกลาง 
ด้านการตอบสนองต่อข่าวปลอม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การต้ังค�าถามกบัข่าวปลอม อ่านข่าวปลอมด้วยความรู้สึก
เป็นกลาง คิดว่าข่าวปลอมเป็นสิ่งท่ีสร้างความเสียหาย 

แจ้งให้คนอื่นทราบว่าเป็นข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จ
จริง แสดงความเห็นว่าอาจจะเป็นข่าวปลอม อย่างไร
กต็าม กลุม่ตัวอย่างเคยหลงเชือ่ข่าวปลอมเม่ืออ่านเฉพาะ
พาดหัวข่าว หรือส่วนน�าข่าว เชื่อว่าข่าวปลอมนั้นอาจจะ
เป็นจริงได้ เลือกอ่านเฉพาะข่าวท่ีตนเองสนใจแล้วก็ปักใจ
เชือ่เลย ปักใจเชือ่แม้จะมคีนโต้แย้งว่าเป็นข่าวปลอม และ
เคยส่งต่อข่าวปลอม แสดงความเห็นสนับสนุนข่าวปลอม

การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัตรวจสอบ ได้จดโดเมน
เนมชือ่ https://thaidimachine.org สรปุจ�านวนการใช้
เว็บตรวจสอบข่าวระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ถึง ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีจ�านวนการตรวจสอบข่าวรวม 
๖๗,๘๒๕ คร้ัง เฉลีย่วันละ ๑,๑๕๐ คร้ัง เรือ่งทีต่รวจสอบ
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น 
สถานการณ์การระบาดวัคซีนโควิด 19 สมุนไพรและ 
แพทย์แผนไทยในการรักษาโควดิ 19 เร่ืองผลติภณัฑ์เสรมิ 
สขุภาพ เรือ่งเหตกุารณ์และถานการณ์ทีม่กีารรายงานข่าว
ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งข่าวการเมืองและข่าวทั่วไป
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๐๔ โครงการ “ทำาอะไรก็ธรรม”
(โครงการให้ทุนประเภท
ความร่วมมือปี ๒๕๖๓)

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยธรรมะ 
และสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม รวมถึงเปิดพ้ืนท่ี และสร้าง
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้คนทุกเพศ  
ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงศักยภาพของ
ตนเอง ในการก้าวผ่านเร่ืองราวปัญหาต่าง  ๆ   
ในชีวิต และเป็นการเติมธรรมะลงในชีวิต เติม
ธรรมะลงในสังคม และเติมธรรมะลงในส่ือ 

โครงการดังกล่าวมีการผลิตรายการ “ท�าอะไร 
ก็ธรรม” จ�านวน ๑๒ ตอน ผ่านประสบการณ์ตรงของ 
๑๒ นักสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องราวชีวิตที่ธรรมดา
แต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังที่จัดการความทุกข์ ปัญหา และ 
ก้าวข้ามผ่านอย่างภาคภูมิ เผยแพร่ผ่าน YouTube,  
Line TV และ Line Today มียอดการรับชมรวมทั้งสิ้น 
๓,๕๑๓,๕๘๖ วิว 

๐๕ โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ๕ ภูมิภาค (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ๕ ภูมิภาค เพ่ือขยายเครือข่ายการทำางานด้านส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในเผยแพร่ความรู้
และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

รวมถึงสร้างโอกาสในการท�างานสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนฯ  
ภายใต้แนวคิดหลัก “TMF POWER FUSION กองทุนสร้างสรรค์สื่อ  
สือ่สร้างสรรค์สงัคม” โดยในปีทีผ่่านมามกีารจดังานจ�านวนท้ังสิน้ ๕ ครัง้ 
มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๓๖๗ คน เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อกองทุนฯ ในแง่ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภูมิภาค ดังนี้
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 แนวทางการเปิดรับทุนและจัดสรรงบประมาณ
การให้ทุน ควรแบ่งงบประมาณให้เป็นสัดส่วนส�าหรับ
โครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และ 
หลกัเกณฑ์การพจิารณาโครงการในแต่ละกลุม่ควรแตกต่าง
กันตามความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาและระยะเวลา
การด�าเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรขนาดเล็ก 
เดก็และเยาวชน ผูส้งูอาย ุและกลุม่ทีม่คีวามหลากหลาย
สามารถเข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนฯ ได้ 

 ควรมีแนวทางการท�างานในเชิงกลไกร่วมกับ 
เครือข่าย โดยเฉพาะในระดับจังหวัดและภูมิภาค  
ให้ความส�าคัญกับการท�างานเชิงรุกของหน่วยงาน 
ภาครัฐร่วมกับองค์กรภาคประชาสงัคม สถาบนัการศึกษา 

และเอกชน ตลอดจนเครือข่ายผู้รับทุนที่มีประสบการณ์
ท�างานร่วมกับกองทุนฯ ในด้านการส่งเสริมการรับรู้  
การสร้างและขยายสื่อดี รวมถึงมีการท�างานที่เป็นมิตร
ต่อกัน 

 สนับสนุนให้เกิดการส ่งเสริมการผลิตและ
สร้างสรรค์สื่อดีในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน
ในโรงเรยีน โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนทีก่�าลงัศกึษา
อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมควร
เป็นการให้ความรู้ การส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะระหว่างสื่อดีกับสื่อไม่ดี โดยรูปแบบสื่อให้ 
ความรู้จะต้องมีเนื้อหาที่สั้นกระชับ และมีช่องทางการ
เผยแพร่ที่เหมาะสมกับการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย

 ให้ความส�าคัญกับการผลิตสื่อและเฝ้าระวังสื่อที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาสื่อออนไลน์ ในประเด็นข่าวปลอม 
(Fake News) การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber-
bullying) และการใช้ประทุษวาจาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อ
สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) โดยรูปแบบของ
สือ่ควรเป็นสือ่ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และ
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
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โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลการด�าเนินงานตามที่ยุทธศาสตร์ที่ ๓  จากโครงการสนับสนุนทุนและโครงการ
ด�าเนินเองของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดผลกระทบทางสังคม ดังนี้ (๑) เกิดนโยบายการ 
ขับเคลื่อนและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัดและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการสร้างพื้นท่ี 
สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ใน ๔ ภมูภิาค จ�านวน ๒๓ จงัหวดั ร้อยละ ๓๐ ของจงัหวดัในประเทศไทย (๒) เกดิโรงเรยีน
ทีน่�าหลักสูตรกลางไปใช้ในการยกระดบัเป็นศนูย์การเรยีนรูส้ือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ส�าหรับเดก็เยาวชนและชุมชน 
ไม่น้อยกว่า ๔ โรงเรียนใน ๔ ภูมิภาค ที่สามารถสร้างแกนน�าครู และนักเรียนจากทั่วประเทศ ทั้งจากในระบบและ
นอกระบบการศกึษา (๓) เกิดการขยายฐานครแูกนน�า ๕๐ คนใน ๔ ภูมภิาค (๔) มีเดก็และเยาวชนจ�านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษาการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ โดยร้อยละ ๗๐ ผ่านการทดสอบว่า มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น  (๕) มีเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน 
สามารถพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของตนเองผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์  โดยมีโครงการส�าคัญดังนี้ 

๐๑ โครงการเสริมความรู้ เพิ่มทักษะเด็กนักเรียนตาดีกา  
ผู้ปกครอง ครู และชุมชนในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทัน (โครงการให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไปปี ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

Strategy 3
การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไก 
และกระบวนการคัดกรอง เฝ้าระวัง และรู้เท่าทันสื่อ

เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นกิจกรรมเสริม
ศักยภาพให้เ ด็กนักเ รียนตาดีกา  
ผู้ปกครอง ครู และตัวแทนของชุมชน
ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ให้มีทักษะ
ในการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันส่ือ รวมท้ัง
สร้างแกนนำาชุมชนจนเกิดข้อตกลงและ
ความร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวัง
และรู้เท่าทันส่ือ

ซึง่ด�าเนนิการในพืน้ทีจ่�านวน ๖ หมูบ้่าน อันได้แก่ บ้านปาเซปเูต๊ะ ต�าบลปากู อ�าเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
บ้านเขาดนิ ต�าบลปากู อ�าเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปัตตาน ี บ้านรานอ ต�าบลตาเนาะปเูต๊ะ อ�าเภอบนันังสตา จงัหวัดยะลา 
บ้านตรอืปา ต�าบลห้วยกระทงิ อ�าเภอกรงปินัง จังหวดัยะลา บ้านจโูวะ ต�าบลมะรอืโบออก อ�าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดั
นราธวิาส  และบ้านปาตาปาเซ ต�าบลบกูติ อ�าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธวิาส
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ผลจากการด�าเนินโครงการดังกล่าวมีดังนี้ ๑) 
นักเรียนตาดีกาในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน ๑๐๐ คน 
มีทักษะรู้เท่าทันสื่อ  สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่สื่อ 
น�าเสนอ แยกแยะและคัดกรองเองได้ ๒) ผู้ปกครอง 
ครู และตัวแทนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 
๑๐๐ คน มทีกัษะรูเ้ท่าทนัสือ่ สามารถเข้าใจถงึเนือ้หา
ที่สื่อเสนอ วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ คัดกรองได้ 
และเฝ้าระวงัสือ่ทีไ่ม่เหมาะสม ๓) ผูน้�าชมุชนรับทราบ
และเข้าใจถึงปัญหาการขาดความรู้เท่าทันส่ือในพืน้ที่ 
และน�าไปสู่การเกิดข้อตกลงร่วมของชุมชนในการ 
ร่วมมือระหว่างครูตาดีกา ผู้น�าชุมชน และผู้ปกครอง 
ในการเปิดพ้ืนท่ีของการพูดคยุแลกเปล่ียนได้และเกดิ
การสร้างแนวทางร่วมในการป้องกนัและเฝ้าระวงัสือ่
ที่ ไม ่ดีส�าหรับลูกหลานในชุมชน โดยเริ่มจาก 
หน่วยงานศูนย์โรงเรียนตาดีกาเป็นที่ปรึกษาของ
ชุมชนในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และให้
แนวทางส�าหรับผู้ปกครองในการสร้างกฎกติการ่วม
ในครอบครัวและชุมชน และหน่วยงานในระดับ
นโยบาย และ ๔) มีแฟนเพจ “โรงเรียนเฝ้าระวัง 
และเท่าทันสื่อยุคดิจิทัล-จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ส�าหรับติดต่อสื่อในกับเครือข่าย ปัจจุบันมีผู้ติดตาม
จ�านวน ๔๐๕ คน
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๐๒ โครงการพัฒนาสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการรู้เท่าทัน
สื่อด้านการผลิตสื่อโฆษณาสำาหรับนักศึกษาที่เป็น
เจ้าของร้านค้าออนไลน์ (โครงการให้ทุนประเภท
เปิดรับทั่วไป ปี ๒๕๖๓) 

เป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะส้ันการผลิตส่ือโฆษณาดิจิทัล
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำาหรับนักศึกษาท่ีเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนับเป็นผู้ผลิตส่ือโฆษณานอกสาขาวิชาชีพ ขาดความรู้ 
และประสบการณ์ด้านการผลิตส่ือโฆษณาท่ีท้ังสร้างสรรค์และปลอดภัยเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายทางการตลาด 

การติดตั้งความรู้เท่าทันสื่อด้านการผลิตให้กับคน
กลุม่นีจ้งึช่วยเติมเตม็กลไกการขับเคลือ่นการรูเ้ท่าทนัสือ่
ด้านการผลิตสื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน การพัฒนา
หลักสูตรประกอบด้วยการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการรู้
เท่าทันสื่อโฆษณาดิจิทัล การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดหลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมาย

ผลการศึกษารูปแบบการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้เท่าทันสื่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และความรู้เท่าทันสื่อด้านการผลิตอยู่
ในระดับปานกลาง ในส่วนของการวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู ้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อ
โฆษณา และผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ รวมท้ังส้ิน 
๓๐ คน ผลการสมัภาษณ์ผนวกกบัผลการส�ารวจรูปแบบ
การรู ้เท่าทันสื่อและความต้องการหลักสูตร น�ามา
วิเคราะห์และจัดท�าเป ็นร ่างหลักสูตรเพื่อน�าส ่งผู  ้
ทรงคุณวุฒิทางด้านนิเทศศาสตร์และผู้มีประสบการณ์
ด้านวชิาชพีการผลติสือ่ จ�านวนทัง้สิน้ ๒๐ คน เพ่ือวพิากษ์
หลกัสตูร ผลการวพิากษ์หลกัสตูรพบว่าร่างหลกัสตูรผ่าน
การประเมินจากผู้ประเมินทุกหัวข้อจึงน�าไปสู่การจัดท�า
หลกัสตูรฉบบัสมบูรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัการจดัอบรม

หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนนี้ออกแบบส�าหรับการจัด
อบรมในสถานที่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท�าให้ต้องปรับรูปแบบการจัด
อบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อถ่ายทอดหลักสูตรสู่กลุ่ม
เป้าหมาย โดยแบ่งการจดัอบรมเป็นสามรอบ มผีูเ้ข้าร่วม
การอบรมรอบละ ๒๐ คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  
๖๐ คน ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม
แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ ๖๙.๔ ของผู้ท่ีท�าแบบทดสอบ 
มีผลการทดสอบโดยรวมดีขึ้น และผู้เข้าร่วมการอบรม
ทุกคนต่างมีความพึงพอใจในการอบรมในระดับมากถึง
มากที่สุด ผลจากการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนจาก 
การจัดอบรมพบวา่ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นตรงกันว่า
ได้รับความรู้และเนื้อหาของหลักสูตรสามารถน�าไปใช ้
ในการปฏิบัติได้จริง

ผลการศึกษารูปแบบการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาดิจิทัล  
พบว่าในด้านขององค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมายมีระดับ 
ความรู้เท่าทันส่ือโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง โดยมทีกัษะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access) และด้านทักษะ 
ในการท�าความเข้าใจ (Understanding) อยู่ในระดบัน้อย 
และมทีกัษะในการประเมนิเนือ้หา (Assess) และทกัษะ 
ในการสร้างสรรค์เนือ้หา (Create) อยูใ่นระดับปานกลาง 
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นอกจากน้ีโครงการยังได้จัดการ
อบรมเพ่ือถ่ายทอดหลักสูตรการ
ผลิตส่ือโฆษณาดิจิทัลให้กับกลุ่ม
เป้าหมาย ๒ กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา
เจ้าของร้านค้าออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
กำาแพงเพชร รวมจำานวนผู้เข้า
อบรมท้ังส้ิน ๖๐ คน

บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดเชิงปริมาณตามที่ก�าหนดไว้
ในโครงการ โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น ๓ ครั้ง ครั้งแรก
ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง 
วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่  
๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์แทนที่การ
จัดอบรมในสถานท่ี อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ19 อย่างไรกต็าม แม้จะเปลีย่นรูปแบบ
การจัดอบรม แต่ผลการประเมินความพึงพอใจก็อยู ่
ในระดับดีมาก จึงกล่าวได้ว่าการถ่ายทอดหลักสูตร 
ดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม

ในด้านผลการประเมินความรู้ผ่านการท�าแบบ
ทดสอบก่อนและหลังการอบรมพบว่าผูเ้ข้ารับการอบรม
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่าการจัดการ
อบรมทัง้สามครัง้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการตดิตัง้
ชุดความรู้และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม แม้ว่าเมื่อ
พิจารณาตามสัดส่วนร้อยละแล้วพบว่ามีผู้เข้าร่วมอบรม
ที่ได้คะแนนแบบทดสอบดีขึ้นร้อยละ ๖๙.๓๙ ของผู้เข้า
อบรมที่ท�าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมทั้ง 
สองครั้ง จากเป้าหมายตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๘๐ 

องค์ความรู ้ที่ได ้จากการด�าเนินการส�ารวจรูปแบบ 
การรู้เท่าทนัสือ่กบักลุม่เป้าหมายนี ้สามารถน�าไปใช้ต่อยอด
ในการออกแบบหลักสูตรหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การรู้เท่าทนัส่ือส�าหรบักลุม่เป้าหมายเดยีวกนันีไ้ด้ในอนาคต 

ส�าหรับการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการผลิตสื่อ
โฆษณาดิจิทัล ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพการผลิตสื่อ และ 
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์
หลายประเด็นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยในการ
วิเคราะห์ผลเป็นการน�าข้อคิดที่มีผู ้เห็นสอดคล้องกัน 
มากทีส่ดุมาร่างเป็นหลกัสตูรและน�าเสนอต่อผูท้รงคณุวุฒิ
ด้านวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ผลิตสื่อเพื่อประเมินร่างหลักสูตร ผลจากการวิพากษ์
หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าร่างหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีก�าหนดไว้ กล่าวคือผู้ทรง
คุณวฒุมิมีตใิห้ผ่าน ๑๔ คนจากทัง้หมด ๒๐ คนในทกุหวัข้อ

ในด้านการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
สามารถด�าเนินการได้ตามตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้ในข้อเสนอ
โครงการครบทั้งหมด ได้แก่ การส�ารวจรูปแบบการ 
รูเ้ท่าทนัสือ่ทีมี่เป้าหมายเป็นกลุม่นกัศกึษาทีเ่ป็นเจ้าของ
ร้านค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๔๐๐ คน 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการสาย
นเิทศศาสตร์จ�านวน ๑๐ คน ผูมี้ประสบการณ์และความ
เชีย่วชาญในวชิาชพีสือ่จ�านวน ๑๐ คน และผูป้ระกอบการ
จ�านวน ๑๐ คน รวมทัง้สิน้ ๓๐ คน และในการวพิากษ์
หลักสูตร โครงการได้ด�าเนินการส่งแบบประเมินให้แก่
ผูท้รงคณุวฒุด้ิานวชิาการสายนเิทศศาสตร์จ�านวน ๑๐ คน 
และผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสื่อ
จ�านวน ๑๐ คน รวมทัง้ส้ิน ๒๐ คน ผลการประเมนิผ่าน
เกณฑ์ทีก่�าหนดจนได้หลักสตูรการอบรมจ�านวน ๑ เล่ม   
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๐๓ โครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ 
(โครงการให้ทุนประเภทความร่วมมือ ปี ๒๕๖๓)

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ (Digital Detective) เป็นโครงการ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอย่างมีระบบ โดยเน้นหลักเกณฑ์การประเมินสื่อออนไลน์
ที่มีข้อมูลจากการวิจัยทักษะการรู้เท่าทันส่ือ การใช้สื่อออนไลน์และการผลิตสื่อใน
สังคมไทย นำามาพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสร้างเครือข่ายและการ
มีส่วนร่วมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ตลอดจนสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์และประเมินสื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์  
เพือ่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเขา้ใจการใชส้ือ่ดจิทิลัทีม่ปีระโยชน ์และมทีกัษะในการประเมิน
ได้อย่างมีวิจารณญาณ

จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวท�าให้เกิดหลักสูตร
จ�านวน ๑ หลักสูตร ประกอบไปด้วยหัวข้อการเรียนรู้
จ�านวน ๑๖ หวัข้อ เช่น โลกดจิทิลัแห่งอนาคต การใช้ชวีติ
ในโลกดิจิทัล การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในโลกดิจิทัล 
กฎหมายทีเ่ก่ียวกบัสือ่ดจิทิลั การสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงั 
และแบบทดสอบเพือ่วดัความรู ้จ�านวน ๑ ชดุ คูม่อืสมคัร
สมาชิกและข้อดขีองการเป็นเครอืข่ายอาสาสมคัร จ�านวน
สมาชิก ๕,๒๓๔ คน เรียนออนไลน์จ�านวน ๕,๑๙๘ คน 
เรียนจบคอร์ส ๗๐๖ คน และคลิปวิดีโออินโฟกราฟิก 
ประชาสัมพันธ์เน้ือหาความรู้ในการสร้างสื่อสร้างสรรค์
อย่างปลอดภัย โดยมียอดการรับชมผ่าน YouTube 
จ�านวน ๓๐๗,๐๑๗ ววิ และเวบ็ไซต์ digitalvaccine.me 
จ�านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ๒๐,๗๙๗ คน
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โดยมุง่หวงัสร้างเสรมิวฒันธรรมการคดิวเิคราะห์ใน
การสื่อสาร การเปิดรับ และการใช้ส่ือ โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ กลุ ่มนักวิชาการสื่อ กลุ ่ม 
นักวิชาชีพสื่อ หน่วยงานภาครัฐด้านสื่อสารมวลชน  
กลุ่ม NGO ด้านสื่อสารมวลชน นิสิต/นักศึกษาด้าน
สื่อสารมวลชน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน 
ประเด็นด้านสื่อ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการ Media Alert ได้
บรรลุตัวชี้วัดตามแผนการด�าเนินงาน โดยได้เผยแพร่ 
ผลงานไปแล้ว ดงันี ้๑) การศกึษาในลกัษณะการวเิคราะห์
เนือ้หาสือ่ โดยนกัวชิาการ/เจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน จ�านวน 
๑๐ รอบ รวม ๗ ชิน้งาน ๒) บทความวชิาการ ซึง่เป็นการ
สรุปองค์ความรู้ต่าง ๆ จากการทบทวนงานวรรณกรรม
ทางวิชาการ หรืองานวิจัย ฯลฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ 
จ�านวน ๑๕ ชิ้น ๓) การผลิตชิ้นสื่อเชิงวิชาการ ๗ ชิ้น 

และ ๔) การจดังานเสวนาวชิาการ เพือ่เผยแพร่ผลงาน
วชิาการที ่Media Alert ศกึษาร่วมกับภาค ีจ�านวน ๒ ครัง้ 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานเสวนาท้ังหมด ๑๕๘ คน 
และมีตัวเลขรับชมผ่านบันทึกวิดีโองานเสวนาทางเพจ 
ของกองทุนฯ รวม ๑,๖๐๐ คร้ัง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ 
ธนัวาคม ๒๕๖๔)

นอกจากการด�าเนนิกจิกรรมตามแผนงานแล้ว Media 
Alert ยงัได้สือ่สารข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสถานการณ์ส่ือ 
บทวิเคราะห์ ผลการศึกษา ฯลฯ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก Media Alert ปัจจุบันมียอดผู้
ติดตามประมาณ ๘๘๓ คน และมียอดผู้เข้าถึงเพจและ
โพสต์ต่าง ๆ  ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
กว่า ๒.๙๙ แสนครัง้ (ข้อมลู ณ วนัที ่๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔)

ตวัอย่างผลงานทีส่�าคญัของโครงการ เช่น การศกึษา
เรื่อง “ความสัมพันธ์และความรุนแรงทางเพศในละคร” 
จากละคร ๓ เรื่อง จ�านวน ๖ ตอน พบเน้ือหาท่ีสื่อ
พฤติกรรมทางเพศ ๓๖ ฉาก โดยมี ๑๔ ฉากที่สื่อถึง
พฤติกรรมทางเพศ ในลักษณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ยินยอมพร้อมใจ (Non-Consensual) ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความรุนแรงทางเพศ และวิธีการผลิตซ�้าเนื้อหาทางเพศ
ในสื่อละครปัจจุบัน สอดรับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ละครเรื่อง “เมียจ�าเป็น” ในขณะนั้น การศึกษาเรื่อง 

๐๔ โครงการ Media Alert (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

Media Alert เป็นโครงการภายใต้แผนการ
ดำาเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ มีภารกิจในการนำาเสนอผล 
การศกึษาวเิคราะหส์ภาพการณส์ือ่ และพฤตกิรรม
การเปิดรับและการใช้สื่อของสังคม 
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“ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์” ช่วง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่าทุก ๆ หนึ่ง
ช่ัวโมงของรายการข่าวเช้า มีข่าวเก่ียวกับความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์ ประมาณ ๒.๒๓ นาท ีและร้อยละ ๗๕.๕ ของ
ข่าวความเช่ือทางไสยศาสตร์เกี่ยวข้องกับหวยและการ
เส่ียงโชค ซึ่งมีแนวโน้มที่มากขึ้นในวันประกาศและวัน
ก่อนประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล การศึกษาเรื่อง 
“การรายงานข่าวฆ่าตวัตายในส่ือโทรทศัน์” ในช่วงเดอืน
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่าสื่อมีทางเลือกใน
การก�าหนดวิธีการน�าเสนอ ท้ังสามารถหลีกเลี่ยงการน�า
เสนอรายละเอียดการฆ่าตัวตาย แต่กลับพบว่าสื่อยังคง
เลือกน�าเสนอข่าวฆ่าตัวตายที่เข้าข่ายเร้าอารมณ์ ละเมิด
แนวทางการรายงานข่าวฆ่าตัวตายตามหลักวิชาชีพ ทั้ง
จากในประเทศ และหลักการสากลของ WHO   

ส�าหรับงานเสวนาวิชาการเรื่อง “Trends and 
Tweets: ความสนใจ ความคิดเห็น และอารมณ์ในโลก
ออนไลน์” มเีนือ้หาจากข้อค้นพบบางส่วนทีต่อกย�า้ให้เห็น
ว่าในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ คนไทยใช้ 
Google ในการสืบค้นเรือ่งผลการสลากกนิแบ่งรฐับาล หรือ 
“หวย” รวมถงึ “กฬีา” และ “โควดิ19” มากทีส่ดุ อกีทัง้
ยังมีการสื่อสารแสดงออกทางอารมณ์ในโซเชียลมีเดียใน
ประเด็น “โควิด 19” ทางทวิตเตอร์ในเชิงลบเป็นหลัก  
ซึง่น�าไปสูข้่อเสนอแนะในการสร้างกลไกการสือ่สารเพ่ือการ
รบัฟังความสนใจและความต้องการของคน การรบัมอืกบั
ความเรว็และแรงของการสือ่สารออนไลน์ทีม่รีะบบ AI เป็น
ตัวก�าหนด รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในโลก 
ความเป็นจรงิของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ในขณะที่งานเสวนาวิชาการเรื่อง “ถอด DNA ข่าว/
ข้อมลู ผดิพลาด-บดิเบอืน-มุง่ร้าย ในสังคมไทย เพ่ือเสรมิ
พลงักลไก Fact-Checking” ซึง่เป็นการศกึษาข่าวปลอม 
ผ ่ านการตรวจสอบของกลไก Fact  Checker  
จ�านวน ๓ แพลตฟอร์ม ได้แก่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ และโคแฟค ระหว่างเดือนมกราคม -
มถินุายน ๒๕๖๔ พบว่า มข่ีาวทีถ่กูวเิคราะห์/ลงความเหน็
ว่าเป็นข่าวปลอมท้ังสิน้ ๙๐๘ ชิน้ ส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอม
ที่เกี่ยวกับโควิด 19 ซึ่งสอดคล้องกับวาระหลักของสังคม
และความไม่แน่นอนของข้อมูลโรคระบาดในขณะนั้น  
รองลงมาคอืข่าวปลอมท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัสุขภาพ ซึง่มทีัง้
การเผยแพร่ทีเ่ข้าข่ายการแสวงหาผลก�าไร และการส่งต่อ
ที่เข้าข่ายความหวังดี อันน�าไปสู่การต่อยอดแนวทาง 
การตรวจสอบข่าวปลอม ท้ังในระดับบุคคลทั่วไปและ 
ในระดับกลไก Fact Checker

จากข้อค้นพบส�าคัญจากการศึกษาและงานเสวนา
วิชาการข้างต้น Media Alert ยังได้จัดท�าข้อเสนอแนะ 
ทั้งต่อสังคม ผู้ผลิตสื่อ ภาคประชาสังคม และหน่วยงาน
ทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลต่าง ๆ  รวมถงึภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

ในการช่วยกันวิเคราะห์หาทางออกที่เป็นรูปธรรม 
เช่น การพัฒนากลไกการก�ากับดูแลกันเอง การสร้าง 
แนวปฏิบัติ และการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับ
สังคม ทั้งในเชิงประเด็นและวิธีการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่
ส�าคัญของกองทุนฯ รวมถึงมุ ่งให้เกิดการพัฒนาของ 
นเิวศส่ือทีป่ลอดภยัและสร้างสรรค์ตามวตัถปุระสงค์ของ
โครงการอีกด้วย
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ตลอดจนรู้เท่าทันการส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง 
กระตุ้นให้ผู ้บริโภคสื่อเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์  
รู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นการส่ือสารบทบาท
หน้าท่ีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้
เป็นที่รับรู้และจดจ�าในฐานะผู้สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาสื่อท่ีมีประโยชน์และสร้างความรู้ในการเฝ้าระวัง
และรู้เท่าทันสื่อกับสังคม รายการชัวร์ก่อนแชร์ออก
อากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ หลังข่าวในพระราชส�านัก  
ทางช่อง ๙  MCOT HD หมายเลข ๓๐ เรตติ้ง ๐.๙๕๙ 
และออกอากาศซ�้าช่องทางออนไลน์ Facebook และ 
YouTube จ�านวนผู ้รับชมทุกช่องทางออนไลน์รวม 
๒๔,๐๑๔,๕๕๔ วิว

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนผู้ผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์  เป็นการต่อเน่ือง เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจ

๐๕ โครงการจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่าน
รายการชัวร์ก่อนแชร์ (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 53

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

Strategy 4
การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสังคม 
ให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการส่ือสารเพ่ือสังคมให้เกิดการรับรู้และมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นไปที่การขยายผลต่อยอด 
ผลงานสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ การหนนุเสริมกระบวนการและภาคสัีมพันธ์ ตลอดไปจนถงึการเพ่ิมประสิทธภิาพ
ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนฯ รายละเอียดการด�าเนินงานส�าคัญในปี ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

๐๑ แผนพัฒนาและส่งเสริมภาคีเครือข่าย
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เป็นการผลติสือ่เพือ่ยกย่องเสรมิสร้างก�าลงัใจบคุคล
ต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จ�านวน ๑๐ คลิป เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
เฟซบุ ๊กแฟนเพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และ YouTube ช่อง Thai Media fund  
มีจ�านวนผู้รับชมช่องทางออนไลน์รวม ๒๖๖,๓๕๘ วิว 

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่อง 
เสริมสร้างกำาลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนส่วนราชการ 
      รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
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โครงการศึกษาแนวทางแผนพัฒนาช่องทางสื่อวิทยุสาธารณะต้นแบบ 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

จัดท�าโครงการศึกษาแนวทางแผนพัฒนาช่องทางสื่อวิทยุสาธารณะต้นแบบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยการวจัิยเอกสาร ค้นคว้าจากเอกสาร งานวจิยั ข้อมลูทางวชิาการ ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพการณ์และ
การด�าเนินงานของสถานีวิทยุสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส�ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง จัดท�ารูปแบบวิทยุกระจายเสียงสาธารณะต้นแบบที่เหมาะสม พร้อมข้อ
เสนอเชิงนโยบายต่อกองทุนฯ  

 แผนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารวิทยุต้นแบบ

 แผนงานพัฒนาช่องทางการสื่อสาร  
      เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการพัฒนาช่องการสื่อสาร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th  
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการ
เพิม่ระบบ Chat bot การสนทนาโต้ตอบระหว่างผูต้ดิต่อ
และกองทุนฯ ให้เข้าถึงง่าย สะดวกต่อการใช้งานของ 
ผูเ้ยีย่มชม และมอีงค์ประกอบครบตามการประเมนิ ITA 
ผลคะแนนการประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลใน
เว็บไซต์อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนนเต็ม  
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โครงการส่ือสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

 แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานของกองทุนฯ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีเครือข่ายร่วม 
การจัดงาน ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานมอบรางวัลเพื่อประกาศยกย่องให้รางวัลบุคคล 
หน่วยงานที่ผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้น โฆษณา บทเพลง หนังสือ รายการวิทยุ 
และรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งหมด ๒๗ รางวัล มีผู้สนใจ
ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา ๓๑๕ ผลงาน จากทั้งหมด ๙ ประเภท ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๐๒ แผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้
และมีส่วนร่วม
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โครงการสื่อสร้างสรรค์ป้องกันโควิด19 ผ่านวิทยุท้องถิ่น 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
ประชาสัมพันธ์ความรูเ้กีย่วกบัโรคโควดิ 19 ไปยงักลุม่ผูฟั้งวทิยทุ้องถิน่ทัว่ประเทศ และสร้างความเข้าใจและตระหนกั
รู้กับประชาชนในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

รางวัลโทรทัศน์ทองคำา (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
ร่วมกับชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจ�านง  
รังสิกุล จัดกิจกรรมงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์
ทองค�า ครั้งที่ ๓๕ และมอบรางวัลรายการส่งเสริม
เยาวชนดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมวงการโทรทัศน์ของไทย และเพื่อ
เป็นก�าลังใจต่อผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพเป็นประโยชน์แก่สังคม ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข ๓๖ 

รางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ ๒ 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิจ�านง  
รังสิกุล มอบรางวัลสารคดีดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ให้มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ให้ผู ้รับชม 
ได้รับประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงละครอักษรา 
คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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โครงการประกวดรางวัลข่าวดิจิทัล
ยอดเยี่ยม ประจำาปี ๒๕๖๓ 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กอ งทุ น พัฒ น าสื่ อ ป ล อดภั ย แ ล ะ
สร้างสรรค์ร่วมกบัสมาคมผูผ้ลติข่าวออนไลน์
จดัโครงการประกวดรางวลัข่าวดจิทิลัยอดเยีย่ม 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นรางวัลประเภท 
ข่าวออนไลน์ส่งเสรมิสงัคมยอดเยีย่ม (Social 
Development News) ครอบคลุมข่าวด้าน
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ เพื่อ 
ส่งเสริมและให้ก�าลังใจกับสื่อมวลชนผู้ผลิต
ข่าวออนไลน์ที่มีความทุ่มเทในการท�างาน
สร้างสรรค์และพัฒนาวงการข่าวออนไลน์ มี
การประกาศผลการตดัสนิและมอบรางวลัใน
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 
อิศรา ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการวางแผนการเงิน
และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในสื่อออนไลน์  (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  
จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปสั้นความยาวไม่เกิน ๕ นาที เผยแพร่ผ่าน 
สื่อออนไลน์ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการวางแผนการเงินและรู้เท่าทันภัย
ทางการเงินในสื่อออนไลน์ ตลอดจนการปลูกฝังวินัยการออมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ 
วัยเยาว์และในกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ เผยแพร่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
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รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ ๑๖ (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคม 
นักข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย มอบรางวลัสายฟ้าน้อยเพ่ือส่งเสรมิ
ให้นกัศกึษาได้ลงมอืปฏิบัตจิรงิด้วยการสร้างสรรค์ผลงานในรปูแบบ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ
สื่อสารมวลชน และเสริมสร้างทักษะแนวทางในการผลิตสื่ออย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ อาคารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โครงการส่ือรณรงค์แก้ปัญหาท่ีเกิดจากการ
ใช้ประทุษวาจา (Hug Speech Hate Speech) 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีประชุมผู้บริหารองค์กรของ
รัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผลิต 
สื่อรณรงค์แก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ประทุษ
วาจาในสื่อสังคมออนไลน์ (Hate Speech) ใน
รูปแบบภาพกราฟิก (Picpost) ภาพสรุปข้อมูล  
(Infographic) กราฟิกที่เคลื่อนไหวได้ (Motion 
Graphic) ชุดภาพกราฟิก (Gallery) และส่ือ 
รูปแบบบทความ (Article) โดยเผยแพร่ผ่าน 
ช ่องทางสื่อออนไลน์ของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ�านวนผู้รับชมทุก 
ช่องทางรวม ๒๐๐,๐๐๐ วิว และ ๗๓๙,๓๗๓  
การเข้าถึง

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ด�าเนนิงานร่วมกบัคณะท�างานส่ือสารองค์กร ท่ีประชุมผู้บริหารองค์กร
ของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญตัเิฉพาะ (ทอพ.) จดัท�าเวบ็ไซต์ภายใต้ชือ่ www.cppa.or.th เพือ่ใช้เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข่าวสาร สื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ บทบาท คุณค่าของ ทอพ. ไปยังประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลสมาชิกองค์กร บทความ งานวิจัย นวัตกรรม และข่าวสารกิจกรรมของสมาชิก
องค์กร ทอพ.  
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โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ชุดกิจกรรมผ่อนคลายปัญหาสมาธิสั้น 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดท�าโครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ชุดกิจกรรมผ่อนคลายปัญหาสมาธิสั้น 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการส่งเสรมิการดแูลช่วยเหลือเด็กทีม่สีภาวะสมาธส้ัิน และเสริมสร้างสมาธสิ�าหรับเดก็ทีมี่
ภาวะสมาธิสั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์    

โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ “สื่อมวลชนไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลง: บทบาทและความท้าทาย” 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เป็นการผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
ผ่านการด�าเนินเรื่องที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม จ�านวน ๒ เรื่อง    

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ผนึกพลัง 
ทั้งภาควิชาการและสื่อมืออาชีพร่วมหาทางรอดให้ส่ือไทย 
จัดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ “สื่อมวลชนไทยในกระแส
ความเปลีย่นแปลง : บทบาทและความท้าทาย” เพือ่วเิคราะห์
ประเมินสถานการณ์ปัญหาและบทบาทหน้าท่ีสถานะ
สื่อมวลชนในปัจจุบัน และหาแนวทางในการแก้ปัญหา
อุปสรรค โดยพระไพศาล วิสาโล เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู ้เข้าร่วมเป็น 
นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ นักวิชาชีพ
สื่อมวลชนหลากหลายแขนง
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เสวนาเพื่อสร้างการสื่อสารที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์  
รู้เท่าทันสื่อในยุคโควิด 19 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เว ทีถ ่ ายทอดประสบการณ ์จากสื่ อมวลชนมืออาชีพ  
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู ้สนใจได้มีส่วนร่วมกับกองทุนฯ  
ในการฝึกทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ และเป็นผูใ้ช้สือ่อย่างปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ มีการจัดงานจ�านวน ๒ คร้ัง ครั้งแรกเป็นการเสวนา
ออนไลน์ในหัวข้อ “ยุคโควิด 19 ข่าวไหนจริง ข่าวไหนปลอม” เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ หัวข้อ “สื่อควรน�าเสนอ
อย่างไรในยุคโควิด19” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น 
สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (โครงการ
สำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เป็นการผลิตสารคดีสั้นออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี HD ๓๒ จ�านวน ๓๐ ตอน ๓๐ 
ชุมชน เพื่อเป็นส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้าง
ความภมูใิจให้กบัชมุชน  และสร้างแรงบนัดาลใจให้
ผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น 
เริ่มออกอากาศตอนแรกเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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โครงการผลิตวีดิทัศน์โมชันกราฟิก ส่งเสริมการรู้เท่าทันภัยประทุษวาจา 
(Hate Speech) (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

โครงการผลิตและเผยแพร่โมชันกราฟิก ชุดคุณธรรม
สัมพัทธ์ (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยค�านึงถึงผลกระทบที่จะ 
ตามมาของภัยประทุษวาจา (Hate Speech) จ�านวน ๓ ตอน  เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก
แฟนเพจกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ YouTube Thai Media Fund  
อยู่ระหว่างด�าเนินงาน

น�าเสนอสื่อที่มี เ น้ือหาส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมความคดิและสร้างทัศนคติท่ีดีให้กบัผูร้บัชม 
ด้วยเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ�านวน ๑๐ ตอน  
โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อร่วมกับสถาบันการศึกษา ๕ แห่ง 
เผยแพร่ผ่านทาง เฟซบุก๊แฟนเพจกองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยั
และสร้างสรรค์ และ YouTube Thai Media Fund มจี�านวน 
ผู้รับชมช่องทางออนไลน์รวม ๕๑๙,๕๗๗ วิว 

 แผนงานการนำาผลงานผู้รับทุนและกองทุนไปต่อยอดขยายผล

โครงการผลิตและเผยแพร่รายการเล่าส่ือกันฟัง 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

รายการเล่าสื่อกันฟังน�าเสนอผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จากผูท่ี้ได้รบัการสนบัสนนุทนุ รวมท้ังผลงานทีด่�าเนนิการเองโดยกองทุน
พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์มาเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ สร้างการ
รับรู้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้
กบัผูรั้บทุนรายใหม่และรายเดมิ และเป็นการประชาสมัพนัธ์ผลงานของ
กองทุนฯ ไปยังสาธารณะ จ�านวน ๓๘ ตอน ออกอากาศผ่านช่อง
ดาวเทียม PSI สาระด ีช่อง ๙๙ ทุกวันเสาร์ เวลา ๘.๓๐-๘.๕๕ น. จ�านวน
ผู้รับชมช่องทางออนไลน์รวม ๑,๓๓๐,๓๕๙ วิว
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โครงการงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

งานมหกรรมสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์จดัแสดงผลงานของผูร้บัทนุ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กว่า ๕๐ ผลงาน ภายในงานมี
เวทีเสวนาวิชาการ เสนอผลงานวิจัย งานนวัตกรรมส่ือใหม่ ๆ ที่สร้าง 
ผลกระทบทีด่ต่ีอสงัคม เวทีส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ แปลก ใหม่ ใหญ่ ดงั ดี 
เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่กองทุนฯ จัดเป็นงานที่
ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม มีการแสดงออก การแสดง
ความคิดเหน็ต่อผลงานและผลการด�าเนนิงานของกองทนุฯ การจัดงานเป็น
รูปแบบผสมผสานและสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal  
กล่าวคือ มีทั้งกิจกรรม On Ground  ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และกิจกรรม Online ผ่านระบบ Virtual  
Exhibition ในชื่อมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร ้างสรรค์ ๒๐๒๑  
ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕

 แผนงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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๐๓ แผนบริหารจัดการการสนับสนุนทุน

 แผนงานประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ประจำาปี ๒๕๖๔

 แผนงานเปิดบ้านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF Open House)

เพือ่ให้การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจ�าปี ๒๕๖๔ ของกองทนุ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ประชาชนในสังคมและกลุ่มผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้รับทราบ
ข้อมูล เกิดความเข้าใจต่อกระบวนการเปิดรับและหลักเกณฑ์เง่ือนไข
ตามประกาศดังกล่าวของกองทุนฯ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิด
รับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖๔ ผ่านทีวี
ดิจิทัล หนังสือพิมพ์ เครือข่ายวิทยุท้องถิ่น วิทยุระบบ FM สื่อโซเชียล 
มีเดีย Facebook และ YouTube เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไป
ยังประชาชนอย่างทั่วถึง มีผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ จ�านวน ๑,๕๒๕ 
โครงการ วงเงินการขอทุน  ๖,๘๘๘ ล้านบาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรร
ทนุ ส�าหรบัปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพือ่ให้ประชาชนทีต้่องการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม ได้มีส่วนร่วมสะท้อนความต้องการ
และให้ข ้อคิดเห็นต่อกองทุนฯ ในการประกาศเปิดรับ 
ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖๔  
การจัดกิจกรรมเปิดบ้านกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (TMF Open House) ๔ ภูมิภาค เร่ิมต้นด้วย 
การจัดงานที่กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรกในวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 
จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ภาคใต้ 
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ 
ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ประจำาปี ๒๕๖๔ 
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

โครงการ TMF Public Hearing : Grants for 
Change ๒๐๒๑ (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
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ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้
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๐๔ แผนภารกิจพิเศษและสนับสนุน
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 แผนงานภารกิจพิเศษและสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อข่าวลวง ข่าวปลอม  
(โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

เป็นการผลิตสื่อคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงการรูเ้ท่าทัน รวมท้ังสร้างความรูค้วามเข้าใจ เรือ่งข่าวลวง 
ข่าวปลอม (Fake News) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการ 
กลัน่แกล้งกนัในสือ่สงัคมออนไลน์ (Cyberbullying) จ�านวน ๓ ตอน 
รวมทั้งผลิตอินโฟกราฟิกชุดข้อมูลองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนี้

โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19 (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

กิจกรรมรณรงค ์ประชาสัมพันธ ์ผ ่ านวิทยุท ้องถิ่ น 
ทั่วประเทศและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการวิทยุ
ท้องถิ่น หรือวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ด�าเนินรายการ
วิทยุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประชาสัมพันธ์
ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรคโควดิ 19 ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 
ผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�านึกและความ
ตระหนักรู้สู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบ
กจิการวทิยทุ้องถิน่ หรอืวทิยชุมุชนทัว่ประเทศ ตลอดจนผูด้�าเนนิ
รายการวิทยุเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน

โครงการจ้างติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เพือ่เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัทกัษะในการเปิดรบัข้อมลูข่าวสาร
และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน รวมถึงสร้างกลไก
ป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง อ้างอิง
ข้อมลูวชิาการ ขยายความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีถู่กต้อง โดยมคีณะท�างานผู้เชีย่วชาญประกอบด้วย
นกัวชิาการทางการแพทย์ นกัวชิาการสาธารณสขุ สือ่สารมวลชน 
อธิบายข้อมูลให้เข้าใจง่าย พร้อมน�าเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องสู ่
สาธารณะผ่านช่องทางการสือ่สารของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ จัดท�าสื่ออินโฟกราฟิกสรุปวิเคราะห์ประเด็นที่ 
เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสังคม  
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โครงการสร้างการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุน
การดำาเนินงานของภาคีเครือข่ายช่วยเหลือประชาชน 
“สื่ออาสาประชาชน” (โครงการสำานักงานดำาเนินการเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เพ่ือเป็นส่ือกลางประสานงานรับเร่ืองร้องเรียนและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ปัญหาต่าง ๆ ในรูปแบบของการจัดรายการในสื่อออนไลน์  
Facebook Live รวมท้ังยงัผลิตและเผยแพร่เนือ้หาทีส่่งเสริมหรอื
บอกเล่าเรื่องราวความดีงามของคนไทย หรือเร่ืองราวการ 
ช่วยเหลอืกนัในภาวะวกิฤตหิรอืให้ก�าลงัใจ โดยถ่ายทอดเรือ่งราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพอินโฟกราฟิก บทเพลง บทความสั้น 
ข้อความ (Content) เผยแพร่ผ่านศูนย์ประสานงานรับเรื่อง 
ร้องเรียนและขอความช่วยเหลือผ่านส่ือออนไลน์ และเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจสื่ออาสาประชาชน  
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โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ New Normal (โครงการสำานักงาน
ดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

เป็นโครงการผลิตสื่อโมชันกราฟิกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal จ�านวน ๕ ตอน และผลิต 
สปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ ภาพอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว อยู่ในระหว่างการด�าเนินงาน    

รายการ Thailand New Normal (โครงการ
สำานักงานดำาเนินการเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ไทยแลนด์ 
New Normal โดยเชิญนักวิชาการ บุคลากร
ทางการแพทย์ท่ีมีความน่าเชื่อถือ มาให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโรคโควิด19 น�าเสนอข้อมูลข่าวสารเชิง
สร้างสรรค์ ให้คนไทยดแูลตวัเอง เตรยีมพร้อมรบัมือ
ป้องกันโรคโควิด19 ปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ออกอากาศจ�านวน ๒๑ ตอน ทุก
วันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ทางช่อง ๙ 
MCOT HD หมายเลข ๓๐ และช่องทางออนไลน์ 
Facebook และ YouTube กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์  



รายงานประจำาปี ๒๕๖๔68

๐๑ ด้านการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำาเนินงานอื่นเพิ่มเติม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองทุนฯ ได้ด�าเนินการด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ที่ส�าคัญดังนี้

กองทุนฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยผู้บริหาร
ได้มีแถลงการณ์แสดงเจตจำานงสุจริตใน
การบริหารงานว่าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ได้ และมีนโยบายไม่รับของรางวัล (No Gift 
Policy) ตลอดจนดำาเนินการพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เปิดเผย  
และมุ่งเน้นการพัฒนาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในทุกข้ันตอน 

โดยจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ และสถานการณ์
ด�าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส สะท้อนถึง
สุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้
อย่างแท้จริง ซึ่งผลการประเมินกองทุนฯ ได้รับคะแนน 
๙๓.๐๕ อยู ่ ในระดับ A ซึ่ ง เป ็นการพัฒนาอย ่าง 
ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ ท่ีได้รับคะแนน ๘๔.๐๘ อยู ่
ในระดับ B อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ 
ผลักดันและพัฒนาเพื่อยกระดับการด�าเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนให้
มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
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๐๒ ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์องค์กร

กองทุนฯ ได้ดำาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี สืบเนื่องจากแผน
ยทุธศาสตร์กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ระยะ ๕ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ฉบับเดิมที่ใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี กำาลังจะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๖๕ 

โดยกองทุนฯ เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่ต้องมีการ
ทบทวนนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันา
สื่อปลอดภัยและสร ้างสรรค ์ให ้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมและสือ่ใหม่ ๆ  รวมไปถงึ
เทคโนโลยี  ตลอดจนพฤติกรรมการบริ โภคสื่อที่
เปลี่ยนแปลงไป ส�าหรับน�าไปก�าหนดทิศทางการด�าเนิน
งานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ มาตรา ๕ ให้มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงสถานการณ์
และบริบทที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เกิดประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินงาน
ต่อไป 

ส�าหรับด้านการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
๒๔๖๔ กองทุนฯ ได้มีการด�าเนินการตามโครงสร้างของ
กองทนุฯ โดยในส่วนของส�านกังานกองทุนฯ ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และใน
ระหว่างปีงบประมาณผู้จัดการกองทุนฯ ได้แต่งต้ังคณะ
ท�างานบริหารความเสี่ยงของส�านักงานกองทุนฯ ให้ 
เข้ามาช่วยท�าหน้าท่ีท่ีจ�าเป็นต้องระดมความคิดเห็นจาก
ผูเ้กีย่วข้องและเพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งของกองทนุฯ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงั ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒ และจากการปฏบิตัิ
หน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปรากฏผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ คือ จากขั้นตอนระบุ
และประเมินความเสี่ยงได้ข้อสรุปความเสี่ยงที่มีระดับสูง
จ�านวน ๑๐ ความเสีย่ง และได้มกีารก�าหนดกิจกรรมเพือ่
ลดความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงน�ามาจัดท�าคู ่มือและ 
แผนบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น�าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามล�าดับ และในระหว่างปีงบประมาณได้มี
ความเสี่ยงที่เพ่ิมเติม ๑ ความเสี่ยง รวมเป็น ๑๑  
ความเสี่ยง และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณกองทุนฯ 
สามารถด�าเนนิการให้มกิีจกรรมเพ่ือตอบสนองความเสีย่ง
ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเส่ียงประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจ�านวน ๗ ความเสี่ยง และระดับ 
ความเสี่ยงคงเดิม ๔ ความเสี่ยง ซ่ึงถือว ่าเป็นผล 
การด�าเนินการที่น่าพอใจในสถานการณ์ที่กองทุนฯ  
ต้องประสบในระหว่างปีงบประมาณ  
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เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านสื่อของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ทำาให้กองทุนฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร
ที่สามารถแบ่งกรอบงานสำาคัญให้แต่ละหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  
มกีรอบอัตรากำาลงัทีเ่หมาะสม มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารงานทรัพยากร 
บุคคล กองทุนฯ ได้มีการจัดอบรม 
เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี  
การอบรมแบบหลักสูตร In-House 
Training แบ่งเป็นรูปแบบ Class  
Room จำานวน ๓ ครั้ง และรูปแบบ  
Online จำานวน ๗ ครั้ง 

รวมท้ังคณุสมบัตท่ีิจ�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน และยงัมข้ีอเสนอเก่ียวกบัการรกัษาคนเก่งเอาไว้ในองค์กร 
และดึงดูดคนเก่งภายนอกเข้ามาร่วมงานในอนาคตได้ เพื่อผลักดันองค์กรให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลัก
ระดับประเทศที่ผลักดันมาตรการ นโยบาย กิจกรรม และส่งเสริมให้เกิดส่ือสร้างสรรค์และปลอดภัย 
เพื่อกลุ่มเยาวชนและประชาชน อันจะน�าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด เสริมสร้างสติ เสริมสร้าง
ความระมัดระวังในการบริโภคสื่อของคนไทย ด้วยภารกิจส�าคัญดังกล่าว อีกทั้งกองทุนฯ ยังได้มีการเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อออกระเบียบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให ้
การด�าเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

๐๓

๐๔

ด้านโครงสร้างองค์กร 

ด้านการพัฒนาบุคลากร

รวมถึงการอบรมแบบหลักสูตร Public Training แบ่งเป็นรูปแบบ Class Room จ�านวน ๙ ครั้ง และรูปแบบ 
Online จ�านวน ๒๕ ครั้ง เช่น หลักสูตรการจัดท�า TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หลักสูตร Digital 
Technology หลักสูตร Digital Literacy หลักสูตร Strategic and Project Management นอกจากนี้กองทุนฯ 
ยงัได้เลง็เหน็ถงึมมุมองในอนาคตทีต้่องท�าการปรับเปลีย่นรปูแบบการท�างานท่ีเป็นเชงิรกุมากยิง่ขึน้ โดยให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดท�าเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ด้วย 
เพื่อรองรับรูปแบบการท�างานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
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๐๕

๐๖

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการร่วมมือกับหน่วยงานระดับสากลและในประเทศ

โดยในระยะที ่ ๑ ได้เชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ ของกรมการปกครอง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ  
ค�าน�าหน้า ชือ่-นามสกลุ เลขบตัรประชาชน สถานะ เป็นต้น และในระยะท่ี ๒ หรือในปี ๒๕๖๕  กองทุนได้วางแผน 
เชือ่มโยงกบัหน่วยงานภาครฐัอืน่ ๆ  เช่น กรมพฒันาธรุกจิการค้า กรมบงัคบัคดี สภาทนายความ เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุการ
ตรวจสอบสถานะของนติบุิคคล กลุม่คน สถานะทางกฎหมายว่าเป็นบคุคลทีมี่รายช่ือประกาศจ�าหรอืต้องคดีทางกฎหมาย
หรอืไม่ เป็นบคุคลล้มละลายหรอืไม่ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลกัดนัให้กระบวนการ ข้ันตอน ระยะเวลา เกีย่วกับการอนญุาต การท�าธรุกรรมต่าง ๆ  
อกีทัง้กองทนุฯ ยงัมีการด�าเนนิการพฒันาระบบบริหารจัดการงานโครงการ (Project Management) ระยะที ่ ๔ เพือ่
สนบัสนนุกระบวนการในการพจิารณากลัน่กรองโครงการ การติดตาม ประเมนิผลของโครงการผูข้อรบัทนุ และเชือ่มโยงระบบ 
ตรวจสอบบญัชงีานโครงการ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดยงัไม่คลีค่ลาย ทางรฐับาลได้มีมาตรการป้องกนัเหตดุงักล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรบัการท�างานแบบ 
(Work From Home) กองทนุจงึได้ท�าการออกประกาศการใช้งานลายเชน็อเิล็กทรอนกิส์  และการประชมุผ่านระบบ
ออนไลน์ เพือ่รองรบัการท�างาน ในสถานการณ์ดงักล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส�านกังานพัฒนารฐับาลดิจทิลั (องค์การ
มหาชน) ได้มกีารส�ารวจระดบัความพร้อมรฐับาลดจิทิลั หน่วยงานภาครฐัของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๔ พบว่า กองทนุฯ 
มีคะแนนรวม เมือ่เทียบกบัหน่วยงานในระดบัเดยีวกนั อยูใ่นอนัดบั ๕๔ จาก ๒๕๔ หน่วยงาน ซึง่สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ 
หน่วยงานระดบักรม หน่วยงานทีใ่ห้บรกิารเป็นหลกั และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานภายใต้สังกดักระทรวงวฒันธรรม

เพื่อให้การทำาธุรกรรมกับภาครัฐ ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ได้มีการจัดทำาระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Linkage) 

ในปี ๒๕๖๔ กองทุนฯ ได้ขยายความร่วมมือ 
ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยความร่วมมอืกบัหน่วยงานในประเทศ ได้แก่ ความร่วมมอืกับมูลนิธิ
สภาการหนังสือพิมพ์ สภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
มูลนิธิฟรีดริช เนามัน Cofact สถาบัน ChangeFusion และศูนย ์  

กรมการปกครอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

กรมบังคับคดี

ดำาเนินการปี ๒๕๖๔

ดำาเนินการปี ๒๕๖๕
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๐๗ ด้านการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในของกองทนุฯ กำากบัดูแล
โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านการตรวจสอบภายในมกีจิกรรมและโครงการ
ทีไ่ด้ด�าเนนิการทีส่�าคญั ได้แก่ การปฏบิตังิานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนความ 
เข้มแขง็ด้านการควบคุมภายในให้กบักองทุนฯ และการด�าเนินการคดัเลอืกผูส้อบ
บญัชสี�าหรับรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ส�าหรบัด้านการรายงานผลการด�าเนนิงาน
หรอืการปฏบิตังิานมกีารรายงานทีส่�าคัญแยกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การรายงานผล
การปฏบิตังิานตรวจสอบเมือ่ปฏิบัตงิานแล้วเสรจ็ต่อผูจ้ดัการกองทนุฯ ซึง่เป็น
หวัหน้าหน่วยงานของรฐั และต่อคณะอนกุรรมการตรวจสอบภายในในการประชมุ
คณะอนกุรรมการตรวจสอบภายใน ซึง่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มกีารประชมุ
จ�านวน ๗ คร้ัง และการรายงานผลการด�าเนนิงานด้านการตรวจสอบภายในประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมคร้ังที่ 
๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นตามที่ก�าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘

Humanitarian Dialogue ผลทีไ่ด้คอืเกดิการด�าเนนิการ
ระดมสมองค้นคว้าเชงิลกึ (Hackathon) เพ่ือพฒันากลไก
การท�างานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคมในการรับมือโรคระบาดข้อมูลข่าวสาร  
(Infodemic) ส่วนความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างประเทศ 
ได้แก่ การขยายความร่วมมือกับ Department of In-
formation and Broadcasting, Ministry of Information 
ประเทศกัมพูชา โดยกองทุนฯ ได้น�าเสนอผลงาน เรื่อง 
“Thai Media Fund’s Action to Raise Awareness of 
COVID-19, Combat COVID-19’s Infodemic and 
Fact-Checking” ในงาน Online Workshop on  
“Internet Safety” การขยายความร่วมมือกับอาเซียน 

โดยการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 
ในงาน Second Multi-stakeholder Consultation 
on the Training-of-Trainers Program to Address  
Disinformation and Promote Media Literacy และได้
ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมน�าเสนอผลงานของกองทุนฯ  
ในงาน Countering the Coronavirus-related  
Infodemic: Sharing Best Practices ร่วมกับ Asia 
Centre และ Taipei Economic and Cultural Office 
in Thailand รวมทั้งเข้าเป็นสมาชิก UNESCO Media 
and Information Literacy (MIL) Alliance ซ่ึงมสีมาชกิ
กว่า ๕๐๐ องค์กรทั่วโลก



(นายธวัชชัย ไทยเขียว)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก�าหนดให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องให้ความเหน็ไว้ในรายงาน
ทีเ่สนอต่อคณะกรรมการต่อการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
การบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการทุจรติ และเกีย่วกบั
การควบคุมภายในด้านการเงนิ คณะอนกุรรมการตรวจสอบ
ภายใน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มี 
ความเห็น ดังนี้ 

กองทุนฯ ได้น�าการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็น
เคร่ืองมือหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร โดยในป ี
งบประมาณ ๒๕๖๔ มกีารพฒันาท่ีดขีึน้จากปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา โดยนอกจากการมส่ีวนร่วมท้ังจากระดบัผูป้ฏบิติั 
คือ ส�านักงานกองทุนฯ และจากระดับคณะกรรมการ ซึ่ง
เป็นหัวใจส�าคัญของการน�าเครื่องมือดังกล่าวมาใช้แล้ว 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ปรับแนวทางจากท่ีเคยให ้
ที่ปรึกษาภายนอกรับด�าเนินการเป็นการด�าเนินการโดย
ส�านักงานกองทุนฯ การปรับแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้
บุคลากรของส�านักงานกองทุนฯ มีพัฒนาการในการน�า
การบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการ
บรหิารทีด่ขีึน้ เนือ่งจากผูท่ี้เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงนอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลกัการของการบรหิารจดัการความเสีย่งแล้ว ยงัจ�าเป็น
ต้องมีประสบการณ์และทักษะในการระบุวัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วิธีการที่จะน�ามาใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยงในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ ซึ่ง
กระบวนการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผูป้ฏิบตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิขององค์กรจะช่วยให้สิง่
ทีไ่ด้รบัจากข้ันตอนต่าง ๆ  สอดคล้องกับบรบิทขององค์กร
ได้ในระดับที่ดี  

ขณะที่การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต 
กองทุนฯ ได้ให้ความส�าคัญ โดยในระดับผู้บริหารระดับ
สงูได้ก�าหนดนโยบายและกจิกรรมทีส่�าคัญ ๆ  เช่น ก�าหนด
นโยบายงดรบัของขวญัทุกเทศกาล (No Gift Policy) การ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรของส�านักงานกองทุนฯ รับมอบ
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และ

จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส/ระบบการร้องเรียน 
(Whistleblowing) ซ่ึงการด�าเนินการและจัดให้มีช่อง
ทางดังกล่าว ถือว่าช่วยป้องกนัหรือลดโอกาสของการเกดิ
การทุจริตในองค์กรได้ในระดับที่ดี 

นอกจากนี ้กองทุนฯ ได้จัดท�าแผนบริหารความเสีย่ง
การทจุรติทีมุ่ง่ไม่ให้เหตกุารณ์การขดักนัของผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) เกิดขึน้ในการพจิารณาท่ีส�าคัญ ๆ 
โดยสื่อสารไว้บนเว็บไซต์ของกองทุนฯ 

ส�าหรับความเหน็ต่อการควบคมุภายในด้านการเงนิ
ของกองทุนฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในม ี
ความเห็นว่า มีความเพียงพอต่อการให้ความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของสารสนเทศด้านการเงินและ
เพียงพอป้องกนัการทจุริตหรือหากเกดิการทจุริตสามารถ
ท�าให้ทราบการทจุรติทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวได้ในเวลาอนัสมควร 
เนื่องจากมีโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ การก�าหนด
ผูป้ฏบิตัหิน้าที ่การแบ่งแยกหน้าที ่และมกีารน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประกอบการปฏบิติังานด้านการเงนิและ
ด้านการบัญชี รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินทั้งที่เป็นข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ  
ขั้นตอนและคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมที่ส�าคัญ ๆ  



รายงาน
คณะกรรมการ
ประเมินผล
การดำาเนินงานฯ
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมินผล
การด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ได้น�ากรอบแนวคิดทฤษฎีการประเมินผล 
Balanced Scorecard (BSC) แนวทางและวธิกีารประเมนิ
ประสทิธภิาพ กรอบการประเมนิองค์การมหาชน ประจ�า
ปี ๒๕๖๔ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กรอบการประเมิน กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ�าปี
บัญชี ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง รวมถึงวัตถุประสงค์ 
การจดัตัง้ตามพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการด�าเนินงาน 
แผนการเงินและงบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๖๔ มาใช้ใน
การก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมินผล
ในคุณภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ความส�าเร็จของ 
การด�าเนนิงานของกองทนุฯ รวมไปถงึผลลัพธ์ความส�าเร็จ
ทีเ่กิดขึน้จากด�าเนนิงานของกองทนุฯ เพือ่ใช้วดัผลส�าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นส่วนหนึ่งในการ 

รายงานคณะกรรมการ
ประเมินผลการดำาเนินงาน

ขบัเคลือ่นประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยการ
ใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม อีกทั้งยังจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก เพื่อช่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลในเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล

ผลการประเมินการด�าเนินงานของกองทุนฯ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ที่ 
๔.๗๙๘๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐๐๐๐ ซึง่สงูกว่าผลประเมิน
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้คะแนนรวมเท่ากับ 
๔.๗๗๕๘ โดยมีคะแนนประเมินสูงขึ้น ๐.๐๒๒๗ และยัง
สูงขึ้นในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินผล
การด�าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีคะแนนรวม
เท่ากบั ๓.๑๒๓๑ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึง่มคีะแนน
รวมเท่ากับ ๓.๔๑๖๘ ผลการประเมินประจ�าปี ๒๕๖๔ 
สามารถแยกเป็นรายด้าน ๔ ด้าน ได้ดังนี้  

ด้านที่ ๑ ด้านประสิทธิผล น�้าหนักร้อยละ 
๕๕ ได้ค่าคะแนนอยูท่ี ่๕.๐๐๐๐ ค่าคะแนนถ่วง
น�้าหนักอยู่ที่ ๒.๗๕๐๐ 

ด้านท่ี ๒ ด้านประสทิธภิาพ น�า้หนกัร้อยละ 
๒๕ ได้ค่าคะแนนอยูท่ี ่๔.๒๘๐๐ ค่าคะแนนถ่วง
น�้าหนักอยู่ที่ ๑.๐๖๘๖ 

ด้านที ่๓ ด้านคณุภาพการให้บริการ น�า้หนกั
ร้อยละ ๑๐ ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ ๕.๐๐๐๐  
ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักอยู่ที่ ๐.๕๐๐๐

ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร น�้าหนัก
ร้อยละ ๑๐ ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ ๔.๗๑๑๒  
ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนักอยู่ที่ ๐.๗๔๐๐
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ผลการประเมินการดำาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มีผลการประเมินภาพรวม
อยู่ที่ ๔.๗๙๘๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐  

ด้านประสิทธิผล 
นำ้าหนักร้อยละ ๕๕ 
ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ ๕.๐๐๐๐ 
ค่าคะแนนถ่วงนำ้าหนัก
อยู่ที่ ๒.๗๕๐๐

ด้านประสิทธิภาพ 
นำ้าหนักร้อยละ ๒๕ 
ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ ๔.๒๘๐๐ 
ค่าคะแนนถ่วงนำ้าหนัก
อยู่ที่ ๑.๐๖๘๖  

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
นำ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ ๕.๐๐๐๐ 
ค่าคะแนนถ่วงนำ้าหนัก
อยู่ที่ ๐.๕๐๐๐

ด้านการพัฒนาองค์กร 
นำ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ ๔.๗๑๑๒ 
ค่าคะแนนถ่วงนำ้าหนัก
อยู่ที่ ๐.๗๔๐๐

ด้านที่
๑

ด้านที่
๒

ด้านที่
๓

๔.๗๙๘๕
จากคะแนนเต็ม 

๕.๐๐๐๐

ผลการ
ประเมินภาพรวม

ด้านที่
๔
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จากผลการประเมินดังกล่าว กองทุนฯ ถือว่ามีคะแนนอยู่ในระดับสูง อันเนื่องมาจากการด�าเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่วัดผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ ในมิติด้านประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายได้ทุกตัวชี้วัด มิติด้าน
ประสทิธภิาพ กองทุนฯ สามารถบรหิารจดัการกระบวนการสนบัสนนุทนุให้แล้วเสรจ็ได้อย่างรวดเรว็ภายใน
ช่วงต้นปี และยังมีการจัดสรรทุนรอบเพิ่มเติม เพื่อจัดสรรงบประมาณที่เหลือจากให้ทุนในรอบแรก ท�าให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงส่งผลให้มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้ได้รับ
การสนับสนุนทุน ประจ�าปี ๒๕๖๔ มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของกองทุนฯ ในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ ๙๐ และมิติด้านการพัฒนาองค์กรที่สามารถท�าคะแนนออกมาในระดับที่ดี ส่งผลให้ตัวชี้วัด
ต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายได้แทบทุกตัวชี้วัดในแต่ละมิติ อีกทั้งคณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของ
กองทุนฯ ได้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ส�าหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนที่
ด�าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ และได้ให้ข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้

เปรียบเทียบผลการประเมินการดำาเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐๐๐

ปีงบประมาณ

คะแนนรวม
๔.๗๙๘๕

๒๕๖๔

คะแนนรวม
๔.๗๗๕๘

๒๕๖๓

คะแนนรวม
๓.๔๑๖๘

๒๕๖๒

คะแนนรวม
๓.๑๒๓๑

๒๕๖๑
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
จำานวนทั้งสิ้น ๑๑๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สร้างมูลค่าทางสังคม

หรือคิดเป็น ๓.๕๗๖ เท่า 

(การลงทุน ๑ บาท ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมเท่ากับ ๗๑.๒๔ บาท)

๑,๑๖๒,๖๐๐,๐๐๔ บาท

๒๓,๑๖๒,๕๐๒,๗๐๔ บาท

๓๒๕,๑๓๓,๓๙๐ บาท

โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และด�าเนนิการเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ�านวนทัง้ส้ิน ๑๑๙ 
โครงการ โดยผลกระทบและผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใช้การวิเคราะห์ที่อิง
กรอบตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) จ�านวน 
๑๘๐ สาขา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงจัดท�าโดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า การใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนทุนจาก
ส�านกังานกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ จ�านวน ๓๒๕,๑๓๓,๓๙๐ 
บาท ก่อให้เกิดมูลค่ารวมท่ีก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจ�านวน 
๑,๑๖๒,๖๐๐,๐๐๔ บาท หรอืคดิเป็น ๓.๕๗๖ เท่า และการวเิคราะห์ผลกระทบ
ทางสังคมด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) พบว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนทุนจากส�านักงาน
กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ�านวน ๓๒๕,๑๓๓,๓๙๐ บาท 
สามารถสร้างมูลค่าผลตอบแทนต่อสังคมเท่ากับ ๒๓,๑๖๒,๕๐๒,๗๐๔ บาท 
หรือคิดเป็น ๗๑.๒๔ เท่า (การลงทุน ๑ บาท ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม
เท่ากบั ๗๑.๒๔ บาท) อกีทัง้ยงัมผีลการใช้ประโยชน์จากการรบัชมสือ่ ผลการ
ใช้ประโยชน์ของชุดงานวิจัย ชุดความรู้ หรือนวัตกรรม ผลการใช้ประโยชน์
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ดังนี้

ผลกระทบและ
ผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 
และนวัตกรรม

หรือคิดเป็น ๗๑.๒๔ เท่า 
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การประเมินการใช้ประโยชน์จากการรับชมสื่อ 
จากโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การใช้ประโยชน์จากการรับชมสื่อจากโครงการพัฒนาสื่อ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์จากการประเมนิโครงการท่ีรับทุนในหมวด
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปจ�านวน ๕๖ โครงการ พบว่าในภาพรวมสามารถน�า
สื่อไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๔ โดยสื่อที่สร้างสรรค์ขึ้น
มานั้นส่งผลให้ผู ้ รับชมส่ือได้รับความรู ้ใหม่ หรือข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มีระดับการน�าไปใช้ประโยชน์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๖๐ และการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์หรือวิธีการใหม่ ๆ 
ในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการท�างานหรือการด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน มีระดับการน�าไปใช้ประโยชน์ได้
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐

การประเมินการใช้ประโยชน์ของชุดงานวิจัย 
ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การใช้ประโยชน์ของชุดงานวิจัย ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมที่
เก่ียวกับสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์จากการประเมนิโครงการทีร่บั
ทุนในหมวดชุดงานวิจัย ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ�านวน ๓๑ โครงการ พบว่าสามารถน�า
ชุดงานวิจัย ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘ โดยการ
สร้างสรรค์ความรูห้รอืข้อมลูใหม่ทีเ่กดิจากงานวจัิย ชดุความรู้ และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีระดับการน�าไป
ใช้ประโยชน์สูงสดุ คดิเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ และการน�าไปใช้ประโยชน์
ในด้านการต่อยอดในเชงิเศรษฐกิจมรีะดบัน้อยทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 
๘๔.๖๐

การประเมินการใช้ประโยชน์หลังจากการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาความรู้ การรู้เท่าทันสื่อ 
หรือใช้ประโยชน์จากสื่อ

ในภาพรวมสามารถน�าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์หลงัจากการเข้าร่วมโครงการ พฒันาความรู ้การรูเ้ท่าทนั 
หรอืใช้ประโยชน์ คดิเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ โดยกลุม่เป้าหมายน�าความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้ 
ในระดับสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ และด้านความสามารถใน
การจัดการกับสื่อท่ีไม่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการให้
ข้อมลูย้อนกลับไปยงัผูผ้ลติสือ่เพือ่ให้มกีารพฒันาเนือ้หาสือ่ มรีะดบั
การน�าไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๐

๘๘.๖๐

๙๑.๒๐

๘๖.๒๐

ใช้ประโยชน์สูงสุด
คิดเป็นร้อยละ

ใช้ประโยชน์สูงสุด
คิดเป็นร้อยละ

ใช้ประโยชน์สูงสุด
คิดเป็นร้อยละ
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ประเด็นด้านการบริหารจัดการ
การพจิารณาลดจ�านวนคณะอนกุรรมการ และระบบุทบาทหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ

แต่ละชุดให้สามารถด�าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ข้อสังเกต

การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนฯ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้น เพื่อ
ช่วยในการบรหิารกจิการของกองทนุฯ นัน้เป็นส่ิงทีส่ามารถด�าเนนิการได้ หากแต่มีข้อ
สังเกตเกี่ยวกับการตั้งคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑๓) ขึ้นหลายคณะนั้น และ
คณะอนุกรรมการจะมีการแต่งต้ังคณะท�างานส�าหรับการด�าเนินการภายใต้คณะ
อนุกรรมการแต่ละชุด ส่งผลให้การด�าเนินการใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและใช้งบประมาณ
ในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมนิผลการด�าเนนิงานของกองทนุฯ เสนอให้กองทนุฯ น�าแนว

คิดลีน (LEAN) มาใช้ในการด�าเนินงาน ควรมีการพิจารณาความจ�าเป็นในการแต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการในแต่ละชดุให้มคีวามกระชบัและรัดกมุ เพ่ือให้เกดิประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการด�าเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการในแต่ละชุดที่ได้รับการ 
แต่งตั้งควรมีกรรมการและเลขานุการท่ีสามารถด�าเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ 
ของการแต่งตั้งได้อย่างคล่องตัวและเบ็ดเสร็จ และไม่ควรมีการแต่งตั้งคณะท�างานขึ้น
ภายใต้คณะอนุกรรมการ ซึ่งก่อให้เกิดการเพ่ิมภาระงานและขั้นตอนการท�างานโดย 
ไม่จ�าเป็น

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ข้อสังเกต
การด�าเนินการภายใต้กระบวนการสนับสนุนทุนของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ยังเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีคณะกรรมการ 
ประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนฯ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการในการ
บริหารจัดการการสนับสนุนทุนของกองทุนฯ (Operation Process) มีความซับซ้อน
หลายขั้นตอน ทั้งกระบวนการในการก�าหนดประเด็นท่ีจะประกาศสนับสนุนทุน 
กระบวนการในการกลัน่กรอง พฒันา และพิจารณาอนุมติัโครงการ ท�าให้กระบวนการ
สนับสนุนทุนในแต่ละปีมีความล่าช้า ซ่ึงส่งผลต่อการประเมินผลการด�าเนินงานของ
กองทุนฯ ในทุกปีงบประมาณ ในมิติประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ ๒.๑ - ๒.๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีผลการประเมินต�่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ  
ทุกปีงบประมาณ ถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีผลการประเมินในมิติ
ประสทิธภิาพสงูขึน้กต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการด�าเนนิงานของตัวชีว้ดัอ่ืน ตวัชีว้ดั
ในมิติประสทิธิภาพยงัคงเป็นตัวชีว้ดัทีไ่ด้ผลการประเมนินอ้ยทีสุ่ดตัง้แต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับงบประมาณจัดสรรจาก กสทช.  
ลดลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการด�าเนินงานในมิติประสิทธิผล  
ซึ่งผู้รับทุนไม่สามารถด�าเนินการส่งมอบผลผลิตให้แล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณได้ 
เนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการสนับสนุนทุน

ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้อนุกรรมการบริหารกระจายอ�านาจให้ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินโครงการบางประเภทหรือ
โครงการขนาดเล็ก ซึ่งควรมีการศึกษาความเป็นไปได้และการก�าหนดประเภทหรือ
เพดานของอ�านาจการอนุมัติงบประมาณของส�านักงานกองทุนฯ  

ประเด็นด้านกระบวนการทำางานและวิธีปฏิบัติงาน

กระบวนการสนับสนุนทุน
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ข้อสังเกต
ที่ผ่านมากองทุนฯ พิจารณาสนับสนุนทุนโดยเน้นที่กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการ (Pre-Audit) เช่น การเป็น

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เป็นต้น และการด�าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามที่ก�าหนดในสัญญาการรับทุน 
เน้นการประเมินความส�าเร็จที่ผลผลิต เช่น การเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวนยอดชมที่สูง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
กองทนุฯ ควรมกีารพจิารณาให้ทนุสนบัสนนุในเชงิยทุธศาสตร์ และให้ความส�าคญักบัการพจิารณาผลส�าเรจ็ของ

โครงการ (Post-Audit) ในเชิงผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบขนาดใหญ่ ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
จะสนับสนุนทุน ควรมีหัวข้อในข้อเสนอโครงการเพื่อให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนระบุถึงผลกระทบในภาพใหญ่ที่จะ
เกดิขึน้จากการสนบัสนนุทนุ หากผูข้อรบัการสนบัสนนุทนุสามารถส่งมอบโครงการทีส่ร้างผลกระทบขนาดใหญ่ และ
กองทุนฯ ไม่สามารถสนับสนุนทุนได้ในหนึ่งปีงบประมาณ ควรให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนเสนอโครงการในลักษณะ
โครงการต่อเนื่องระยะยาว โดยแบ่งตัวชี้วัดความส�าเร็จของผลกระทบขนาดใหญ่ออกเป็นระยะ เช่น โครงการระยะ
ที่ ๑ (ทุนในปีงบประมาณท่ี ๑) โครงการระยะที่ ๒ (ทุนในปีงบประมาณที่ ๒) และโครงการระยะที่ ๓ (ทุนใน
ปีงบประมาณที่ ๓) เพื่อที่จะสามารถส่งมอบโครงการที่สร้างผลกระทบได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และกองทุนฯ 
ควรมีการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ภายหลังจากการด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ

ข้อสังเกต
กองทุนฯ มีการด�าเนินงานมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี และมี

การสนบัสนนุทนุให้กับภาคเีครือข่ายจ�านวนถงึ ๕๗๘ โครงการ 
จะเหน็ได้ว่ากองทนุส่ือพัฒนาปลอดภยัและสร้างสรรค์มีเนือ้หา
สื่อ (Content) และผลผลิตต่าง ๆ  เป็นทรัพย์สินของกองทุนฯ 
จ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้กองทนุฯ วเิคราะห์และบริหารจัดการผลผลติ 

(Content Analysis and Management) จากโครงการท่ีได้รบั
การจัดสรรทุนที่ผ่านมา ถึงความสมบูรณ์ของผลผลิตที่ผู้รับ 
ทุนส่งมอบ โดยมีการวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และคัดเลือก
ผลผลติจากโครงการทีม่คีณุภาพสงูเพยีงพอทีจ่ะน�าไปขยายผล
หรอืผลติสือ่ทีต่่อยอด (Re-production) ต่อไป รวมถงึการจดั
ท�าแพลตฟอร์มที่สามารถสนับสนุนกองทุนฯ ในการหารายได้
จากเนื้อหาสื่อและผลผลิตต่าง ๆ

การวิเคราะห์และบริหารจัดการผลผลิต (Content Analysis and Management) 
จากโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนที่ผ่านมา

ประเด็นด้านการจัดสรรทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น



รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย 

และสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สนิทรพัย์สทุธ/ิส่วนทนุ และงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการ
ด�าเนินงานและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญช ี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ

ตรวจเงนิแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงาน 
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตาม
หลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดินทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงาน 
การเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกับการตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�าหนด
จรรยาบรรณเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ 
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น
รายงานการเงินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ วันที่ 

๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ ทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
อื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓

เสนอ 
คณะกรรมการ 
กองทุนพัฒนาสื่อ 
ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ง

รวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจ�าปีให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให ้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบรายงานการเงนิ 
คือ การอ่านพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับรายงาน
การเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่งดงักล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่อรายงานการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุม
ภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�ารายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อก�าหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดด�าเนินงาน
หรือไม่สามารถด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งต่อไปได้  ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือม่ัน
ระดับสูงแต่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้



(นายวิโรจน์ นริศวรานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๓๗๔๘

๔๘ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๔ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบญัชี 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินจิและการสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของข้าพเจ้า
รวมถึง

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในรายงานการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

สรปุเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจาก 
หลักฐานการบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม ่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในรายงานการเงินทีเ่ก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ด้รบั จนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของรายงานการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่ารายงาน
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี 
นัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๖๑๓,๗๘๔,๔๖๐.๐๕

๒๐๖,๕๒๙.๒๖

๑,๑๗๙,๙๕๔.๕๖

๖๑๕,๑๗๐,๙๔๓.๘๗

๑๐,๘๕๘,๖๕๐.๓๘

๖,๐๐๘,๗๘๙.๒๗

๑,๗๘๑,๘๒๐.๐๐

๑๘,๖๔๙,๒๕๙.๖๕

๖๓๓,๘๒๐,๒๐๓.๕๒

๖๒๐,๓๕๗,๖๖๘.๑๗

๒๗๗,๒๒๐.๑๔

๑,๒๗๙,๙๓๓.๒๙

๖๒๑,๙๑๔,๘๒๑.๖๐

๘,๔๑๔,๖๓๒.๗๐

๙,๘๖๕,๙๘๔.๐๘

๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐

๑๙,๓๓๐,๐๑๖.๗๘

๖๔๑,๒๔๔,๘๓๘.๓๘

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนฤชนา กิติมานนต์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 (นายธนกร ศรีสุขใส) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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รายงานการเงิน



หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

๔,๙๗๔,๓๒๙.๘๕

๒,๘๙๖,๒๖๑.๐๐

๗,๘๗๐,๕๙๐.๘๕

๐.๐๐

๖๒๐,๑๐๘,๘๔๖.๙๓

๖๒๐,๑๐๘,๘๔๖.๙๓

๖๓๓,๘๒๐,๒๐๓.๕๒

๕,๘๔๐,๗๖๕.๗๔

๕,๘๔๐,๗๖๕.๗๔

๑๓,๗๑๑,๓๕๖.๕๙

๗,๗๕๓,๗๙๓.๒๐

๓,๒๑๔,๖๔๒.๐๐

๑๐,๙๖๘,๔๓๕.๒๐

๐.๐๐

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

๖๔๑,๒๔๔,๘๓๘.๓๘

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

๑๔,๙๘๔,๙๕๗.๓๖

๑๑

๑๒

๑๓

หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการผลประโยชน์ค่าตอบแทน

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนฤชนา กิติมานนต์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 (นายธนกร ศรีสุขใส) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔88



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายได้

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้อื่น

รวมรายได้

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖,๐๐๙,๑๖๘.๔๙

๕๑๖,๐๐๙,๑๖๘.๔๙

๕๕๘,๕๘๐,๙๓๔.๔๐

๑๒,๒๔๕,๔๗๐.๔๒

๕๗๐,๘๒๖,๔๐๔.๘๒

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๓๘,๖๔๖,๐๔๔.๓๕

๕๘๓,๙๐๐.๐๐

๒๘,๔๗๕,๕๙๑.๐๒

๘๒๙,๕๙๖.๓๖

๑,๒๓๔,๔๒๒.๑๗

๙,๑๐๗,๙๐๕.๓๙

๔๔๓,๒๘๒,๗๔๓.๒๙

๕๒๒,๑๖๐,๒๐๒.๕๘

(๖,๑๕๑,๐๓๔.๐๙)

๓๗,๓๙๒,๒๙๙.๘๙

๖๓๗,๐๐๐.๐๐

๒๐,๘๗๑,๔๘๙.๘๒

๑,๐๒๑,๘๙๔.๒๐

๑,๐๕๙,๒๓๕.๒๘

๗,๕๖๒,๓๔๗.๑๗

๔๐๒,๒๐๔,๘๔๙.๓๓

๔๗๐,๗๔๙,๑๑๕.๖๙

๑๐๐,๐๗๗,๒๘๙.๑๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนฤชนา กิติมานนต์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 (นายธนกร ศรีสุขใส) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/

ส่วนทุนส�าหรับปี ๒๕๖๓

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๕๒๖,๑๘๒,๕๙๑.๘๙

๑๐๐,๐๗๗,๒๘๙.๑๓

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

(๖,๑๕๑,๐๓๔.๐๙)

๖๒๐,๑๐๘,๘๔๖.๙๓

๕๒๖,๑๘๒,๕๙๑.๘๙

๑๐๐,๐๗๗,๒๘๙.๑๓

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

(๖,๑๕๑,๐๓๔.๐๙)

๖๒๐,๑๐๘,๘๔๖.๙๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

ทุน
รายได้สูง / (ต�่า) 

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/

ส่วนทุนส�าหรับปี ๒๕๖๔

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนฤชนา กิติมานนต์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 (นายธนกร ศรีสุขใส) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔90



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิ 

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

•  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

•  รายได้ดอกเบี้ยรับ

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

•  วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

•  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

•  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

•  เจ้าหนี้ระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)

•  เงินรับฝากระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

•  ผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ 

   และลูกจ้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(๖,๑๕๑,๐๓๔.๐๙)

๙,๑๐๗,๙๐๕.๓๙

(๑,๖๔๐,๓๑๑.๗๑)

๑,๓๑๖,๕๕๙.๕๙

๗๐,๖๙๐.๘๘

๑,๗๔๐,๒๙๐.๔๔

(๗๓๒,๔๒๐.๐๐)

(๒,๗๗๙,๔๖๓.๓๕)

(๓๑๘,๓๘๑.๐๐)

๑,๘๒๔,๒๔๓.๕๘

๑๐๐,๐๗๗,๒๘๙.๑๓

๗,๕๖๒,๓๔๗.๑๗

(๑,๘๗๔,๑๙๓.๕๘)

๑๐๕,๗๖๕,๔๔๒.๗๒

(๗๑,๓๒๐.๕๒)

๑,๖๑๗,๘๖๗.๒๘

(๑๒๒,๔๓๐.๐๐)

๔,๓๒๔,๐๔๒.๗๐

๗๘๕,๑๙๐.๑๕

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

๒๕๖๔

๑,๑๒๑,๕๒๐.๑๔ ๑๑๖,๓๑๕,๓๑๔.๔๙

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนฤชนา กิติมานนต์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 (นายธนกร ศรีสุขใส) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

•  เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร

•  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

คงเหลือ ณ วันต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

คงเหลือ ณ วันปลายงวด

(๕,๕๗๖,๘๗๘.๒๖)

(๒,๑๑๗,๘๕๐.๐๐)

(๗,๖๙๔,๗๒๘.๒๖)

(๖,๕๗๓,๒๐๘.๑๒)

๖๒๐,๓๕๗,๖๖๘.๑๗

๖๑๓,๗๘๔,๔๖๐.๐๕

(๒,๗๓๒,๒๕๕.๗๐)

(๔,๗๗๘,๐๕๐.๐๐)

(๗,๕๑๐,๓๐๕.๗๐)

๑๐๘,๘๐๕,๐๐๘.๗๙

๕๑๑,๕๕๒,๖๕๙.๓๘

๖๒๐,๓๕๗,๖๖๘.๑๗๕

หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนฤชนา กิติมานนต์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 (นายธนกร ศรีสุขใส) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔92



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 93

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑) การจัดตั้งกองทุน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติ 

กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๒ 
ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๑.๒) วัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามมาตรา ๕ ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๓. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนโดยเฉพาะเดก็ เยาวชน และครอบครวัมทีกัษะในการรูเ้ท่าทนัสือ่ เฝ้าระวงั

สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัย และ

สร้างสรรค์
๕. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๖. ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๗. ด�าเนนิการและส่งเสรมิให้มส่ืีอปลอดภัยและสร้างสรรค์ทีท่กุคนสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่างทัว่ถงึ

๑.๓) สถานที่ตั้งกองทุน
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๘ อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคาร เอ ชั้น ๖ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑.๔) กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่

๑.๔.๑ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔.๒ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๔.๓ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการบริหารงานของส�านักงาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑
หมายเหตุ
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๑.๔.๔ ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ว่าด้วยการคดัเลือกผู้จัดการการปฏบิตัิ
งานและการมอบอ�านาจของผู้จัดการ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๔.๕ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๔.๖ ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยการเงิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๔.๗ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๔.๘ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๔.๙ ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยค่าตอบแทน และค่ารับรอง พ.ศ. 

๒๕๕๙
๑.๔.๑๐ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๑ 
ถึง ฉบับที่ ๖

๑.๔.๑๑ ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยส่วนงานภายในของส�านกังาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๔.๑๒ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๔.๑๓ ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการจ่ายเงินส�ารองกรณฉุีกเฉนิ 
หรือจ�าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๔.๑๔ ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการปฏบิตังิานนอกเวลา ท�างาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๔.๑๕ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔.๑๖ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้าง  
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔.๑๗ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 
๒๕๖๓

๑.๔.๑๘ ประกาศส�านกังานกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ เรือ่ง การก�าหนดเบีย้ประชมุหรอื ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ ทีป่รกึษากรรมการสรรหา กรรมการประเมนิผล และอนกุรรมการ ตาม 
พ.ร.บ. กองทุนพ�ฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔.๑๙ ระเบยีบส�านกังานกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการจดัสวสัดกิารแก่เจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
๒๕๖๐

๑.๔.๒๐ ระเบียบส�านกังานกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธิกีารตรวจสอบการ ใช้
จ่ายเงินงวดของโครงการหรอืกจิกรรมตามสญัญาให้ทนุสนบัสนนุจากกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ พ.ศ. 
๒๕๖๒
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เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน

รายงานการเงนิฉบบันี ้จดัท�าขึน้ตามพระราชบญัญติัวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นไปตามมาตรฐาน การบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชภีาครัฐทีก่ระทรวงการคลังก�าหนด 
ซึง่รวมถงึหลกัการและนโยบายการบญัชภีาครัฐ มาตรฐานการบญัชภีาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการน�าเสนอรายงาน 
การเงินตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๔๗๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั และใน
อนาคต 

๑) มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่๒๓ เรือ่ง รายได้จากรายการไม่แลกเปลีย่น มผีลบงัคบัใช้ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓
๒) หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 

ข้อผิดพลาด (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

และในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด หมายรวมถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากคลัง เงนิฝากธนาคาร

ประเภทจ่ายคืน เมื่อทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงและมีอายุไม่เกินสาม
เดือนนับจากวันที่ได้มา

๔.๒ ลูกหนี้
ลูกหนี้เงินยืม แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง จ�านวนเงินที่หน่วยงานจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง 

เพือ่น�าไปทดรองใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน ซึง่อยูร่ะหว่างรอรบัช�าระคืนหรอืรอการชดใช้ใบส�าคญัหักล้าง

๔.๓ วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าท่ีหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดย

ทั่วไป มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร วัสดุท่ีซ้ือมารับรู้เป็นสินทรัพย์ท้ังจ�านวน และควบคุมรายการวัสด ุ
ดังกล่าวในคลังวัสดุ ณ วันสิ้นเดือนปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายตามจ�านวนที่ใช้ไป และแสดงราคาทุนของวัสดุคงเหลือโดย
วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

๒
หมายเหตุ

๓
หมายเหตุ

๔
หมายเหตุ
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๔.๔ ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
• อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ และ

ไม่มีกรรมสิทธ์ิแต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิด
จากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้งแสดงตามราคาทุน

• อปุกรณ์ ได้แก่ ครภุณัฑ์ประเภทต่าง ๆ  รบัรูเ้ฉพาะรายการทีม่มีลูค่าขัน้ต�า่ต่อหน่วยหรือต่อชดุตัง้แต่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
บาทขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี ๒๕๖๓ รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต�่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป

• ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพ ที่
พร้อมใช้งานในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�าให้กองทุนได้รับประโยชน์ตลอดอายุการให้ประโยชน์งานของสินทรัพย์
เพิม่ขึน้ จากมาตรฐานเดิมถอืเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการ
ด�าเนินงานทางการเงิน

• ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานที่ก�าหนดไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

๔.๕ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
• ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินค�านวณโดย 

วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงส�านักงาน
ครุภัณฑ์ส�านักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์

ประเภทสินทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง ประเภทงานระหว่างท�า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างท�า บันทึกด้วยราคาทุนและยังไม่ตัดจ�าหน่าย

อายุการให้ประโยชน์
๑๐ ปี
๕ ปี
๕ ปี
๕ ปี
๓ ปี
๕ ปี
๕ ปี

อายุการให้ประโยชน์
๓ ปี
๓ ปี



เงินสด

•  เงินฝากสถาบันการเงิน

•  เงินฝากคลัง 

ปี ๒๕๖๔

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๐.๐๐

๖๐๙,๓๐๑,๕๑๐.๐๕

๔,๔๘๒,๙๕๐.๐๐

๐.๐๐

๖๑๓,๑๘๗,๔๖๘.๑๗

๗,๑๗๐,๒๐๐.๐๐

๖๑๓,๗๘๔,๔๖๐.๐๕ ๖๒๐,๓๕๗,๖๖๘.๑๗
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๔.๖ สัญญาเช่าดำาเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของไม่ได้โอนมาให ้

หน่วยงานในฐานะผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงินทีจ่่ายตามสัญญาเช่าด�าเนนิงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

๔.๗ ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
กองทนุฯ ได้ประมาณการหนีส้นิเก่ียวกบัผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลกิจ้างเจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้างหลงัออกจาก

งาน ประมาณการโดยผูบ้รหิารกองทนุฯ ซึง่เป็นภาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืจากการอนมุานอนัเป็นผลสบืเนือ่งจาก
เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายช�าระ
ภาระผูกพัน และจ�านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ

๔.๘ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากเงนิอดุหนนุจากกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

(กทปส.) รับรูเ้มือ่กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ได้รบัเงนิ รายได้จากเงนิโอนและเงินบรจิาคจากบคุคลอ่ืน
นอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่าย 
เงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้รายได้
ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการน้ันเกิดข้ึน หรือเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของ
สินทรัพย์นั้น

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ เมื่อได้รับเงินและ 
ทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ท�าตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ส�าหรับรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคท่ีไม่มีเง่ือนไขของ
สนิทรพัย์ท่ีโอน ไม่ว่าจะมข้ีอจ�ากดัของสินทรพัย์ทีโ่อนหรอืไม่ รบัรู้รายได้เมือ่ได้รบัสนิทรพัย์รบัโอนทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์
การรับรู้สินทรัพย์

• รายได้เงินรับคืนโครงการ และรายได้ค่าปรับจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
• รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
• ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติการจ่ายจากผู้จัดการกองทุนฯ
• ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
ประกอบด้วย ๕

หมายเหตุ



วัสดุส�านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรอรับคืน - ค่าใช้จ่ายอบรม

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า :

•  ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ

•  ค่าใช้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม

•  ค่าฝึกอบรม

•  ค่าเบี้ยประกันสินไหมทดแทน

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๔

รวมวัสดุคงเหลือ

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

๑๙๔,๔๒๘.๖๓

๑๒,๑๐๐.๖๓

๔๒๐,๖๐๑.๕๐

๐.๐๐

๔๗๖,๘๘๐.๗๒

๑๘๓,๓๐๑.๓๓

๐.๐๐

๙๙,๑๗๑.๐๑

๔๑๖,๔๖๑.๓๖

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๔๕๙,๙๑๑.๕๑

๒๑๙,๐๓๗.๓๔

๖๔,๕๒๓.๐๘

๐.๐๐

๒๕๘,๙๙๒.๖๙

๑๘,๒๒๗.๔๕

๒๐๖,๕๒๙.๒๖ ๒๗๗,๒๒๐.๑๔

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑,๑๗๙,๙๕๔.๕๖ ๑,๒๗๙,๙๓๓.๒๙
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วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
ประกอบด้วย 

๖
หมายเหตุ

๗
หมายเหตุ



(ห
น่ว

ย 
: บ

าท
)

รา
คา

ทุน

ยอ
ดย

กม
าต

้นง
วด

เพ
ิ่มข

ึ้นใ
นง

วด

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยง
วด

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สะ

สม

ยอ
ดย

กม
าต

้นง
วด

เพ
ิ่มข

ึ้นใ
นง

วด

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยง
วด

มูล
ค่า

สุท
ธิต

าม
บัญ

ชี

ณ
 ว

ันท
ี่ ๓

๐ 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๖

๔

ณ
 ว

ันท
ี่ ๓

๐ 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๖

๓ 

๓,
๑๕

๕,
๓๙

๓.
๓๗

๓,
๖๘

๗,
๐๒

๓.
๐๔

๖,
๘๔

๒,
๔๑

๖.
๔๑

๘๐
๑,

๙๘
๒.

๗๗

๔๓
๑,

๙๓
๖.

๕๓

๑,
๒๓

๓,
๙๑

๙.
๓๐

๒,
๓๙

๓,
๓๕

๑.
๙๑

๑,
๐๒

๒,
๑๙

๖.
๑๒

๓,
๔๑

๕,
๕๔

๘.
๐๓

๓๐
๑,

๗๖
๐.

๒๓

๑๙
๙,

๔๓
๙.

๖๕

๕๐
๑,

๑๙
๙.

๘๘

๒๙
๙,

๙๙
๒.

๑๙

๑๓
๘,

๙๕
๔.

๗๑

๔๓
๘,

๙๔
๖.

๙๐

๒,
๘๘

๑,
๒๐

๙.
๔๕

๑,
๓๐

๓,
๓๒

๐.
๔๘

๔,
๑๘

๔,
๕๒

๙.
๙๓

๘๒
,๗

๐๙
.๔

๙

๓๔
,๒

๖๔
.๑

๙

๑๑
๖,

๙๗
๓.

๖๘

๐.
๐๐

๒,
๗๔

๘.
๙๐

๒,
๗๔

๘.
๙๐

๖,
๗๖

๑,
๐๐

๖.
๐๔

๓,
๑๓

๒,
๘๖

๐.
๕๘

๙,
๘๙

๓,
๘๖

๖.
๖๒

๕,
๖๐

๘,
๔๙

๗.
๑๑

๒,
๓๕

๓,
๔๑

๐.
๖๐

๒,
๑๐

๙,
๗๖

๒.
๒๗

๒,
๕๓

๕,
๒๗

๕.
๖๗

๔๙
๗,

๑๖
๙.

๒๑

๖๙
๖,

๖๐
๘.

๘๖

๕๘
๙,

๓๔
๗.

๑๐

๒๔
๖,

๔๕
๖.

๘๑

๑,
๙๑

๖,
๙๒

๕.
๓๗

๒,
๕๐

๘,
๐๐

๐.
๓๕

๙๐
,๔

๗๘
.๒

๒

๗๔
,๘

๘๐
.๔

๑

๔๖
,๔

๗๑
.๑

๐

๐.
๐๐

๑๐
,๘

๕๘
,๖

๕๐
.๓

๘

๘,
๔๑

๔,
๖๓

๒.
๗๐

๔,
๙๒

๘,
๖๒

๗.
๕๘

๕๙
๖,

๖๘
๒.

๗๒

๕,
๕๒

๕,
๓๑

๐.
๓๐

๕๔
๖,

๔๔
๙.

๐๐

๔๘
๑,

๘๔
๕.

๐๐

๑,
๐๒

๘,
๒๙

๔.
๐๐

๕,
๓๘

๙,
๒๐

๙.
๘๐

๗๑
๒,

๒๔
๕.

๕๐

๖,
๑๐

๑,
๔๕

๕.
๓๐

๑๕
๗,

๕๘
๙.

๙๐

๔๙
,๘

๖๒
.๐

๐

๒๐
๗,

๔๕
๑.

๙๐

๐.
๐๐

๔๙
,๒

๒๐
.๐

๐

๔๙
,๒

๒๐
.๐

๐

๑๕
,๑

๗๕
,๖

๓๘
.๗

๔

๕,
๕๗

๖,
๘๗

๘.
๒๖

๒๐
,๗

๕๒
,๕

๑๗
.๐

๐

๙๙
๘,

๓๖
๙.

๐๙

๐.
๐๐

๙๙
๘,

๓๖
๙.

๐๙

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุง
ส�า

นัก
งา

น
คร

ุภัณ
ฑ

์
ส�า

นัก
งา

น
คร

ุภัณ
ฑ

์ไฟ
ฟ

้า
แล

ะว
ิทย

ุ
คร

ุภัณ
ฑ

์โฆ
ษณ

า
แล

ะเ
ผย

แพ
ร่

คร
ุภัณ

ฑ
์

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์
คร

ุภัณ
ฑ

์งา
นบ

้าน
งา

นค
รัว

คร
ุภัณ

ฑ
์กา

รแ
พ

ทย
์

แล
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

์
รว

ม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 99

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุงอ
าค

าร
แล

ะอ
ุปก

รณ
์ - 

สุท
ธิ

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย 
ส่ว

นป
รับ

ปร
ุงอ

าค
าร

แล
ะอ

ุปก
รณ

์ ณ
 ว

ันท
ี่ ๓

๐ 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๖

๔
๘

หม
าย

เห
ตุ



(ห
น่ว

ย 
: บ

าท
)

รา
คา

ทุน

ยอ
ดย

กม
าต

้นง
วด

เพ
ิ่มข

ึ้นใ
นง

วด

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยง
วด

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สะ

สม

ยอ
ดย

กม
าต

้นง
วด

เพ
ิ่มข

ึ้นใ
นง

วด

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยง
วด

มูล
ค่า

สุท
ธิต

าม
บัญ

ชี

ณ
 ว

ันท
ี่ ๓

๐ 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๖

๓

ณ
 ว

ันท
ี่ ๓

๐ 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๖

๒ 

๓,
๑๕

๕,
๓๙

๓.
๓๗

๐.
๐๐

๓,
๑๕

๕,
๓๙

๓.
๓๗

๔๘
๕,

๙๔
๕.

๔๓

๓๑
๖,

๐๓
๗.

๓๔

๘๐
๑,

๙๘
๒.

๗๗

๑,
๔๒

๙,
๘๒

๗.
๖๑

๙๖
๓,

๕๒
๔.

๓๐

๒,
๓๙

๓,
๓๕

๑.
๙๑

๑๒
๖,

๕๕
๙.

๗๙

๑๗
๕,

๒๐
๐.

๔๔

๓๐
๑,

๗๖
๐.

๒๓

๑๙
๐,

๕๙
๑.

๒๓

๑๐
๙,

๔๐
๐.

๙๖

๒๙
๙,

๙๙
๒.

๑๙

๑,
๗๐

๔,
๒๗

๙.
๔๖

๑,
๑๗

๖,
๙๒

๙.
๙๙

๒,
๘๘

๑,
๒๐

๙.
๔๕

๕๑
,๑

๔๗
.๒

๗

๓๑
,๕

๖๒
.๒

๒

๘๒
,๗

๐๙
.๔

๙

๓,
๙๘

๘,
๓๕

๐.
๗๙

๒,
๗๗

๒,
๖๕

๕.
๒๕

๖,
๗๖

๑,
๐๐

๖.
๐๔

๒,
๓๕

๓,
๔๑

๐.
๖๐

๒,
๖๖

๙,
๔๔

๗.
๙๔

๒,
๕๓

๕,
๒๗

๕.
๖๗

๓,
๓๒

๔,
๗๐

๐.
๒๗

๖๙
๖,

๖๐
๘.

๘๖

๖๐
๓,

๗๗
๔.

๓๐

๒๔
๖,

๔๕
๖.

๘๑

๓๕
๕,

๘๕
๗.

๗๗

๒,
๕๐

๘,
๐๐

๐.
๓๕

๑,
๓๙

๔,
๘๐

๙.
๓๔

๗๔
,๘

๘๐
.๔

๑

๑๐
๖,

๔๔
๒.

๖๓

๘,
๔๑

๔,
๖๓

๒.
๗๐

๘,
๔๕

๕,
๐๓

๒.
๒๕

๔,
๗๕

๔,
๕๒

๗.
๘๘

๑๗
๔,

๐๙
๙.

๗๐

๔,
๙๒

๘,
๖๒

๗.
๕๘

๕๔
๖,

๔๔
๙.

๐๐

๐.
๐๐

๕๔
๖,

๔๔
๙.

๐๐

๓,
๐๙

๙,
๐๘

๘.
๘๐

๒,
๒๙

๐,
๑๒

๑.
๐๐

๕,
๓๘

๙,
๒๐

๙.
๘๐

๑๕
๗,

๕๘
๙.

๙๐

๐.
๐๐

๑๕
๗,

๕๘
๙.

๙๐

๑๒
,๔

๔๓
,๓

๘๓
.๐

๔

๒,
๗๓

๒,
๒๕

๕.
๗๐

๑๕
,๑

๗๕
,๖

๓๘
.๗

๔

๗๓
๐,

๓๓
๔.

๐๙

๒๖
๘,

๐๓
๕.

๐๐

๙๙
๘,

๓๖
๙.

๐๙

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุง
ส�า

นัก
งา

น
คร

ุภัณ
ฑ

์
ส�า

นัก
งา

น
คร

ุภัณ
ฑ

์ไฟ
ฟ

้า
แล

ะว
ิทย

ุ
คร

ุภัณ
ฑ

์โฆ
ษณ

า
แล

ะเ
ผย

แพ
ร่

คร
ุภัณ

ฑ
์

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์
คร

ุภัณ
ฑ

์งา
นบ

้าน
งา

นค
รัว

รว
ม
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ส่ว
นป

รับ
ปร

ุงอ
าค

าร
แล

ะอ
ุปก

รณ
์ - 

สุท
ธิ 

(ต
่อ)

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย 
ส่ว

นป
รับ

ปร
ุงอ

าค
าร

แล
ะอ

ุปก
รณ

์ ณ
 ว

ันท
ี่ ๓

๐ 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๖

๓
๘

หม
าย

เห
ตุ



ราคาทุน

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นในงวด

รับโอนจากงานระหว่างท�า

โอนออกจากงานระหว่างท�า

ยอดคงเหลือปลายงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นในงวด

ยอดคงเหลือปลายงวด

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๐,๕๖๙.๘๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๐,๕๖๙.๘๘

๘๐,๕๖๕.๘๘

๐.๐๐

๘๐,๕๖๕.๘๘

๘,๑๑๙,๐๖๐.๔๒

๕,๙๗๕,๐๔๔.๘๑

๑๔,๐๙๔,๑๐๕.๒๓

๘,๑๙๙,๖๒๖.๓๐

๕,๙๗๕,๐๔๔.๘๑

๑๔,๑๗๔,๖๗๑.๑๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๖,๐๐๘,๗๘๕.๒๗

๖,๙๔๕,๓๘๐.๐๘

๖,๐๐๘,๗๘๙.๒๗

๙,๘๖๕,๙๘๔.๐๘

๐.๐๐

๒,๙๒๐,๖๐๐.๐๐

๑๕,๐๖๔,๔๔๐.๕๐

๖๙๐,๑๕๐.๐๐

๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐,๑๐๒,๘๙๐.๕๐

๒,๙๒๐,๖๐๐.๐๐

๑,๔๒๗,๗๐๐.๐๐

๐.๐๐

(๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐)

๐.๐๐

๑๘,๐๖๕,๖๑๐.๓๘

๒,๑๑๗,๘๕๐.๐๐

๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐

(๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐)

๒๐,๑๘๓,๔๖๐.๓๘

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT

งานระหว่างท�า รวม

(หน่วย : บาท)
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔๙

หมายเหตุ

ในปี ๒๕๖๔ มีงานระหว่างท�าแล้วเสร็จ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ประกอบด้วยระบบบริหารโครงการ 
ระบบตรวจสอบบัญชี และระบบ e-budget จ�านวน ๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท
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ราคาทุน

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นในงวด

รับโอนจากงานระหว่างท�า

โอนออกจากงานระหว่างท�า

ยอดคงเหลือปลายงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นในงวด

ยอดคงเหลือปลายงวด

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๘๐,๕๖๙.๘๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๐,๕๖๙.๘๘

๗๑,๐๔๑.๖๘

๙,๕๒๔.๒๐

๘๐,๕๖๕.๘๘

๓,๓๓๘,๘๙๒.๗๐

๔,๗๘๐,๑๖๗.๗๒

๘,๑๑๙,๐๖๐.๔๒

๓,๔๐๙,๙๓๔.๓๘

๔,๗๘๙,๖๙๑.๙๒

๘,๑๙๙,๖๒๖.๓๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๐๐

๙,๕๒๘.๒๐

๖,๙๔๕,๓๘๐.๐๘

๙,๐๒๔,๒๔๗.๘๐

๙,๘๖๕,๙๘๔.๐๘

๙,๘๗๗,๖๒๖.๐๐

๒,๙๒๐,๖๐๐.๐๐

๘๔๓,๘๕๐.๐๐

๑๒,๓๖๓,๑๔๐.๕๐

๗๑๑,๕๕๐.๐๐

๑,๙๘๙,๗๕๐.๐๐

๐.๐๐

๑๕,๐๖๔,๔๔๐.๕๐

๘๔๓,๘๕๐.๐๐

๔,๐๖๖,๕๐๐.๐๐

๐.๐๐

(๑,๙๘๙,๗๕๐.๐๐)

๒,๙๒๐,๖๐๐.๐๐

๑๓,๒๘๗,๕๖๐.๓๘

๔,๗๗๘,๐๕๐.๐๐

๑,๙๘๙,๗๕๐.๐๐

(๑,๙๘๙,๗๕๐.๐๐)

๑๘,๐๖๕,๖๑๐.๓๘

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT

งานระหว่างท�า รวม

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
ประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓๙

หมายเหตุ

ในปี ๒๕๖๓ มีงานระหว่างท�าแล้วเสร็จ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ประกอบด้วยระบบบริหารโครงการ 
ระบบตรวจสอบบัญชี และระบบ e-budget จ�านวน ๑,๙๘๙,๗๕๐.๐๐ บาท
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เงินมัดจ�าตามสัญญาเช่า  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

๑,๗๘๑,๘๒๐.๐๐

๑,๗๘๑,๘๒๐.๐๐

๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐

๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

เงนิมดัจ�าตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔ เป็นการเช่าอาคารและบริการ ตามสัญญาเลขท่ี ๖/๒๕๖๔ 
โดยตกลงเช่าบริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ากัด มีเนื้อที่เช่า ๑,๐๔๒ ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่ ๓๘๘ ชั้นท่ี ๖ อาคารเอ  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีก�าหนด ๒ ปี ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เงินมัดจ�าจะได้คืนเมื่อครบก�าหนดตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
ประกอบด้วย ๑๐

หมายเหตุ

เจ้าหนี้เงินอุดหนุนโครงการ  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�าส่ง

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

๔,๗๑๙,๖๔๒.๑๔

๑๔๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๔,๖๘๗.๗๑

๔,๙๗๔,๓๒๙.๘๕

๗,๕๕๓,๘๕๗.๐๘

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๗๙,๙๓๖.๑๒

๗,๗๕๓,๗๙๓.๒๐

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย ๑๑
หมายเหตุ
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทน 

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทน 

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

๕,๘๔๐,๗๖๕.๗๔

๕,๘๔๐,๗๖๕.๗๔

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ประมาณการผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง เป็นการประมาณการค่าตอบแทน การ
เลกิจ้างทีต้่องจ่ายให้กับเจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้าง เมือ่ออกจากงาน โดยใช้อตัราการหมนุเวยีนของพนกังานร้อยละ ๐.๖๕

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทน
การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประกอบด้วย ๑๓

หมายเหตุ

เงินประกันสัญญา 

เงินประกันผลงาน

เงินประกันอื่น ๆ

รวมเงินรับฝากระยะสั้น

๒,๘๕๖,๒๖๑.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒,๘๙๖,๒๖๑.๐๐

๒,๘๗๔,๖๔๒.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๒๑๔,๖๔๒.๐๐

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เงินประกันสัญญามีจ�านวน ๓๒ ราย เงินประกันผลงาน จ�านวน ๑ ราย

เงินรับฝากระยะสั้น ประกอบด้วย ๑๒
หมายเหตุ
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ไม่เกิน ๑ ปี 

เกิน ๑ ปีแต่ไม่เกิน ๕ ปี

รวม

ไม่เกิน ๑ ปี 

รวม

๗,๒๔๑,๐๖๖.๔๐

๓,๐๑๗,๑๑๑.๐๐

๑๐,๒๕๘,๑๗๗.๔๐

๓๔๖,๕๔๖,๕๕๙.๐๐

๓๔๖,๕๔๖,๕๕๙.๐๐

๔,๑๗๒,๓๘๕.๒๕

๖,๐๓๓,๓๒๑.๒๕

๑๐,๒๐๕,๗๐๖.๕๐

๓๕๕,๖๐๘,๔๘๕.๕๐

๓๕๕,๖๐๘,๔๘๕.๕๐

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามจี�านวนเงินขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนนิงานที่

ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓ ดังนี้

ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาจัดตกแต่งอาคารส�านักงาน จ้างเหมา

พฒันาระบบสารสนเทศจ้างเหมาบรกิารอืน่ และสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเป็นจ�านวน ๖๐,๙๘๑,๐๑๑.๗๕ บาท (ปี ๒๕๖๓ 
จ�านวน ๖๑,๒๑๖,๑๒๒.๓๔ บาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ�านวน ๘๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินโครงการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินโครงการ หรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Granting) จ�านวน ๒๗๒ สัญญา จ�าแนกตามระยะ
เวลาของสัญญาได้ดังนี้

ภาระผูกพัน ประกอบด้วย 

๑๔
หมายเหตุ
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รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคเพื่อด�าเนินงานอื่น

รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๕๘,๕๘๐,๙๓๔.๔๐

๕๕๘,๕๘๐,๙๓๔.๔๐

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคเพื่อด�าเนินงานอื่น จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นรายได้ที่กองทุนฯ 
ได้รับจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) ตามหนังสือส�านักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๐๐๖/๒๐๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ประกอบด้วย ๑๕

หมายเหตุ

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

รายได้เงินรับคืนโครงการ

รายได้ค่าปรับจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

รายได้อื่น

รวมรายได้อื่น

๑,๖๔๐,๓๑๑.๗๑

๑๑,๑๔๑,๔๘๓.๗๕

๒,๓๑๒,๗๕๐.๐๐

๙๑๔,๖๒๓.๐๓

๑๖,๐๐๙,๑๖๘.๔๙

๑,๘๗๔,๑๙๓.๕๘

๓,๑๘๗,๖๐๙.๖๗

๗,๑๗๐,๒๐๐.๐๐

๑๓,๔๖๗.๑๗

๑๒,๒๔๕,๔๗๐.๔๒

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

รายได้อื่น ประกอบด้วย ๑๖
หมายเหตุ



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 107

เงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าล่วงเวลา

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

๓๒,๔๘๗,๐๒๘.๖๖

๕๘๒,๗๓๖.๖๔

๑,๐๓๔,๔๕๒.๕๐

๑,๓๒๘,๑๔๘.๒๕

๓๐๕,๔๐๐.๐๐

๙๑๓,๒๑๙.๕๗

๑,๘๒๔,๒๔๓.๕๘

๑๗๐,๘๑๕.๑๕

๓๘,๖๔๖,๐๔๔.๓๕

๒๙,๗๖๒,๒๕๓.๘๒

๔๒๕,๐๐๐.๐๐

๖๑๒,๒๓๒.๐๓

๑,๒๖๐,๘๑๓.๙๕

๔๐๙,๐๕๐.๐๐

๘๐๔,๘๒๗.๙๓

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

๑๐๑,๖๐๐.๐๐

๓๗,๓๙๒,๒๙๙.๘๙

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย ๑๗
หมายเหตุ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

รวมค่าตอบแทน

๕๘๓,๙๐๐.๐๐

๕๘๓,๙๐๐.๐๐

๖๓๗,๐๐๐.๐๐

๖๓๗,๐๐๐.๐๐

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย ๑๘
หมายเหตุ
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ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าเช่า

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์

ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าใช้สอยอื่น

รวมค่าใช้สอย

๖๖๕,๗๘๒.๘๓

๒๔๑,๕๕๘.๗๐

๘๓,๑๕๔.๗๙

๖,๓๓๑,๙๐๐.๐๔

๗,๙๓๐.๐๐

๕,๖๙๕,๕๕๖.๐๘

๗,๔๓๙,๙๖๐.๕๓

๙๗๖,๓๙๕.๒๐

๔๙๘,๕๐๐.๐๐

๓,๓๕๕,๓๐๖.๓๐

๒,๔๘๔,๔๒๘.๘๒

๖๙๕,๑๑๗.๗๓

๒๘,๔๗๕,๕๙๑.๐๒

๓๓๓,๒๕๖.๙๒

๓๒๖,๖๓๑.๗๐

๒๔๘,๙๕๖.๑๖

๔,๘๑๓,๐๐๙.๔๐

๑๙,๐๐๒.๐๐

๔,๒๓๑,๑๘๙.๖๓

๕,๑๕๘,๕๓๑.๐๓

๗๘๔,๒๐๓.๐๐

๕๖๒,๖๖๘.๐๐

๓,๐๐๐,๗๕๖.๑๒

๑,๑๐๒,๐๓๗.๖๑

๒๙๑,๒๔๘.๒๕

๒๐,๘๗๑,๔๘๙.๘๒

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ค่าวัสดุส�านักงานใช้ไป

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป

รวมค่าวัสดุ

๗๓๒,๑๗๓.๔๔

๙๗,๔๒๒.๙๒

๘๒๙,๕๙๖.๓๖

๘๐๕,๘๖๙.๗๖

๒๑๖,๐๒๔.๔๔

๑,๐๒๑,๘๙๔.๒๐

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้สอย ประกอบด้วย ๑๙
หมายเหตุ

ค่าวัสดุ ประกอบด้วย ๒๐
หมายเหตุ
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ค่าไฟฟ้า

ค่าโทรศัพท์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

รวมค่าสาธารณูปโภค

ส่วนปรับปรุงอาคาร

ครุภัณฑ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนโครงการขอรับทุน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ

•  กองทุนฯ เป็นผู้ด�าเนินการ

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

๒๙๔,๗๒๓.๓๑

๑๗๓,๔๙๐.๙๖

๖๘๐,๙๑๕.๙๐

๘๕,๒๙๒.๐๐

๑,๒๓๔,๔๒๒.๑๗

๔๓๑,๙๓๖.๕๓

๒,๗๐๐,๙๒๔.๐๕

๕,๙๗๕,๐๔๔.๘๑

๙,๑๐๗,๙๐๕.๓๙

๓๕๗,๗๑๗,๐๓๗.๕๐

๘๕,๕๖๕,๗๐๕.๗๙

๔๔๓,๒๘๒,๗๔๓.๒๙

๒๒๓,๐๖๖.๖๐

๑๔๗,๑๙๕.๙๔

๖๐๗,๓๐๐.๙๔

๘๑,๖๗๑.๘๐

๑,๐๕๙,๒๓๕.๒๘

๓๑๖,๐๓๗.๓๔

๒,๔๕๖,๖๑๗.๙๑

๔,๗๘๙,๖๙๑.๙๒

๗,๕๖๒,๓๔๗.๑๗

๓๒๐,๑๒๒,๔๙๗.๕๐

๘๒,๐๘๒,๓๕๑.๘๓

๔๐๒,๒๐๔,๘๔๙.๓๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ประกอบด้วย 

๒๑
หมายเหตุ

๒๒
หมายเหตุ

๒๓
หมายเหตุ
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ตามมตทิีป่ระชุมคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 
๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรมที่สมควรได้รับการ

สนับสนุน ประเภทผู้รับทุนเดิม จ�านวน ๑๒ โครงการ จ�านวนเงิน ๒๗,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท และตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติ 
รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าวแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�าสัญญาขอรับทุนสนับสนุนต่อไป

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๔ มีมติอนุมัติงบการสนับสนุนทุนประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนวงเงินงบประมาณ 
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทีไ่ม่สามารถก่อหนีผ้กูพนัได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขยายระยะเวลาไปใช้ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ และตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการกองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ คร้ังที ่๘/๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ ต่อมาที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ครัง้ที ่๑๒/๒๕๖๔ เมือ่วันท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ มมีตอินมุตัโิครงการหรอืกจิกรรมท่ีสมควรได้รบัการสนบัสนนุ ประเภท 
ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน จ�านวน ๔๓ โครงการ จ�านวน ๒๒,๗๕๒,๐๑๐.๐๐ บาท และตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติ 
รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าวแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�าสัญญาขอรับทุนสนับสนุนต่อไป

รายงานการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การอนุมัติรายงานการเงิน

๒๔
หมายเหตุ

๒๕
หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ ๖๓๓,๘๒๐,๒๐๓.๕๒ ๖๔๑,๒๔๔,๘๓๘.๓๘ ๑๐๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐% (๑.๑๖%)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๖๑๓,๗๘๔,๔๖๐.๐๕

๒๐๖,๕๒๙.๒๖

๑,๑๗๙,๙๕๔.๕๖

๖๑๕,๑๗๐,๙๔๓.๘๗

๑๐,๘๕๘,๖๕๐.๓๘

๖,๐๐๘,๗๘๙.๒๗

๑,๗๘๑,๘๒๐.๐๐

๑๘,๖๔๙,๒๕๙.๖๕

๖๒๐,๓๕๗,๖๖๘.๑๗

๒๗๗,๒๒๐.๑๔

๑,๒๗๙,๙๓๓.๒๙

๖๒๑,๙๑๔,๘๒๑.๖๐

๘,๔๑๔,๖๓๒.๗๐

๙,๘๖๕,๙๘๔.๐๘

๑,๐๔๙,๔๐๐.๐๐

๑๙,๓๓๐,๐๑๖.๗๘

๙๖.๘๔%

๐.๐๓%

๐.๑๙%

๙๗.๐๖%

๑.๗๑%

๐.๙๕%

๐.๒๘%

๒.๙๔%

๙๖.๗๔%

๐.๐๔%

๐.๒๐%

๙๖.๙๙%

๑.๓๑%

๑.๕๔%

๐.๑๖%

๓.๐๑%

(๑.๐๖%)

(๒๕.๕๐%)

(๗.๘๑%)

(๑.๐๘%)

๒๙.๐๔%

(๓๙.๑๐%)

๖๙.๗๙%

(๓.๕๒%)

๒๕๖๓ ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปีก่อน

๒๕๖๔ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

๑.๗๑%

๐.๐๓%

๐.๑๙%

๐.๙๕%

๐.๒๘%๙๖.๘๔%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วัสดุคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์รวม
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อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

จากสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า กองทุนฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปี ๒๕๖๔  ๗๘.๑๖ เท่า และมีอัตราส่วน
ทุนหมุนเวียนเร็ว ๗๗.๙๘ เท่า แสดงว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีสภาพคล่องดีมาก (มากกว่า  
๑ เท่า) มีความสามารถแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดเพ่ือจ่ายช�าระหนี้ระยะส้ันได้ แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์
ส่วนมากของกองทุนฯ เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

ด้านสินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๙๗.๐๖% และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

๒.๙๔% พบว่า รายการเงนิสดหรือเทียบเท่าเงนิสดมสีดัส่วนสงูสดุเท่ากบั ๙๖.๘๔% รองลงมาเป็นรายการส่วนปรบัปรงุ
อาคารและอุปกรณ์ ๑.๗๑% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม หากเปรียบเทียบกับงบประมาณปี ๒๕๖๓ พบว่า สินทรัพย์ 
ไม่หมนุเวยีนอืน่ เพิม่ขึน้สงูสดุเท่ากบั ๖๙.๗๙% ซึง่เกดิจากเงนิมดัจ�าตามสญัญาเช่าอาคาร จากการย้ายพืน้ทีส่�านักงาน
อาคารเอสพีจากอาคารฝั่งบี ไปอาคารฝั่งเอ ในปี ๒๕๖๔ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงเท่ากับ ๓๙.๑๐% เกิดจาก
รายการค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานระบบภายในส�านักงาน

๒๕๖๓๒๕๖๔

๗๘.๑๖
๗๗.๙๘

๕๖.๗๐
๕๖.๕๖

หน่วย : เท่าสภาพคล่องทางการเงิน
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน ๖๓๓,๘๒๐,๒๐๓.๕๒ ๖๔๑,๒๔๔,๘๓๘.๓๘

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

๔,๙๗๔,๓๒๙.๘๕

๒,๘๙๖,๒๖๑.๐๐

๗,๘๗๐,๕๙๐.๘๕

๕,๘๔๐,๗๖๕.๗๔

๕,๘๔๐,๗๖๕.๗๔

๑๓,๗๑๑,๓๕๖.๕๙

๐.๐๐

๖๒๐,๑๐๘,๘๔๖.๙๓

๖๒๐,๑๐๘,๘๔๖.๙๓

๐.๐๐

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

๖๒๖,๒๕๙,๘๘๑.๐๒

๗,๗๕๓,๗๙๓.๒๐

๓,๒๑๔,๖๔๒.๐๐

๑๐,๙๖๘,๔๓๕.๒๐

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

๔,๐๑๖,๕๒๒.๑๖

๑๔,๙๘๔,๙๕๗.๓๖

๓๖.๒๘%

๒๑.๑๒%

๕๗.๔๐%

๔๒.๖๐%

๔๒.๖๐%

๑๐๐.๐๐%

๕๑.๗๔%

๒๑.๔๕%

๗๓.๒๐%

๒๖.๘๐%

๒๖.๘๐%

๑๐๐.๐๐%

(๓๕.๘๕%)

(๙.๙๐%)

(๒๘.๒๔%)

๔๕.๔๒%

๔๕.๔๒%

(๘.๕๐%)

๒๕๖๓ ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปีก่อน

๒๕๖๔ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อหนี้สินรวม

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทน

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน

ทุน 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน

ด้านหนี้สิน
หนี้สินรวมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย หนี้สิน

หมุนเวียน ๕๗.๔๐% และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๔๒.๖๐%  
พบว่า หนี้สินหมุนเวียนสูงสุดเป็นรายการเจ้าหนี้ระยะสั้น
เท่ากับ ๓๖.๒๘% ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นรายการ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 
เจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้างเท่ากบั ๔๒.๖๐% หากเปรยีบเทยีบกบั
งบประมาณปี ๒๕๖๓ พบว่า หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 
๔๕.๔๒% ซ่ึงเกดิจากการตัง้ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างตามข้อบังคับ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ. 
๒๕๖๓ และเจ้าหนีร้ะยะสัน้ลดลงเท่ากบั ๓๕.๘๕% เกดิจาก
การเร่งช�าระหนี้เจ้าหนี้เงินอุดหนุนโครงการ

หนี้สินรวม

๔๒.๖๐%

๓๖.๒๘%

๒๑.๑๒%

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายได้

รวมรายได้ ๕๑๖,๐๐๙,๑๖๘.๔๙ ๕๗๐,๘๒๖,๔๐๔.๘๒ ๑๐๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐% (๙.๖๐%)

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้อื่น

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖,๐๐๙,๑๖๘.๔๙

๕๕๘,๕๘๐,๙๓๔.๔๐

๑๒,๒๔๕,๔๗๐.๔๒

๙๖.๙๐%

๓.๑๐%

๙๗.๘๕%

๒.๑๕%

(๑๐.๔๙%)

๓๐.๗๔%

๒๕๖๓ ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปีก่อน

๒๕๖๔ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อรายได้รวม

รายได้

๓.๑๐%

๙๖.๙๐%
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้อื่น

ด้านรายได้
รายได้รวมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายได้จากการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ๙๖.๙๐% และรายได้อื่น 
๓.๑๐% เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าปรับจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และเงินรับคืนโครงการ หากเปรียบเทียบกับ
งบประมาณปี ๒๕๖๓ พบว่า รายได้รวมลดลง ๙.๖๐% เกิดจากปี ๒๕๖๓ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ได้รับเงินสนับสนุนสมทบจากปีก่อน ท�าให้รายได้จากการสนับสนุนสูงกว่าปีงบ ๒๕๖๔
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๕๒๒,๑๖๐,๒๐๒.๕๘

(๖,๑๕๑,๐๓๔.๐๙)

๔๗๐,๗๔๙,๑๑๕.๖๙

๑๐๐,๐๗๗,๒๘๙.๑๓

๑๐๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐% ๑๐.๙๒%

(๑๐๖.๑๕%)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

๓๘,๖๔๖,๐๔๔.๓๕

๕๘๓,๙๐๐.๐๐

๒๘,๔๗๕,๕๙๑.๐๒

๘๒๙,๕๙๖.๓๖

๑,๒๓๔,๔๒๒.๑๗

๙,๑๐๗,๙๐๕.๓๙

๔๔๓,๒๘๒,๗๔๓.๒๙

๓๗,๓๙๒,๒๙๙.๘๙

๖๓๗,๐๐๐.๐๐

๒๐,๘๗๑,๔๘๙.๘๒

๑,๐๒๑,๘๙๔.๒๐

๑,๐๕๙,๒๓๕.๒๘

๗,๕๖๒,๓๔๗.๑๗

๔๐๒,๒๐๔,๘๔๙.๓๓

๗.๔๐%

๐.๑๑%

๕.๔๕%

๐.๑๖%

๐.๒๔%

๑.๗๔%

๘๔.๘๙%

๗.๙๔%

๐.๑๔%

๔.๔๓%

๐.๒๒%

๐.๒๓%

๑.๖๑%

๘๕.๔๔%

๓.๓๕%

(๘.๓๔%)

๓๖.๔๓%

(๑๘.๘๒%)

๑๖.๕๔%

๒๐.๔๔%

๑๐.๒๑%

๒๕๖๓ ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปีก่อน

๒๕๖๔ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อค่าใช้จ่ายรวม

ด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาคสูงสุด ๘๔.๘๙%  

รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ๗.๔๐% และค่าใช้สอย ๕.๔๕% หากเปรียบเทียบกับงบประมาณปี ๒๕๖๓ พบว่า 
ค่าใช้สอยเพิ่มขึ้น ๓๖.๔๓% เกิดจากการย้ายส�านักงาน พื้นที่มากขึ้นท�าให้ค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น รองลงมาค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ๒๐.๔๔% จากการคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารจากการย้าย
ส�านักงาน 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

๗.๔๐%

๐.๑๑%

๕.๔๕%

๐.๑๖%
๐.๒๔%
๑.๗๔%

๘๔.๘๙%

ค่าใช้จ่าย



ภาคผนวก

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔116



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 117

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
รวมงบประมาณ ๒๒,๐๒๓,๒๘๐ บาท

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำาปี ๒๕๖๔

ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๗๙๖,๖๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๖๖,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
สนับสนุนสื่อเยาวชน

แนะนาว โครงการ ๒

การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง มีนา ฟ้าใส 
น้องกระต่ายตื่นตูน

โครงการพลังเยาวชนไทย ร่วมสร้าง
สังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน
ส�าหรับเด็กและเยาวชน

สร้างเด็กดี ด้วยนิทาน

รายการสารคดี Kids ดี วิถีไทย 
๔ ภาค

ติ๋งติ๋ง หน้าต่างสายรุ้ง ๒ 
เฉิดฉายประกายกล้า

นิทานดีดี เพื่อน้องแอลดี

โครงการนิทานเสียง 
ส�าเนียงท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค

บริษัท ฟองเมฆ จ�ากัด

อรรถพร นิลวงษ์

บริษัท ซิท อี๊ท สลีป อี๊ท จ�ากัด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

บริษัท เมโมกราฟฟิค จ�ากัด

วรพรต ก่อเจริญวัฒน์

บริษัท พัชร พรีเมี่ยม จ�ากัด

มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม

ทัทยา อนุสสรราชกิจ

ราเมศ เชื้อเมืองพาน

จำานวน ๙๕ โครงการ
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๕๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๙๐,๐๐๐.๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

สื่อในการสร้างการรับรู้และเกม
ส�าหรับตรวจสอบความเสี่ยง
ของเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการ
บกพร่องทางการเรียนรู้

ปั้นลูกที่มีความต้องการพิเศษ 
ฉบับพ่อแม่

เกมจ�าลองสภาวะออทิสติกโดยใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือน เพื่อส่งเสริม
ความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคล
ออทิสติกที่มีความสามารถสูง

สื่อแอนิเมชันสร้างเสริมจิตพิสัยเด็ก
ชั้นประถม บันทึกของหนูดี

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการ์ตูนชุด 
“วัฒนธรรมความพิการ” 
ด้วยการมีส่วนร่วมของคนพิการ
และทุกภาคส่วนในสังคม

การเสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน 
ด้วยสื่อหนังสือนิทานประกอบภาพ 
ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส�าหรับ
ชนชาติพันธุ์

ยาตีม ยาใจ

ใจต้องสู้ YOU ท�าได้

ห้องเรียนทักษะชีวิต เด็กพิการ
ออทิสติก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุพัฒตรา เจียมประเสริฐ

จักริน เทพวงค์

บริษัท บ้านโต๊ะกลม จ�ากัด

จิรภัทร กิตติวรากูล

ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ชมพูนุท สิงห์มณี 

ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

บริษัท โอกาสใหม่ จ�ากัด

บริษัท แก่นสาระ จ�ากัด
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๕๗๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๒๔,๐๐๐.๐๐

๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๔๙,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๕๐,๐๐๐.๐๐

๓๔๓,๐๐๐.๐๐

สื่อเรียนรู้ศิลปะส�าหรับคนพิการ
ทางการเห็น การทอผ้าด้วย
กี่ขนาดเล็ก 

โครงการอบรมและสื่อการสอน
ผู้บกพร่องทางเชาว์ปัญญา

สื่อเพื่อคนหูหนวก

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อ
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการ
เรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ส�าหรับ
เด็กพิการแถบชายแดนลุ่มแม่น�้าโขง

อีดิเบิ้ล สตอรี่ ไทยแลนด์

โครงการสูงวัยรู้เท่าทันสื่อ (Fake 
News) รู้วิธีรับมือโฆษณาเกินจริง

การส่งเสริมการสร้างสื่อดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยเพื่อการ
เรียนรู้ทักษะจ�าเป็นพื้นฐานส�าหรับ
แกนน�าผู้สูงวัยในชุมชนชนบท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

DO Young ๑๐ ส่งต่อ ๑๐ 
สร้างเสริมศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัล
ของผูส้งูอาย ุเพือ่พฒันาความสามารถ 
และส่งต่อคุณค่าสู่สังคม

การผลิตสื่อสร้างสรรค์รายการ 
“The Turning Point จุดพลิก 
คลิกโอกาส”

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการ
ส่งเสรมิสขุภาวะองค์รวมของผูส้งูอายุ
ติดบ้านติดเตียงด้วยการสร้างสุข 
๕ มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ

ทักษิณา พิพิธกุล

มูลนิธิเพื่อนศิลปะ

ชนากานต์ พิทยภูวไนย

เบญจยามาศ พิลายนต์

บริษัท สมุดโคจร ทราเวล จ�ากัด

พิเชษฐ์ ศรีเชียงหวาง

เกษศิริ ทองเฉลิม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ธาดา ราชกิจ

ธีรพันธ์ จันทร์เป็ง
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๗๔,๗๐๐.๐๐

๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐

๘๕๐,๐๐๐.๐๐

๕๕๐,๐๐๐.๐๐

เรื่องเก่า คนเก่า เล่าผ่านรหัส

พัฒนาหน่วยการเรียนรู้และผลิตสื่อ 
ส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อการเท่าทัน
เทคโนโลยี ไทยแลนด์ ๔.๐ 
ในสถานการณ์ New Normal

โครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรูก้ารรูเ้ท่าทันสือ่ ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมในกลุ่มผู้สูงอายุ

การพัฒนาสื่อต้นแบบการดูแล
ผูส้งูอายกุลุม่ชาตพินัธุข์องอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อสม.

การถ่ายทอดองค์ความรู้ละคร
ซอพื้นบ้านล้านนา ชาดกนอกนิบาต 
โดยศิลปินขับซอพื้นบ้านล้านนา
อาวุโส เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

โครงการเจาะใจ วิถีใหม่ คนไทย 
รักษ์บ้านเกิด

โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 
และเทิดทูนคุณค่าช้างไทย 
และชาวชาติพันธุ์กูย

คนรักมวยไทย

โครงการผลิตสื่อส่งเสริม
ความรอบรู้ สูงวัย สุขก๋าย สุขใจ๋ 
วิถีใหม่ในบ้านเฮา

ภาษาไทยวันละค�า กับ Joojee 
and Friends

มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
นครศรีธรรมราช

สริยาภา คันธวัลย์

ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์

ทศรรห์ วันดี

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล 
มีเดีย จ�ากัด

อภินันท์ บัวหภักดี

บริษัท ประสพชัยการประมูล 
จ�ากัด

รัญชนา หน่อค�า

นภัสญาณ์ นาวาล่อง
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๖๙๕,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๑๔,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโนรา 
กรณศีกึษา โนราโรงครูวัดท่าแค ต�าบล
ท่าแค อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการรู้เท่าทันสื่อของ
ผู้สูงวัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลิตสื่อวิทยุชุมชนหนังตะลุง
ทอล์กโชว์ รณรงค์ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจสทิธผิูส้งูอาย ุตามพระราช
บัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

ป้อแก่แม่เฒ่า เฮาห่วง เฮาฮัก 
รักและห่วงใย แด่ผู้สูงวัยผู้ทรงคุณ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย
สู่การเรียนรู้การสร้างคุณค่าเพื่อ
สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลิตสื่อสารคดีเชิงข่าว ชุด กิน อยู่ 
รู้ คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม วิถีใหม่ 
เพื่อเผยแพร่ผ่านรายการ ข่าว ๓ มิติ

โครงการ มือใหม่ วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัล การผลิตสื่อความรู้ในการใช้
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านสมาร์ทโฟน ส�าหรับผู้สูงอายุ

วทิยชุมุชนจงัหวดัสรุาษฎร์ธานร่ีวมใจ 
สนับสนุนให้ไทยมีสื่อที่สร้างสรรค์ 
และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการผลิตภาพยนตร์สารคดี 
ตามรอยอารยธรรมลุ่มน�้าชี

ภัคภร สมวงศ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาองค์กรชุมชนต�าบลโคกสัก

นิรมล วงศ์ใหญ่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บริษัท เอ็นวิชั่นโปร จ�ากัด

สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ
และการกระจายเสียง 
(ประเทศไทย)

บัญชา บัวด�า

วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๒,๓๒๗,๗๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๙๙๘,๕๐๐.๐๐

๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

การพัฒนาแพลตฟอร์ม
และผลิตสื่อออนไลน์ 
“สุขสูงวัย ใจลั้ลลา”

ภาพยนตร์เรื่อง พระร่วง 
พระราชาผู้ทรงธรรม

iTop

เก๋าชนะ

โครงการโทษและความเสี่ยงของ
สื่อออนไลน์ ติดเกราะความคิด 
ปกป้อง ป้องกันภัยจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย เฟส ๒

หนังสั้นและสารคดีเรื่อง 
“ชาติไทยในดวงตา”

สิ่งที่ท�าให้หัวใจยังเต้น

ผ้าทออีสาน จากวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
ในตลาดมุสลิม

คนเล็กเปลี่ยนโลก

ทาง เดิน อาหาร

ศิลป์อีสาน หมอล�าเทิดทูนชาติ 
ศาสนา และเทิดไท้องค์ราชัน

เกมท่องธน ตอนที่ ๑ เกมสื่อสาร
บูรณาการศิลปะวัฒนธรรม
อย่างเป็นองค์รวมธนบุรี

โครงการผลิตรายการ 
ครูดี สร้างคนดี

ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา 
ตุ้ยค�าภีร์ 

บริษัท เดอะวิน ออแกไนเซอร์ 
จ�ากัด

บริษัท โซเชียลแล็บ จ�ากัด

บริษัท ทูลมอโร จ�ากัด

บริษัท คูณ ครีเอชั่น จ�ากัด

จิรธณ จิรอุดมพล

บริษัท หมีตกมัน จ�ากัด

อาจารย์สุวัยบ๊ะห์ ประพฤติชอบ

ปณัสย์ พุ่มริ้ว

นทพณ ณ นคร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ 
จ�ากัด

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 
จ�ากัด
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ณ เส้นขอบฟ้า

ทศบารมี

โครงการสารคดีชุด สินค้าท้องถิ่น
และวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�าวัน

Phuket Cooking Fever 
เกมเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของวัฒนธรรมอาหารภูเก็ต
สู่เมืองอาหารระดับโลก

นวัตกรรมการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อ
ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจ
ของวัฒนธรรมชาติพันธุ์

โครงการจัดท�าสารคดีสั้นเพื่อเชิดชู 
และส่งเสริมบุคคลตัวอย่างในพื้นที่
สงวนชีวมณฑลแม่สา คอกม้า 
และดอยหลวงเชียงดาว

อันดามัน ความเท่าเทียมของ
คนในแผ่นดินไทย ชาติพันธุ์มิใช่
ความต่าง

โครงการละครสร้างสรรค์
เสริมภูมิคุ้มกัน เท่าทันสื่อออนไลน์

สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบของเยาวชนและ
ประชาชน

รายการ นักสืบสายรุ้ง

หนังสั้นเรื่อง เคล็ดลับนายค�ารวย

บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ 
ทรีไลอ้อนส์ จ�ากัด

บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม จ�ากัด

บริษัท ลิมบิกซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บริษัท เมอร์คิวรี่ คอนเนคท์ 
จ�ากัด

บริษัท ภาคภูมิใจเสมอ จ�ากัด

สุกฤต อ่องชาติ

ณัฏฐพล อมรทัต

บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย 
จ�ากัด

บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จ�ากัด
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

๘๖

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๔๔๐,๑๖๐.๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

โครงการผลิตสารคดีสั้น สูงวัย 
รู้ ลวง หลอก

โครงการคนไทยผนึกก�าลังเฝ้าระวัง
ข่าวปลอมออนไลน์

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความเท่าเทียมในสังคม 
ชุด ประชาธิปไตยตั้งไข่

การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ของเยาวชนผ่านบอร์ดเกม

เรา ยัง อยู่ อย่างเท่าเทียม

สูงวัยใจ young เจ๋ง

Chatbot เพื่อให้ค�าแนะน�าปัญหา
การติดเกม

โครงการผลิตละครชุดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เรื่อง 
“ครอบครัวเธอ ครอบครัวฉัน 
ครอบครัวที่เราปรารถนา”

ลายกนก ยกสยามสัญจร

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปะ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัย
ให้หัวใจพระนคร

น�้าหนึ่งไทยเดียว

โครงการ “ร้อยเรื่องราว
ความเป็นไทย”

บทเพลงชูใจ Season ๑ โครงการ
บทเพลงเพื่อครอบครัว

บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ�ากัด

ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

ณัฐพงษ์ โอฆะพนม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มูลนิธิสุขภาพไทย

บริษัท คลิก ไลค์ จ�ากัด

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรดิษฐ์ วรานุยุตร

บรษิทั ทอ็ปนวิส์ ดจิติลั มเีดยี จ�ากัด

ปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์

บริษัท คิดซน พลัส จ�ากัด

บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ�ากัด

สุทธิศรี ขวัญนิพนธ์
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๘๙๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ฉันจะไป
อนุสาวรีย์

แอปพลิเคชัน คูลไทยซิติเซ่น

รายการสารคดี ไทยแลนด์ 
จีโอกราฟฟิก ตอน ฟรานซิส จิตร 
ช่างภาพคนแรกแห่งสยาม

โครงการพัฒนาต้นแบบเกม
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ส�าหรับครอบครัวเด็ก
วัยประถม

โครงการสื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย การใช้สื่อและการ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้
สิทธิและหน้าที่ของความเป็น
พลเมืองเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่
ในประเทศไทย

สื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์
ครอบครัวไทย ชุด “กีฬา กีฬา 
เป็นยาสามัญประจ�าบ้าน”

โครงการสื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้น
บ้านฉันบ้านเธอ

โครงการผลิตภาพยนตร์สารคดี
มรดกของแผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์
แห่งภูมิปัญญาไทย

โครงการสื่อสร้างพลังใจ

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด

บลูสกาย เอวิเอชั่น แอนด์ 
มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัย
ในเด็ก

ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สุริยัน สุวรรณกาล

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำาปี ๒๕๖๔

ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๕๐,๕๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๙๔,๕๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ความสุขของผู้ค้นพบ ๒๐๒๒

พลังจิ๋วไม่ง้อจอกิจกรรมสร้างสรรค์

การ์ตูนหุ่น นะโมทะลุมิติ เดอะซีรีส์ ๒ 
(พัพเพททาวน์)

The O Idol พลังบันดาลใจวัย O Season ๒

ปรับปรุงสารคดีชีวิตเชี่ยว

โครงการปรับปรุงสารคดีวาฬบอกที
ภาค “วิกฤตวาฬ เท่ากับ วิกฤตคน”

โครงการชุมชนวิจารณ์วรรณกรรม
ร่วมสมัยออนไลน์

โครงการ เสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยิน 
สร้างพลัง Soft Power สร้างสรรค์
สังคมไทยและขยายพื้นที่สู่เวทีโลก

วัยรุ่นท�าสื่อ เพื่อความเท่าทัน
สื่อออนไลน์และลดการกลั่นแกล้ง
รังแกกันในโรงเรียน

ชีวิตติดเทคฯ Season ๒

การประเมินประสิทธิภาพและพัฒนา
บอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
The Rumor Villages สู่สื่อการสอน

โครงการพัฒนาเกมสืบสวนเพื่อรับมือ
ข่าวปลอม ภาค ๒

บริษัท เดือนเต็มดวง จ�ากัด

ณรงค์พัชร์ โตษยานนท์

หจก ตุ๊กกะตุ่น ไทย ซูวิเนียร์

บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จ�ากัด

บริษัท ว็อชด็อก จ�ากัด

ชาญกิจ ช�านิวิกัยพงศ์

ชมัยภร บางคมบาง

บริษัท เอ-ทรีท จ�ากัด

กลุ่มฅนวัยใส

บริษัท บี อเมซซิ่ง 
เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ�ากัด

ภณิดา แก้วกูร

บริษัท โอเพ่นดรีม จ�ากัด

ประเภทผู้รับทุนเดิม จำานวน ๑๒ โครงการ
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๘๑,๒๐๐.๐๐

๔๙๕,๐๐๐.๐๐

๗๘๐,๐๐๐.๐๐

๔๒๘,๐๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

รู้ทันสื่อกับส่องสื่อ

โครงการเดอะแก๊งนักขุดขยะ 
Transmedia สื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การสร้างนวัตกรรมจากขยะและเศษ
วัสดุเหลือใช้

โครงการพัฒนาบอร์ดเกม
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเล่น
พื้นบ้านไทย

โครงการหนังสือเสริมประสบการณ์
พี่สอนน้องให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์

โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังสื่อการ
พนันออนไลน์ของชาวดิจิทัลไทย

พอเพียงก็เพียงพอ ทางรอดยุคโควิด

โครงการสืบสานต�านานลายผ้า
เมืองเขมราฐ สู่ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านอีสาน

ฤดูใหม่ ไทยเดิม

โครงการผลิตรายการสารคดี  
People Think โลกป่วน ชวนเปลีย่น 
พลงัแห่งการขบัเคลือ่นของคนรุน่ใหม่
กบัการรบัมอืปัญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

โครงการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ไทยและการรู้รักสามัคคี สู่เด็กและ
เยาวชน ผ่านกีฬาประจ�าชาติไทย

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

ภาพพิมพ์ ต้นตระกูลสุข

ปัณณวิทร์ ไวค�า

ปาริสา สัทธินทรีย์

พิชฌ์นิพัทธ์ วิชัยโน

คณิศร ไทยเจริญ

พงศธร ชุมอาจ

บทละคร จันทร์เรือง

ธนวัฒน์ ตาลสุข

ณัฐนันท์ จันทร์อร่าม

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำาปี ๒๕๖๔

ประเภททุนสนับสนุนเด็กและเยาวชน จำานวน ๓๙ โครงการ
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๕๙๗,๕๐๐.๐๐

๓๑๕,๐๐๐.๐๐

๖๔๙,๒๐๐.๐๐

๖๙๑,๗๕๐.๐๐

๓๘๔,๔๔๐.๐๐

๖๔๖,๙๐๐.๐๐

๖๙๕,๕๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐

โครงการไถ่ชีวิต “พ่อแม่” 
คืนครอบครัว

ค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อบ�าบัด
พฤติกรรมเสพติดเชิงบวก

โครงการสื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
เสริมสร้างสุขเยาวชน

โครงการเยาวชนคนรักศิลปะ
การแสดงกลองยาวอีสาน สื่อเพื่อ
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 
สร้างความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมในชุมชน

โครงการบ้านฉัน บ้านเธอ ระนอง
บ้านเรา

โครงการนาฏศิลป์เพื่อการบ�าบัด

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ 
เผยความรู้สึกของใจ ไขความคิด
ของเด็กและเยาวชน

โครงการจัดท�าสื่อวีดิทัศน์สารคดี
สร้างแรงบันดาลใจ ลดความเครียด 
เพิ่มกิจกรรมยามว่างให้วัยรุ่นไทย
ในยุคโควิด 19 ภายใต้ชื่อโครงการ 
inspire me

โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนชายแดน
ใต้ให้เป็น Local Chef เพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาด้านอาหารและลด
ความเหลื่อมล�้าในสังคม

อัครนันท์ เอื้อมหเจริญ

ณัฐชยา ศรีสวัสดิ์

กันตพร ขจรเสรี

เกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ

พจีกานต์ บุลาคอน

ชุมพล เพ็งลี

พนมพร พรมพ่อ

ปรเมศวร์ เอื้อวุฒิเกริก

จัสมานีย์ เจ๊ะโกะ
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ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๒๗,๒๐๐.๐๐

๔๒๔,๕๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๓๗,๕๕๐.๐๐

๔๓๔,๐๐๐.๐๐

๕๓๘,๗๐๐.๐๐

๒๓๗,๔๐๐.๐๐

๓๓๗,๑๔๐.๐๐

โครงการหัวหิน สมาร์ท คอมมูนิตี้

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้
การตีกลองสะบัดชัย โดยศิลปิน
พื้นบ้านเด็กและเยาวชนเพื่อการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการสือ่สารเพือ่สร้างความเข้าใจ
และสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ

โครงการเสียงเล็กๆ จากเด็ก
ชวนธรรม

โครงการผลติสือ่เพือ่สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ใน
กลุม่เดก็และเยาวชนชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะเด็กและเยาวชนต�าบลเก่าขาม
ในการจัดท�าสื่อสร้างสรรค์ธนาคาร
น�้าใต้ดินแอนด์เดอะแก๊ง

โครงการวัยรุ่นท�าสื่อ สืบสานอย่าง
สร้างสรรค์ ผลิตคลิปสารคดีสั้นเพื่อ
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

ผลิตหนังสั้น  เจนฯ ใหม่หัวใจสื่อ

โครงการ  สามเณรผลิตสื่อ เพื่อ
สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน วิถี ๔.๐

ธนพนธ์ สิงหพันธุ์

สมาคมกลองและศิลปะการแสดง
ล้านนา

ปิยะวดี ไกรกิจราษฎร์

นัชชา ปันติ

ลดาวัลย์ จันทร์ไพบูลย์

อรรถพล ลิวัญ

จิราพร เวชกุล

สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อ
ชุมชน

ภราดร หาญกล้า

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. 
วิทยาเขตเชียงใหม่
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๓๙๙๕ ๑๒

ล�าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๒๘๐,๕๐๐.๐๐

๙๒,๐๕๐.๐๐

๑,๑๒๔,๒๐๐.๐๐

๓๙๙,๐๐๐.๐๐

๖๔๖,๗๕๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๘,๖๐๐.๐๐

๙๗๐,๐๐๐.๐๐

๖๐๙,๒๐๐.๐๐

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการ The Youth Creator 
เยาวชนคนสร้างสื่อชายแดนใต้

คู่มือก้าวแรกโฮมสคูล

โครงการการ์ตูนสู้โควิด 19

โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเยาวชนใน
เชิงประเด็นและผลิตสารคดีวิถีชีวิต 
“เด็กแว้น” ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

โครงการเช็คก่อนชัวร์

โครงการเจียงฮายเดอะซีรีส์

ประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

โครงการผลิตละครสั้นหยุดการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
บนโลกออนไลน์

โครงการนิตยสารแนวคิดและชีวิต
คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจ
ช่องว่างระหว่างวัย

โครงการฟังฟินชิมเพลิน

เตชินท์ หมาดโสะ

ศิรภัสสร จ�าปา

ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม

ฮารุน มะยูแด

นวิน สิงห์อุสาหะ

โสภณ แซ่ลี

อลงกรณ์ จันทร์นิยม

รติพัฒน์ จงมีสุขชัยโชค

พิมพิศา เชี่ยววารีสัจจะ

ณิชาภา จิตรถาวรกุล

โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินจาก
กองทุนฯ ประจำาปี 
๒๕๖๔ จำานวน

ประเภท
ผู้รับทุนเดิม 
จำานวน

ประเภทส่งเสริม
และสนับสนุน
เด็กและเยาวชน 
จำานวน

งบประมาณ 
๒๙๐.๓๑ 

ล้านบาท

โครงการโครงการ โครงการ
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สื่อ”  หมายความว่า  สิ่งที่ทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร  เคร่ืองหมาย  ภาพ  หรือเสียง  ไม่ว่าจะได้

จัดทําในรูปของเอกสาร  สิ่งพิมพ์  ภาพเขียน  ภาพพิมพ์  ภาพระบายสี  รูปภาพ  ภาพโฆษณา  เครื่องหมาย  
รูปถ่าย  ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  การแสดง  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์  หรือได้จัดทําในรูปแบบอื่นใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”  หมายความว่า  สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  
วัฒนธรรมและความมั่นคง  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม  รวมถึงการส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า  “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” 
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) รณรงค์  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก  เยาวชนและครอบครัวมีทักษะใน 

การรู้เท่าทันสื่อ  เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง  
ชุมชนและสังคม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย  อบรม  พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

(๖) ส่งเสริมบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรสาธารณประโยชน์  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง 
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมาย 

ว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๑๒ 
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ  หรือสิทธิประโยชน์ของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
(๘) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด  ๆ  ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ทั้งนี้  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๘ ให้กองทุนมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  หรือในจังหวัดอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  
และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสทิธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มาตรา ๑๐ กองทุนมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของกองทุน  ให้มีการจัดสรรเงินของกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมให้แก่กองทุนเป็นประจําทุกปีและเพียงพอ  เพื่อให้สามารถดําเนินงานของกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๒ ให้ค่าปรับที่ได้รับชําระตามคําพิพากษาลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์จํานวนกึ่งหนึ่งตกเป็นของกองทุน 

การส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๓ ให้กองทุนมีอํานาจจ่ายเงินจากกองทุน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๙ 
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๒ 
การบริหารกิจการของกองทุน 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
จากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกฎหมาย  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านการศึกษา   
ด้านการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว  ด้านสุขภาพจิต  ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ  ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ด้านละหนึ่งคน  และด้านสื่อสารมวลชน  สองคน   

ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง  ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
(๒) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   
(๓) นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย   
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ  จํานวนหนึ่งคน 

(๗) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวนหนึ่งคน   

(๘) ผู้แทนซึ่งเป็นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน ์ 
และกิจการโทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการสรรหาตาม  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการขององค์กรนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาครบตามท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่เม่ือมีเหตุให้ทําการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาที่เหลืออยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา   
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๕  มีหน้าที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘  เป็นจํานวนสองเท่าของแต่ละด้าน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น  ทั้งนี้  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว   

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ   
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   
มาตรา ๑๗ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ครบจํานวน  ทั้งนี้  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้รับเลือกในแต่ละด้านเป็นผู้ที่ได้รับ
การบรรจุในบัญชีรายชื่อสํารองของแต่ละด้านนั้น ๆ 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบตามจํานวนแล้ว  ให้หน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาส้ินสุดลง 

มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทํากับกองทุน  หรือ 

ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายช่ือ

สํารองของด้านเดียวกันนั้นตามมาตรา  ๑๗  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ ได้รับ
แต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  หากไม่มีบุคคลในบัญชีรายชื่อ
หรือบุคคลน้ันไม่ประสงค์ดํารงตําแหน่งแทน  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ตามมาตรา  ๑๖  
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้  และในกรณีนี้
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔136



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๘ 
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕  อํานาจหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๒) ออกประกาศกําหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
(๓) กําหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ  รวมทั้ง 

เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  ชุมชน  และสังคม 
(๔) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังสื่อตามมาตรา  ๕  (๓) 
(๕) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รวมทั้งภาคเอกชน  ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๖) ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปี 

ของกองทุน 
(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของ 

ส่วนงานดังกล่าว 
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการ  การปฏิบัติงานและการมอบอํานาจของผู้จัดการ 

(๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน
ของสํานักงาน  และการตรวจสอบภายในของกองทุน 

(๑๑) ออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ 
ของกองทุน 

(๑๒) กําหนดจํานวน  ตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  เงินเดือนของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง 

(๑๓) แต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคณะอนุกรรมการอื่น  ตามท่ีเห็นสมควร
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๔) กระทําการอื่นใดท่ีจําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ประกาศตาม  (๒)  และข้อบังคับตาม  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่  ถ้ามีการพิจารณาในเร่ืองที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย  
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๓ ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์
ด้านการเงิน  ด้านกฎหมาย  ด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา  ด้านวัฒนธรรม  และด้านสื่อสารมวลชน  
ด้านละหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ  และให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน 

ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน

จากกองทุน 
(๔) ระดมเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ  เข้าสู่กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๕) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการจัดทําข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน  การบริหาร 

งานบุคคล  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้งการกําหนดจํานวนตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  เงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมท้ังการประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  ในการประชุม
ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกสองเดือน 

มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  และกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๑๕  ได้รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๕ สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๑๓) 
(๒) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

แผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปีของกองทุน  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  
และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนต่อคณะกรรมการ 

(๓) ให้คําแนะนําแก่ผู้ผลิตสื่อในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๔) จัดทําบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุน 
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๑๓)  มอบหมาย 
มาตรา ๒๖ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง   
ผู้จัดการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และต้องไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 

รับการคัดเลือก 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทํากับกองทุน  หรือในกิจการ

ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

มาตรา ๒๗ การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการกําหนดเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการกําหนด  โดยให้มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี  
และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว  คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 

ให้ผู้จัดการได้รับเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นผู้จัดการตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง 
มาตรา ๒๙ ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานและรับผิดชอบ

การบริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ   
และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน  เพื่อการนี้  ผู้จัดการ 
จะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ การบัญชีของกองทุนให้จัดทําตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยมีรอบปีบัญชีตามปีงบประมาณ 

มาตรา ๓๑ กองทุนต้องจัดให้ มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในและ 
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๒ ให้กองทุนจัดทํางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ดําเนินการตรวจสอบรับรองงบการเงินของกองทุน 

มาตรา ๓๓ ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้กองทุนทํารายงานประจําปี
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงาน
ของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว  งบการเงิน  และรายงานของผู้สอบบัญชี  พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลตามมาตรา  ๓๕  (๓) 
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หมวด  ๓ 
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
 

มาตรา ๓๔ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน  
ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ด้านการเงิน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านศิลปวัฒนธรรม   
ด้านกฎหมาย  และด้านการประเมินผล  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล
จํานวนสองคน 

ให้คณะกรรมการประเมินผลแต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ 
ให้นํามาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับกับ

กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมินผลด้านนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบปี 
ให้คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกองทุนจากบุคคลใด

หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได้ 
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการประเมินผลอาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้นํามาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๑)  
(๒)  และ  (๓)  โดยให้รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่ีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายเป็นกรรมการ 
และผู้จัดการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ให้รัฐมนตรีจัดข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างในกระทรวงวัฒนธรรมมาช่วยปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราว   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม  และอยู่ใน
บังคับบัญชาของผู้จัดการ 
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ให้ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔142
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีในปัจจุบันสื่อต่าง ๆ  มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น  สื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนมีจํานวนน้อย  การผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  มีข้อจํากัดหลายประการทั้งไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตสื่อ  ทําให้ขาดเงินทุน
ในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการผลิต  การพัฒนา
และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ  ทั้งน้ี  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาส่ือ  สมควรจัดต้ังกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการดําเนินการดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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คณะกรรมการ
และบุคลากร
กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัย
และสร้างสรรค์
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คณะกรรมการ
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ประธานกรรมการ
นายวิษณุ เครืองาม           รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ
นายอิทธิพล คุณปลื้ม          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการ
๑. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์          ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ          ปลัดกระทรวงการคลัง
            (ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๓. นางพัชรี อาระยะกุล           ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
            (ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๔. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย         ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ          ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร          ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
            (ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๗. นายสุภัทร จ�าปาทอง           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
            (ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๘. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล         รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
            กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๙. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
๑๐. นายบวรเวท รุ่งรุจี           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม
๑๑. นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
๑๒. นายธวัชชัย ไทยเขียว          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๑๓. นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิต
๑๔. นายสมชาย เจริญอ�านวยสุข          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ
๑๕. นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค
๑๖. รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

เลขานุการ
นายธนกร ศรีสุขใส           ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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คณะอนุกรรมการบริหาร
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ประธานอนุกรรมการ
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�าจร    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
๒. นางจินตนา พันธุฟัก            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 
๓. ศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม 
๔. นายสุรพล ทิพย์เสนา      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
๕. รองศาสตราจารย์ลือชัย ศรีเงินยวง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 
๖. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 

เลขานุการ
นายธนกร ศรีสุขใส     ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายช�านาญ งามมณีอุดม     รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ   
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร    ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
      (ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

อนุกรรมการ
๑. นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์   ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
๒. นางณริศรา ขูขุนทด    ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
๓. นางสาวชูสะอาด กันธรส    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
๔. นางพฤฒิพร เนติโพธิ์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
๕. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา
๖. นางสุนันทา มิตรงาม    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม
๗. นายนคร วีระประวัติ    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

อนุกรรมการและเลขานุการ
นายธนกร ศรีสุขใส     ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

คณะกรรมการประเมินผลการดำาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม  

รองประธานอนุกรรมการ 
นายสมชาย เจริญอ�านวยสุข 

อนุกรรมการ 
๑. นายทรงกลด สว่างวงศ์     ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๒. นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต     ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
๓. นายแฉล้ม ทองเกลา     ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. นางฐานิชชา ลิ้มพานิช     ผู้แทนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
๕. รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี
๖. นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
๗. นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 
๘. นางนนทพร พรประยุทธ วันงาม 
๙. นางมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา

อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล    ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม 
      ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย       

รองประธานอนุกรรมการ
นายสุวิทย์ สุนทรวิจิตร         ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อนุกรรมการ
๑. นายพงศธร วรรณสุคนธ์         ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง          ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ    
๓. พันต�ารวจเอกหญิง ณภัชนันท์ กวยรักษา            ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ปอท.)
๔. นายธนวัฒน์ พรหมโชติ             ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน
๕. นายโอภาส ภูครองนาค              ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
            ของมนุษย์
๖. พลเรือตรี พรหมเมธ อติแพทย์ 
๗. นางรัตนากร ทองส�าราญ 
๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล 
๙. นายตรี บุญเจือ 
๑๐. นางจริญญา จักรกาย                    ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
๑๑. นางนงนภัส หมวดเดช         ผู้แทนกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๒. นางสาวณัฐรดา หงษ์ลอย         ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

อนุกรรมการและเลขานุการ  
นางสาวสุธาทิพ ลาภสมทบ               รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริม
           การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ
           ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต   

รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์     ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม    

อนุกรรมการ
๑. นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน    ผู้แทนส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๒. นางปรียนันท์ มงคลศรี     ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
๓. นายธีรภัทร เจริญสุข    ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
๔. นายธนวัฒน์ มีสวัสดิ์    ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
๕. นายกล้า ตั้งสุวรรณ     ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
๖. นายพรชัย ว่องศรีอุดมพร   ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
๗. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล  
๘. รองศาสตราจารย์ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ 
๑๑. นางสาวณฤดี เคียงศิริ

อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ     ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชน  
      ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ประธานอนุกรรมการ   
นายธวัชชัย ไทยเขียว     ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อนุกรรมการ
๑. นางสาวขวัญกมล คลิ้งคล้าย   ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
๒. รองศาสตราจารย์พรรณนิภา รอดวรรณะ 
๓. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์   
๔. นายวรัชญ์ เพชรร่วง    

เลขานุการ
นายศุภกิจ พาณิชย์กุล                   ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
      ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

๑. นายธนกร ศรีสุขใส   ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๒. ร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ  รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๓. นางวรินร�าไพ ปุณย์ธนารีย์   รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
     (เกษียณ ๑๘ ธ.ค. ๖๔)

๔. นายช�านาญ งามมณีอุดม  ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

๕. นางสาวนฤชนา กิติมานนต์  ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

๖. นางวนิดา วินิจจะกูล   ผู้อ�านวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๗. นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
     ส�าหรับเด็กและเยาวชน

๘. นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชน

๙. นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล  ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

๑๐. นายศุภกิจ พาณิชย์กุล   ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

๑๑. นางสาวศุธิษา ศรีส�าอางค์  หัวหน้างานบัญชี ฝ่ายอ�านวยการ

๑๒. นายนรชัย ด่านไทยวัฒนา  หัวหน้างานการเงิน ฝ่ายอ�านวยการ

๑๓. นายพงค์ปกรณ์ คงศรีวรกุลชัย  หัวหน้างานกฎหมาย ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๑๔. นายอาทร ใช้กิจจา   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๑๕. นางสาวสุธิตา หมายเจริญ  หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๑๖. นางสาวสุธาทิพ ลาภสมทบ  หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

๑๗. นางสาวสุกัญญา สุวรรณมณีรัตน์ หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
     ส�าหรับเด็กและเยาวชน
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๑๘. นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล   หัวหน้างานบริหารโครงการ 
     ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชน

๑๙. นางสาวมนัญญา ทิพาบุณคเนศ  หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

๒๐. นางสาวปฐมาวดี ทองศิริ  เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายอ�านวยการ

๒๑. นางสาวพัชรพร ทองสุข  เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายอ�านวยการ

๒๒. นางสาวศิรินภา พรมมีพันธ์  เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายอ�านวยการ

๒๓. นายปัทมพงศ์ หอประสาทสุข  เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอ�านวยการ

๒๔. นางสาวเบญจลักษณ์ ปฐวีกิจจานุกูล เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอ�านวยการ

๒๕. นางสาวจีรนันท์ สุวรรณหงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอ�านวยการ

๒๖. นายฤทธิเลิศ เวศย์วรุตย์  เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอ�านวยการ

๒๗. นายกฤตภาส ตั้งสมบรูณ์  นิติกร ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๒๘. นางสาวพิชชาภา บุญญานนท์  นิติกร ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๒๙. นางสาววรจรรย์ อังศุธร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๓๐. นางสาวอรนุช จันทร์ฉาย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๓๑. นางสาวสุรางค์รักษ์ ค�ารณยุทธ  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๓๒. นางสาวชนิดาภา เจริญสุข  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๓๓. นางสาวอรรถณัษฐ คูรัตน์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

๓๔. นายวรปรัชญ์ อินทนิล   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์  
     ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



รายงานประจำาปี ๒๕๖๔152

๓๕. นายวิทวัส พานิช   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์  
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