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นโยบายด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น 
คนไทยที่มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และม ี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
โดยสื่อมีบทบาทที่ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติของสังคม

กองทนุพฒันาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์จงึเกดิขึน้พร้อมๆ กบัการผลกัดนั
ให้การปฏิรปูส่ือเป็นหนึง่ในนโยบายทีร่ฐัให้ความส�าคญัและสนับสนุน จากการ
ทีก่องทนุฯ ได้ก่อตัง้ขึน้และด�าเนนิงานมาเป็นระยะเวลา ๗ ปี และก�าลงัย่างเข้า
สู่ปีที่ ๘ และในฐานะที่ผมรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการกองทุนมาเป็น
ระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน เห็นว่ากองทุนฯ ได้ด�าเนินงานให้มีความก้าวหน้า
มาอย่างต่อเนื่องตามสมควร ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้กองทุนฯ ได้สั่งสม
ประสบการณ์ องค์ความรู้ มีบทเรียนและมุมมองการท�างานที่กว้างขวางขึ้น  
พร้อมน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 
ยิ่งขึ้น 

อนึง่ภารกจิในการขบัเคลือ่นและรณรงค์ทางสงัคมเพือ่สร้างความตระหนัก
รู้ของประชาชนผ่านกระบวนการใช้สื่อนั้นจ�าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย การขยายเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิต พัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์จงึเป็นหน่ึงในนโยบายส�าคญั
ที่ได้มอบหมายให้กองทุนฯ ไปด�าเนินการ

รายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนฯ ประจ�าปี ๒๕๖๕ นี้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ข้างต้น และยทุธศาสตร์ด้านต่างๆ ของกองทนุฯ แผนการด�าเนนิงาน
และการประเมินผลการด�าเนินงานมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ถือว่าเป็น 
การด�าเนนิงานตามกรอบและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการประเมนิทีค่ณะรฐัมนตรี
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เมื่อผลออกมาค่อนข้างดีก็ถือว่ากองทุนฯ มีความพร้อม
มากขึ้นที่จะขยายภารกิจต่อไปในภายหน้า 

สารจาก
ประธานกรรมการ
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(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   5



กระทรวงวฒันธรรมและกองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
มภีารกจิการด�าเนนิงานทีเ่ชือ่มโยงและสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
กระทรวงมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องหลายเรื่อง อาทิ การปลุกจิตส�านึก
และเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกในบริบทของสังคมไทย การส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพ
อตุสาหกรรมวฒันธรรมให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก ยทุธศาสตร์
และนโยบายดงักล่าวน้ีสอดคล้องกับยทุธศาสตร์และแผนการด�าเนนิงาน
ของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ทีมุ่ง่ส่งเสรมิการพฒันา
คณุภาพของส่ือทุกประเภทให้เป็นสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ สามารถ
ขบัเคล่ือนสังคมไปสู่สังคมคณุธรรม บนพืน้ฐานศลีธรรม จรยิธรรม และ
สามารถสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดมูลค่า

การด�าเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปี 
๒๕๖๕ บรรลุตามเป้าหมายและยทุธศาสตร์ด้านต่างๆ ครบถ้วน ส�าหรบั
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้น กองทุนได้
มีผลงานออกมาหลายชิ้นงาน ทั้งการสร้างสื่อและการพัฒนาก�าลังคน 
มีสือ่ดีๆ  ออกสูส่าธารณะหลายโครงการ เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน สัมมาทฏิฐิ 
ทะลุมิติมายา โขนภาพยนตร์ Hanuman White Monkey รวมถึง 
การผลิตสื่อภาพยนตร์เรื่อง A Time to Fly นอกจากนี้ยังมีแผนงาน
ทีส่่งเสรมิการใช้สือ่และทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ของกลุม่เดก็และเยาวชน
ทีชั่ดเจนอย่างต่อเนือ่ง ควบคูก่บัพฒันางานด้านวชิาการและการพฒันา
นวัตกรรม รวมถึงโครงการอื่นๆ ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ใน
รายงานผลการด�าเนินงานฉบับนี้ 

(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สารจาก
รองประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน นับแต่การจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 
กองทุนฯ มีพัฒนาการเติบโตขึ้นเป็นล�าดับ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
สร้างการรับรู้และยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังมีปัญหา
อปุสรรคบางประการทีต้่องปรบัปรงุแก้ไข ทัง้จากประเดน็ข้อกฎหมาย 
และปัญหาจากการด�าเนินงานที่กองทุนฯ ได้รวบรวมไว้ ประกอบกับ
ในปี ๒๕๖๖ กองทุนฯ ได้ด�าเนินการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
บังคับใช้กฎหมาย ตามวาระที่จะต้องทบทวนรอบ ๕ ปี จึงถือเป็น
โอกาสที่กองทุนจะได้ปรับปรุงการท�างานเพ่ือการรับใช้สังคมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ในปี ๒๕๖๕ ทีผ่่านมา คณะกรรมการประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ความส�าคัญกับการ
ประเมนิโดยค�านงึถงึสภาพแวดล้อมทางสงัคมทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การประเมินผลการด�าเนินงานของ
กองทุนฯ นอกจากจะได้ก�าหนดกรอบและตัวช้ีวัดที่สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการของกองทุนฯ แล้ว คณะกรรมการ
ประเมินผลการด�าเนินงานฯ ยังได้ให้ความส�าคัญกับการติดตามความ
ก้าวหน้าของปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งยังเห็นความจ�าเป็นที่ 
กองทนุฯ เองต้องมงีานข้อมลูหรอืคลงัความรูเ้พือ่เป็นฐานในการท�างาน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆ ด้วย

โดยคณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานฯ ได้เสนอแนะให้
ส�านักงานกองทุนฯ จัดกิจกรรมเสวนาพัฒนาคลังความคิดผ่านการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะสูง 
(Think Tank) เป็นครัง้แรก โดยเชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุใินด้านต่างๆ 
มาให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ในหัวข้อที่เป็นเทรนด์หรือแนวโน้มของ
การพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ อาท ิการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
ในอนาคต เมตาเวิร์ส เทคโนโลยี VR และ AI ผลกระทบของไซเบอร์ 
(Cyber) ต่อความรุนแรงในเด็กและสตรี นิเวศสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ตลอดจนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และ Creative 
Industry เป็นต้น ซึง่ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีสามารถน�าไปปรบัใช้
ให้เป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์ในปีต่อๆ 
ไปได้

ส�าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ภาพรวมผลคะแนน
การประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ประจ�าปี มีผลประเมินอยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๘๓๐๖ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐ ซึ่งสูงกว่าผลประเมินในปีที่ผ่านมา ๐.๐๓๒๑ 
คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่เพ่ิมข้ึนในระดับค่อนข้างมาก มีการ
พัฒนาการด�าเนินงานในทุกมิติอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ในภาพรวม
การประเมินการใช้ประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์ ยังพบว่า มีการน�าสื่อ
ท่ีสนับสนุนโดยกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมากถึงร้อยละ 
๘๙.๒๔ โดยผูท้ีไ่ด้รบัชมสือ่เกดิความพงึพอใจต่อสือ่ในระดบัมากทีส่ดุ 
ร้อยละ ๙๑.๙๒ แต่ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่รับชมสื่อของกองทุนฯ ระบุว่า 
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในการด�าเนินชีวิตได้สูงถึง 
ร้อยละ ๘๙.๕๒ ในส่วนของการส�ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองทุนฯ ประจ�าปี ๒๕๖๕ ในแต่ละกระบวนการ/ขั้นตอน (Work 
Flow) ภาพรวมก็อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ 

ถอืเป็นเรือ่งน่ายนิดทีีก่องทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์
ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับที่ดี
ขึ้นทุกปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้
ก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เน้นผลส�าเร็จในเชิงคุณภาพและผล
ตอบแทนทางสังคมในระดบัสงูขึน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของ
กองทุนฯ ที่ว่า “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ต่อไป

(นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล)
ประธานกรรมการประเมินผลการดำาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สารจาก
ประธานกรรมการ
ประเมินผลการดำาเนินงานฯ
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ปี ๒๕๖๕ ทีผ่่านมา กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
ได้มีการจัดระบบและพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือท�าให้ “สือ่” เป็นเครือ่งมอืในการขับเคลือ่นประเทศไปข้างหน้า
อย่างแท้จรงิ โดยการท�างานภายใต้ยทุธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) ทั้ง ๕ ด้านของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ 
ที่ประกอบด้วย

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสรมิการผลติ ให้บรกิารเนือ้หา และพฒันา
ศกัยภาพผูผ้ลติสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรม

ยทุธศาสตร์ที ่๒ ส่งเสรมิการวจิยัพฒันา และสร้างองค์ความรู้
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถงึและใช้ประโยชน์สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์
ให้ประชาชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และเฝ้าระวัง
สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาเครือข่าย
เพื่อการเข้าถึง เผยแพร่ และน�าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พฒันาองค์กรสมรรถนะสงูและสร้างมลูค่า
เพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถด�าเนิน
การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็น
องค์กรทีต่ัง้ขึน้ภายในระยะเวลาเพยีง 7 ปี  โดยสามารถพฒันาการ
ท�างานและการบริหารโครงการให้เป็นระบบคล่องตัว และตอบ
สนองต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสื่อ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อ 

(นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สารจาก
ประธานอนุกรรมการบริหาร

การด�าเนนิงานของกองทนุและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องในการ
ผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกิดผลลัพธ์ ผลผลิต ที่เป็น 
การลดสื่อร้ายขยายสื่อดี ภาคีมีส่วนร่วม เกิดความร่วมมือทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เกิดกลไก ภาคี เครือข่ายที่ร่วม 
ขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์และ 
การเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อที่มีการด�าเนินงานและมีผลงาน 
เด่นชัด องค์กรและบุคลากรผู้ผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์มี
จ�านวนและความหลากหลายมากขึ้น และประชาชนโดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีความรู้ทักษะในการเฝ้าระวัง 
และรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น 

คณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ เล็งเห็นความส�าคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์เพือ่การเปล่ียนแปลงสังคมในอนาคต ให้สอดคล้องกบั
ภูมิทัศน์สื่อในทศวรรษที่ ๓ แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (ค.ศ. ๒๐๒๑ - 
๒๐๓๐) ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมสื่อสารเป็นแกนพลวัตหลักในการ 
ขับเคล่ือน สร้างการปฏิรูปนโยบายส่ือสารและการก�ากับดูแล
แพลตฟอร์มส่ือใหม่ การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการ
กิจการส่ือและการเกิดขึ้นของธุรกิจส่ือวิถีใหม่ การพัฒนาสื่อ 
และการส่ือสาร เพือ่น�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการสร้างความมัน่คง
ของชาติ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมถึงการ
ท่องเทีย่ววฒันธรรมในเชงิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ระดับชุมชนท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจฐานราก ปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ส�าคัญที่สุด 
คือ การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทุน
วัฒนธรรม หรือ Soft Power ให้ประสบความส�าเร็จให้ได้ใน
อนาคตข้างหน้าต่อไป
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(ดร.ธนกร ศรีสุขใส)
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นปีทีก่องทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ได้ด�าเนนิงานภายใต้ยทุธศาสตร์กองทนุฯ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ (ระยะที่หนึ่ง) ปี ๒๕๖๕ จึงเป็นปีที่กองทุนฯ ได้ด�าเนิน
งานยทุธศาสตร์ระยะทีห่นึง่ครบ ๕ ปีพอด ีในปีดงักล่าว กองทนุฯ 
จึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีระยะที่สอง ซึ่งจะเริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปสิน้สดุในปี ๒๕๗๐ ซึง่ทางคณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้เห็นชอบในหลักการของร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี
ระยะทีส่องเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว แผนยทุธศาสตร์ ๕ ปีระยะทีส่องนี้ 
(๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ได้เพิ่มเนื้อหาสาระหลักด้านการพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้หน่วยงานสามารถรับมือกับ
สภาพการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้และเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จากเดมิ
ที่กองทุนฯ มียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ก็เพิ่มเป็น ๕ ด้าน ทั้งนี้ สาระ
ส�าคัญของ ๔ ยุทธศาสตร์หลักก็ยังคงเป็นแบบเดิม 

ในการด�าเนินงานส�าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส�านักงาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร ้างสรรค ์จึงได ้น�าแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบและแนวทางในการด�าเนินงาน 
โดยได้แปลงยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน ออกมาเป็นการด�าเนินงานใน 
๖ ภารกิจ ภายใต้สโลแกน ๕ ยุทธศาสตร์ ๖ สร้าง ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง สร้างสื่อและสร้างคน 
ยุทธศาสตร์ที่สอง สร้างภูมิคุ้มกัน 
ยุทธศาสตร์ที่สาม สร้างองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่สี่ สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ห้า  สร้างองค์กรให้มีความพร้อมและเข้มแข็ง 
ผลการประเมินพบว่าสามารถด�าเนินงานได้บรรลุตาม 

เป้าหมายที่วางไว้และมีผลการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านต่างๆ 
ได้ค่อนข้างดี โดยมีผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔ 

อย่างไรก็ตามกองทุนฯ ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องด�าเนินการ
อย่างใกล้ชิดหลายด้านด้วยกัน แม้ว่าภาพรวมของความเสี่ยง
แต่ละด้านจะลดลงจากปีก่อน แต่ความเสีย่งทีย่งัคงอยูถ่อืเป็นเรือ่ง
ที่มีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงท่ีผู ้รับทุนอาจ 
ไม่สามารถด�าเนนิโครงการได้ตามทีก่องทนุฯ คาดหวงั ซ่ึงจะท�าให้
การน�าผลงานของกองทุนฯ ที่จะไปสร้างผลกระทบต่อสังคม 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการนี้กองทุนฯ จึงยังคงมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงการท�างานด้านต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

นอกเหนอืจาก ๕ ยทุธศาสตร์ ๖ สร้างทีก่องทนุฯ ได้ยดึเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาแล้ว กองทนุฯ 
ยังตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่ากองทุนฯ มีหน้าท่ีในการที่จะต้อง
บรรลเุป้าหมาย “ลดทอนสือ่ร้าย ขยายสือ่ด ีภาคมีส่ีวนร่วม” เพือ่
สร้างระบบนิเวศสื่อสร้างสรรค์ท่ีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง

สารจาก
ผู้จัดการกองทุนฯ
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บทสรุป
ผู้บริหาร
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สภาพแวดล้อมของสื่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลายไปในทาง 
ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตในสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่เริ่มฟื้นตัวกลับมา แต่ก็ยังเป็นปีที่ท้าทายต่ออุตสาหกรรม
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประเทศไทย ปัญหาข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ยังมีการแพร่ระบาดอย่าง 
กว้างขวางในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ปัญหาอาชญากรรมทัง้ภยัอาชญากรรมออนไลน์ และกลโกงทางโทรศพัท์ ได้ส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ปัญหาการขาดเนือ้หาทีดี่ มคีณุภาพ โดยเฉพาะเนือ้หาเพือ่การเรยีนรูส้�าหรบักลุม่เดก็ 
เยาวชน และครอบครัว ยังเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับวงการสื่อในประเทศไทย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริมพัฒนาให้สังคมไทยสามารถ
เข้าถึงสื่อที่ดี มีคุณภาพ ส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือ และทักษะการป้องกันตนเองและครอบครัวจากส่ือไม่ปลอดภัย 
และไม่สร้างสรรค์ ตามเจตนารมณ์ของกองทนุฯ ทีมุ่ง่มัน่ส่งเสรมิให้ประชาชน “เข้าถงึ เข้าใจ” และ “ฉลาดใช้สือ่” อย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี ผ่านการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ยกระดับการให้บริการด้านการบริหารจัดการทุน เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ในการเผยแพร่สื่อที่ดี มีคุณภาพไปสู่สังคมและ
ประชาชนไทยให้แพร่หลายเพิ่มมากขึ้น การให้ความส�าคัญกับการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้น
ให้วงการวิชาการ วิชาชีพ และสังคมในวงกว้างได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสื่อ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์อย่างแพร่หลาย ตลอดจนการส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชน ประชา
สังคม วิชาชีพสื่อมวลชน ผู้ผลิตสื่อ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสื่อที่ดี มีคุณภาพ และมี
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

ผลการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสิ่งแสดงผลอันประจักษ์
ถึงผลส�าเร็จของความตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในมิติด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อคุณธรรมและความ
โปร่งใส ทางกองทุนฯ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในระดับ A ที่คะแนน ๙๓.๒๗ ซึ่งสูงกว่า
คะแนน ๙๓.๐๕ ในปีก่อนหน้า ตลอดจนการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และการลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานได้ ๘ ความเสี่ยงจาก ๑๒ ประเด็นความเสี่ยง เหลือเพียง ๔ ความเสี่ยง

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมินผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ที่ 
๔.๘๓๐๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ หรือสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นคะแนน ๐.๐๓๒๑ คะแนน โดยการ
ประเมนิแบ่งเป็น ๔ มติ ิได้แก่ มติด้ิานประสทิธผิลทีไ่ด้รับคะแนนเต็มที ่๕.๐๐ (คะแนนเต็ม) จากผลการเกดิส่ือปลอดภยั
และสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพจ�านวนทั้งสิ้น ๒๘๐ โครงการ ผลการประเมินพบว่า ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ทีเ่ผยแพร่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มคีณุภาพในระดับดี และค่าเฉล่ียเท่ากบั ๘๕.๔๙ โดยผลการส�ารวจกลุ่มเป้าหมาย
ของสื่อ จ�านวน ๑,๒๐๗ ตัวอย่าง ยังพบว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากสื่อได้ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙๕.๔๙ ส�าหรับการประเมินผลในมิติด้านงานวิจัย ชุดความรู้ หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ที่ถูกใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙๑.๕๙ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีประเด็นด้านการวิจัยครอบคลุม

บทสรุปผู้บริหาร
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ประเด็นส�าคัญๆ ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ/ข้อมูล
บิดเบือน/ภัยไซเบอร์ ทักษะการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สิทธิของเยาวชน 
การพฒันาทกัษะความรู้วฒันธรรมและความสงบสุข สันติภาพ เป็นต้น รวมถงึมกีาร
จดัท�าฐานข้อมลูส�ารวจสถานการณ์สือ่ในสงัคมไทย การจดัท�าโครงการ Media Alert 
เพื่อติดตามสถานการณ์สื่อของไทย และวารสารวิชาการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ (TMF Journal) และโครงการ Media Lab เพือ่พฒันาทกัษะวชิาชพี
สื่อร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา วิชาชีพ หรือเครือข่ายนักวิชาการ 
เป็นต้น ส�าหรับในด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ การรู้เท่าทันสื่อ จากผลส�ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างผู้รับประโยชน์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ การรู้เท่าทันสื่อ 
และการใช้ประโยชน์จากส่ือในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากับ 
๗๖.๗๔ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาทกัษะด้านการสบืค้นและการเข้าถงึสือ่ ทกัษะ
การวิเคราะห์ และประเมินเนื้อหาสื่อ ทักษะการใช้ประโยชน์และร่วมสร้างสรรค์สื่อ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล และทักษะการสังเคราะห์ และสะท้อนประเด็นจากเนื้อหา
สื่อ มิติด้านประสิทธิภาพ ที่คะแนน ๔.๔๐๑๑ โดยกองทุนฯ สามารถเบิกจ่ายและ
ผกูพนังบประมาณทีร้่อยละ ๙๔.๑๑ ของงบประมาณรายจ่ายทัง้หมด มติด้ิานคณุภาพ
การให้บริการได้คะแนนเต็มที่ ๕.๐๐๐๐ จากผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสยีท่ีเข้ามารบับรกิาร ในระดับมากทีส่ดุ ในระดับร้อยละ ๘๖.๘๐ และผลการ
ตอบสนองต่อผูม้หีน้าท่ีก�ากบั ตรวจสอบ และประเมนิพบว่ากองทุนฯ มกีารด�าเนินการ
เพื่อตอบสนองฯ และจัดท�ารายงานการด�าเนินการเพื่อตอบสนองฯ ต่อผู้มีหน้าที่
ก�ากับ ตรวจสอบ และประเมิน ได้ครบทุกประเด็น และมิติด้านการพัฒนาองค์กร  
ได้คะแนน ๔.๘๑๕๐ โดยกองทุนฯ สามารถด�าเนนิการบริหารความเส่ียงและควบคมุ
ภายใน การด�าเนนิการจดัท�าแผนการบรหิารจดัการสารสนเทศและดจิทิลั ตลอดจน
การด�าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามที่ก�าหนดทุกตัวชี้วัด

นอกจากนัน้เพือ่ให้การประเมนิผลการด�าเนนิงานของกองทนุฯ สามารถสะท้อน
ถึงประโยชน์ที่ตกแก่เศรษฐกิจและสังคม การประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินการ
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖๕ ยังมีการประเมิน
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Impact) ซึ่งพบว่าการ
ด�าเนินการของกองทุนฯ ในการจัดสรรทุน มูลค่า ๔๑๗.๘ ล้านบาท สามารถสร้าง
ผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จากผลการใช้จ่ายเงินเพื่อ
สนับสนุนการด�าเนินโครงการสามารถน�าไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic 
Impact) จากการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ถึง ๓.๖๒๒ เท่า ซ่ึงเพิ่มขึ้น 
๐.๐๕๕ เท่า จากเดิมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ ๓.๕๖๗ เท่า และผลกระทบเชิง
สังคม (Social Impact) พบว่า สื่อที่ผลิตโดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนสามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์เชงิสังคมให้ผู้รับชมส่ือได้สูงสุดถงึร้อยละ ๘๙.๒๔ ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความรู้ หรือวิธีการ
ใหม่ๆ ในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการท�างานหรือการด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมากขึ้น ทั้งทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่จ�าเป็นต้องใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั ทกัษะการวเิคราะห์สือ่ไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ ตลอดจนการซมึซบั
และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรผ่านการพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ด�าเนนิการในการศกึษาเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร การบริหารจัดการ และอัตราก�าลังเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่ม ี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการน�าเสนอเพื่อ
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบ นอกจากนีย้งัจัดให้มกีารอบรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการท�างานด้านต่างๆ อาทิ มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูป้ฏบิตังิาน การบรหิารความเสีย่งและการต่อต้านการทจุริต คณุภาพการให้บริการประชาชน 
รวมทั้งความรู้ความสามารถเฉพาะต�าแหน่ง อาทิ กฎหมายปกครอง การพัฒนาระบบดิจิทัล
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเจรจาต่อรอง เป็นต้น

นอกจากผลการประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนฯ ที่พัฒนาดีขึ้นในทุกมิติแล้ว  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ยังสามารถผลติผลงานเด่น
ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ได้แก่ 

 หมวดผลงานสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  โครงการสมัมาทฏิฐ ิทะลมุติมิายา โครงการ
ผลิตภาพยนตร์โขนรามเกียรติ์หนุมานยกพลขึ้นจอ โครงการภาพยนตร์เรื่องอะไทม์ทูฟลาย 
(หวัใจกระดาษ) โครงการการเสรมิสร้างคนดแีละรกัการอ่านด้วยสือ่หนงัสอืนทิานประกอบภาพ
ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการสร้างเด็กดีด้วยนิทาน โครงการดนตรีเปลี่ยนโลก 
และโครงการน�้าหนึ่งไทยเดียว 

 หมวดอบรมพัฒนาการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และโครงการบุกเบิกงานวารสารเชิงข้อมูลว่าด้วยผลกระทบของ
ข่าวปลอมต่อประเทศไทย

 หมวดพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ โครงการ TMF พลังขับเคลื่อน สังคมสื่อสร้างสรรค์ 
MEDIA COMMUNITY โครงการสร้างสรรค์ไทย โครงการสมัมนาออนไลน์ (Webinar) เกีย่วกบั
นวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล TMF Media Forum 2022: World 
Collaboration ร่วมกับผู ้ประกอบการ ผู ้เชี่ยวชาญ และผู ้ประกอบวิชาชีพผลิตสื่อใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลวีดู และโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ภายใต้โครงการ “2022 
International Broadcasting Leadership Program” ณ สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับสถานี
โทรทัศน์อารีรัง

 หมวดการวจิยัพฒันาองค์ความรู้ โครงการ TMF Journal และโครงการ Media Alert
 หมวดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการมหกรรมพุทธรรมน�าส่ือสร้าง

สันติสุข โครงการ Road to creator และโครงการรายการก้าวเปลี่ยนโลก

สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงความตั้งใจ และความเพียรพยายามในการพัฒนากองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในภารกิจของการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้ทัน
สื่อร้าย ขยายสื่อดี ภาคีมีส่วนร่วม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม ความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว สังคม การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรม และความ
สามคัค ีเพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้ชวีติในสงัคมท่ีมคีวามหลากหลายได้อย่างเป็นสุข และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไปในขณะเดียวกันด้วย 
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ข้อมูล
กองทุน
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ดังนี้

รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุน
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

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

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ด�าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิต
และพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด�าเนินการและส่งเสริม
ให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้
และการสร้างนวัตกรรม
ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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๑. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง

๓. ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

พันธกิจ

ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่อ
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี

ยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๒. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและขบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ

๔. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารให้กับสังคมให้เกิดการรับรู้ 
และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี

๕. พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงและสร้างมูลค่าเพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

20   รายงานประจำาปี ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
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ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

สร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่างๆ เพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบ
เดิมๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ได้ 
มากขึ้น และน�าเสนอข้อมูลท่ีจ�าเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการ เพื่อการ 
เล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็น
ประโยชน์สูก่ารมส่ีวนร่วมของคนในสงัคมได้ พร้อมท้ังสร้างฐานความรู้ด้าน
ต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สร้าง “การมีส่วนร่วม” 
กองทุนฯ จะเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างการมีส่วนรวมทั้งภาครัฐ 

เอกชน ประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน โดยสร้างรูปแบบการ
ประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปได้

สร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การเฝ้าระวังสื่อ” 
กองทุนฯ มีบทบาทหน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน” 
• ด้าน “รู้เท่าทันสื่อ” ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทัน

สื่อในประเทศไทย
• จับมือเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมทุน
• เตรียมความพร้อมในการผลักดันการรู้เท่าทันสื่อเข้าสู่ระบบการ

ศึกษาจัดเตรียมทรพัยากรด้านข้อมลูหรอือืน่ใดทีส่นบัสนนุการส่งเสรมิการ
รูเ้ท่าทนัสือ่ สนบัสนนุการวจิยัเพือ่พฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ใช้สื่อและการสื่อสารของไทยในเชิงลึก และองค์ความรู้เกี่ยวกับการชี้วัด
ระดับการรู้เท่าทันสื่อ

• เป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่เด็ก เยาวชน  
และครอบครัวเป็นส�าคัญ พร้อมทั้งมีบทบาทหน้าท่ีในการเฝ้าระวังส่ือท่ี
ค�านึงถึงการตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร สร้างฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรม 
ทั้งงานเชิงประเด็นและมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย สร้างพลเมืองที่ไหวรู้
ต่อการเฝ้าระวัง ท�างานแบบเครือข่ายเข้มแข็ง และเคลื่อนไหวผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ

สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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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 
อัตรา

๕๔
รวม
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แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุน
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

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

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพฒันา
สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย 
อบรม พัฒนาองค์ความรู้
และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด�าเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง

โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

การพัฒนาการเรียนรู้

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทระดับประเทศ

พ.ร.บ. กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๔

๓

๑

๒

๒

๓

๑

๗

๖

๕
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ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ๒๐ ปี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
นโยบาย รมว. กระทรวงวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
“ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี”

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ 
และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง

ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวมีทักษะใน
การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและ
เผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไก
และขบวนการคัดกรองเฝ้าระวัง
และรู้เท่าทันสื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์

ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสาร
ให้แก่สังคมให้เกิดการรับรู้
และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยมิติทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรม

สืบสาน รักษา 
ต่อยอดงาน

ศิลปวัฒนธรรม 
และปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

M I S S I O N S T R A T E G Y



ผลการ
ดำาเนินงาน
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แผนการด�าเนนิงาน แผนการเงนิและงบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๖๕ ของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
มวีงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ๕๗๒,๐๙๙,๖๐๓.๔๗ บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายส�าหรับด�าเนนิการ จ�านวน 
๕๖๗,๘๒๗,๘๙๐ บาท และเงนิส�ารองกรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเป็น จ�านวน ๔,๒๗๑,๗๑๓.๔๗ บาท

นอกจากนี ้ยงัมรีายการงบประมาณทีผ่กูพนัปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จ�านวน ๕๒๙,๓๓๑,๓๑๕.๗๓ เบิกจ่าย 
๓๙๑,๐๙๕,๐๔๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๘ และงบประมาณผูกพันคงเหลือ ๑๓๘,๒๓๖,๒๗๔.๔๒  
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๒

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๕

งบประมาณผูกพัน (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
๑๗๐,๒๘๕,๘๐๓.๐๒

ล้านบาท
(ร้อยละ ๒๙.๗๗)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�าปี ๒๕๖๕
๕๗๒,๐๙๙,๖๐๓.๔๗ ล้านบาท

งบประมาณผูกพัน (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๕๒๙,๓๓๑,๓๑๕.๗๓ 
ล้านบาท

เบิกจ่าย
๓๙๑,๐๙๕,๐๔๑.๓๑

ล้านบาท
(ร้อยละ ๗๓.๘๘)

 งบประมาณผูกพันคงเหลือ
๑๓๘,๒๓๖,๒๗๔.๔๒

ล้านบาท
(ร้อยละ ๒๖.๑๒)

งบประมาณคงเหลือ
๓๙,๔๖๖,๗๗๑.๙๓

ล้านบาท
(ร้อยละ ๖.๙๐)

ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
๓๖๒,๓๔๗,๐๒๘.๕๒

ล้านบาท
(ร้อยละ ๖๓.๓๔)

รวมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๕
๕๓๒,๖๓๒,๘๓๑.๕๔

ล้านบาท
(ร้อยละ ๙๓.๑๐)

การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๕

งบประมาณผูกพัน งบประมาณผูกพันคงเหลือ
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ภาพยนตร์ “โขนรามเกียรติ์ หนุมานยกพลขึ้นจอ”

บริษัท สหศีนิมา จ�ากัด หรือที่รู้จักกันในนาม ศาลาเฉลิมกรุง มีแนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ 
ประเทศเปลี่ยน” จึงได้ริเริ่มการผสมผสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวทีกับเทคนิคทาง
ด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์เป็นโขนในรูปแบบภาพยนตร์
ครั้งแรก ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ในรูปแบบใหม่ 
ทีส่อดคล้องกบัยคุสมยั เข้าถึงได้ง่าย ในขณะเดียวกนักแ็สดงศลิปะการแสดงประจ�าชาติให้ผูช้มได้รบัความสนกุ 
ตืน่เต้น และประทับใจยิง่ข้ึน และเป็นการเผยแพร่เอกลกัษณ์ของศลิปะการแสดงประจ�าชาติของไทยไปสูส่ากล 
จัดฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema และ Major Cineplex  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ “หนมุาน ไวท์ มังกี 
รอบปฐมทัศน์” และนิทรรศการ “โขนภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์  
ชั้น ๖ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ และฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ผลงานเด่น “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์” ประจำาปี ๒๕๖๕
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เสียงเพลงเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความทรงจ�าและท�าให้คนจดจ�าส่ิงต่างๆ ได้ง่าย โครงการดนตร ี
เปลี่ยนโลกจึงน�าปัญหาด้านจิตส�านึกและวินัยสาธารณะ จ�านวน ๑๐ ประเด็น มาให้ศิลปินนักดนตรี ๑๐ คน  
ได้สร้างสรรค์เป็นบทเพลงเพื่อให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงปัญหาส่ือสารและสามารถส่งต่อกันได้ง่าย เพ่ือให้คนในสังคม
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งจะน�าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ดีขึ้น 

โครงการดนตรีเปลี่ยนโลก
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ภาพยนตร์ “อะไทม์ทูฟลาย (หัวใจกระดาษ)”

ภาพยนตร์ความยาว ๙๘ นาที ก�ากับโดย ศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของ 
เดก็ชายหม่อง ทองด ีเดก็ชายไร้สญัชาตทิีช่นะเลิศการแข่งขนัเคร่ืองบนิพับกระดาษ ณ ประเทศญีปุ่น่  โดยภาพยนตร์
เรือ่งนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและผูค้น ทัง้ในด้านความฝัน ความมุง่มัน่ อนัท�าให้เยาวชน
ได้เรยีนรูถ้งึความอดทน ความพยายาม และฟันฝ่าอปุสรรคเพือ่ให้บรรลถุงึเป้าหมาย นอกจากนีย้งัก่อให้เกดิความรกั 
ความสามัคคีของคนในชาติ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้ประชาชนหลายภาคส่วนได้ตระหนักรู้ และร่วมกัน 
เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กชายไร้สัญชาติที่เกิดและเติบโต มีความรักและผูกพันกับประเทศไทย 
และยังได้ท�าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงในนามประเทศไทย
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โครงการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความมีจิตส�านึก
สาธารณะของคนในชาติทุกเพศทุกวัย น�าเสนอในรูปของรายการน�้าหนึ่งไทยเดียว จ�านวน ๑๒ ตอน  
เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. และเผยแพร่
ทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊กเพจ “น�้าหนึ่งไทยเดียว” และช่องยูทูบ (YouTube) “น�้าหนึ่งไทยเดียว” รวมทั้ง
จัดท�าบริการส�าหรับคนพิการทางการมองเห็นด้วยเสียงบรรยายภาพ (Audio Description; AD) และ
บริการส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน โดยใช้ค�าบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions; CC) 

โครงการน้ำาหนึ่งไทยเดียว
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สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา

โครงการบุกเบิกงานวารสารเชิงข้อมูลว่าด้วยผลกระทบ
ของข่าวปลอมต่อประเทศไทย

โครงการบุกเบิกงานวารสารเชิงข้อมูลว่าด้วยผลกระทบของข่าวปลอมต่อประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท�าให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบของข่าวปลอมต่อสังคมไทย สามารถเข้าถึงและใช้งานในเชิงการศึกษาและเชิง
นโยบายด้วยคลังข้อมูล (Resource Hub) และเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นผลกระทบของข่าวปลอม 
ต่อสังคมไทยด้วยการใช้วารสารเชิงข้อมูล (Data Journalism) การด�าเนินการประกอบด้วย งานพัฒนางาน
วารสารเชงิขอ้มลู (Data Journalism Lab) งานผลิตแผนภาพแสดงขอ้มลู (Data Visualization) งานคลังขอ้มูล
สาธารณะ (Resource Hub) และงานผลิตรายการวิดีโอ (Video Broadcasting) 

จุดเด่นของโครงการ คือ การจัดท�าคลังข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับข่าวปลอมน�าเสนอผ่านช่องทางเว็บไซต์
บางกอกโพสต์ (www.bangkokpost.com) และรายงานเป็นสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) การรวบรวมคลังข่าว 
ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยบนพื้นที่เว็บไซต์บางกอกโพสต์ในที่เดียวเพื่อความสะดวก
ในการสบืคน้ นอกจากนีไ้ดน้�าเสนอการสมัภาษณผู้์ทรงคณุวฒุด้ิานเศรษฐศาสตร์เพ่ือแสดงมมุมองด้านผลกระทบ
ตอ่เศรษฐกจิ การสรปุการใชค้�าวา่ขา่วปลอม แทนค�าวา่ข่าวลวง การลงรายละเอยีดด้านนยิามของข่าวปลอม ฯลฯ

การ์ตูนแอนิเมชันการถ่ายทอดความรู้ด้านศาสนาโดยถอดบท 
พระนิพนธ์จากหนังสือเรื่อง “สัมมาทิฏฐิ” มาน�าเสนอในรูปแบบสื่อ
แอนิเมชัน จ�านวน ๘๔ ตอน และ e-book จ�านวน ๘ เล่ม เพื่อให้ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในด้านธรรมะควบคู่ไปกับความบันเทิง และ
สามารถน�าไปปรบัใช้ในชีวติประจ�าวนัไดอ้ยา่งมคีณุภาพ เผยแพรผ่า่นชอ่ง
ทางออนไลน ์ยูทูบ และเฟซบุ๊กกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ 
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โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การส่งเสรมิสนบัสนนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์เป็นหนึง่ในพนัธกจิหลกัของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ กองทุนฯ จงึได้ร่วมมอืกบัเครอืข่ายมหาวทิยาลยั ๒๔ แห่ง คดัเลอืกและประเมนิสือ่เพือ่ยกย่อง 
ผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาปลอดภัย สร้างสรรค์ และสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมเกิดความ 
เปล่ียนแปลงได้ ให้ผลิตผลงานเพื่อสังคมไทยต่อไป และที่ส�าคัญคือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในทกุภาคส่วนและพฒันาภาคเีครอืข่ายด้านวชิาการ/วชิาชพีสือ่ด้านการเฝ้าระวงัสือ่ทีไ่ม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์
และด้านการส่งเสรมิและพฒันาการผลติสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ โดยแบ่งประเภทส่ือออกเป็น ๑๐ ประเภท 
ได้แก่ สือ่โทรทศัน์ สือ่ภาพยนตร์ สือ่วทิย ุ สือ่สิง่พิมพ์ ส่ือออนไลน์ ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่ือท้องถิน่ นวตักรรม
สือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สือ่บคุคล และโครงการผู้รับทนุของกองทนุฯ เพ่ือรับรางวลัเกยีรติยศของผู้สร้างสรรค์
สือ่อนัสงูสดุ อนัได้แก่ ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีจ�านวน ๑๓ รางวลั
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กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ตวิเข้มผูร้บัทนุ ๔ ภมูภิาคทัว่ประเทศ ประกอบด้วย ภาคตะวนัออก 
จังหวัดระยอง ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม และภาคใต้ จังหวัดสงขลา ผ่าน
กิจกรรม “Road to Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสส�าหรับทุกคน” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖๖ ให้กับผู้ที่สนใจขอรับทุน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่เคยได้รับ
ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ตลอดจนแนะน�าแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักไปยังประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศ

Road to Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำาหรับทุกคน
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สื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านการมีน�้าใจ เพื่อเสริมสร้างเด็กดีมีคุณธรรม และรักการอ่าน โดยนิทานเรื่องนี้
จะมีภาพปรากฏอยู่บนตัวอักษรที่ใช้สีเป็นสื่อน�าทางสายตา ช่วยให้เด็กๆ อ่านค�าจากภาพ พร้อมทั้งสังเกต
องค์ประกอบของค�า จดจ�าเพื่อน�าไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป โดยมีการจัดท�าสื่อหนังสือนิทานประกอบภาพ  
มเีนือ้หาเกีย่วกบัคณุธรรมพืน้ฐาน ๘ ประการ จ�านวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย ๘ เล่ม ตีพมิพ์และเผยแพร่ จ�านวน 
๑,๐๐๐ ชุด (จ�านวน ๘,๐๐๐ เล่ม) และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับผลการน�าสื่อนิทานประกอบ
ภาพไปใช้จริง จ�านวน ๑ เล่ม นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ และน�าส่ือไปใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และเสริมสร้าง
คณุธรรมแก่เด็กที่มีความต้องการพเิศษ ๓๕๐ คน การพฒันาชดุสือ่ตน้แบบทดลองใช้แล้วน�าไปใช้เก็บขอ้มูล 
วิเคราะห์ผล ๘ ชิ้น และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างส่ือที่มีคุณภาพและการ 
เรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

โครงการการเสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน 
ด้วยสื่อหนังสือนิทานประกอบภาพ สำาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
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นิทานให้ความรู้ ความบันเทิง ผ่านการดู ชม ฟัง และการอ่านนิทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสนใจให้แก่เด็ก
และเยาวชนในการเรยีนรูแ้ละเผยแพร่ในช่องทางทีห่ลากหลาย ทัง้ออนไลน์ หนงัสอืนทิาน และรายการโทรทศัน์ 
ซึ่งเป็นการขยายผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง โดยโครงการมีการผลิตสื่อหนังสือนิทาน เรื่อง สร้างเด็กดีด้วย
นิทาน (Good Stories Create Good Children) จ�านวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ต้นฉบับเนื้อหานิทาน จ�านวน ๖ เรื่อง 
สื่อแอนิเมชันด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบ ๒ มิติ ความยาว ๕ - ๗ นาที จ�านวน ๑ ชิ้นงาน สื่อแอนิเมชันด้วย
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวลวงตาให้ปรากฏบนจอ (Motion Graphic) ความยาว ๕ - ๗ นาที จ�านวน ๖ 
ชิ้นงาน รายการโทรทัศน์ออนไลน์ ส�าหรับเด็ก ความยาว ๙ - ๑๐ นาที จ�านวน ๑๒ ชิ้นงาน และการจัดกิจกรรม
เล่านิทาน ณ ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย (กิจกรรมเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้) จ�านวน ๒ ครั้ง 
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สร้างเด็กดี ด้วยนิทาน
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งานมหกรรมพุทธธรรมนำาสื่อสร้างสันติสุข

 กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม และวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
ราชวรมหาวหิาร จดังาน “มหกรรมพทุธธรรมน�าสือ่สร้างสนัตสิขุ” ระหว่างวนัที ่๗ - ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ เปิด
ท่องโลกพระพทุธศาสนาทัง้ในรปูแบบออนไลน์และออนไซต์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าถงึค�าสอนของ
พระพทุธศาสนา น�าไปปฏิบัตใิช้ในชีวติ การแสดงผลงานในรปูแบบ Virtual Exhibition “มหกรรมพทุธธรรม 
น�าสือ่สร้างสนัตสิขุ” ในรปูแบบ Metaverse เป็นการน�าหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ 
และถอืเป็นการรวบรวมข้อมลูด้านพทุธธรรม พทุธศาสนาทัง้หมดสบืค้นในรปูแบบ Big Data องค์ความรูด้้าน 
ศาสนาพุทธอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชนท่ีสนใจศึกษาและเข้าถึงส่ือดีๆ ทาง
พระพทุธศาสนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ขยายช่องทางการสือ่สาร และสร้างเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูส้าระ
ส�าคญัเกี่ยวกบัสื่อพระพุทธศาสนา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ผลิตสื่อทีป่ลอดภัย 
และสร้างสรรค์ ผ่านทาง www.มหกรรมพทุธธรรมน�าสือ่สร้างสนัตสิขุ.com  
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หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยและ
คนทั้งโลก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 และการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่  (New Normal)  ผ่านรายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ 
สื่อสารไปยังประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนใช้ชีวิตวิถีถัดไป  
(Next Normal) กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ จงึได้จดัท�ารายการก้าวเปลีย่นโลก น�าเสนอเรือ่งราวการปรบัตวั 
ในการใช้ชวีติรปูแบบใหม่ของคนในสงัคมทกุช่วงวยัให้เกดิความคุน้ชนิ ทัง้ในเรือ่งการสือ่สารและเทคโนโลยรีอบตัว  

รายการก้าวเปลี่ยนโลก 
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สร้างสรรค์ไทย 

โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชน (อายไุม่เกนิ ๒๕ ปี) จาก ๗๗ จงัหวดัทัว่ประเทศ เข้าร่วมอบรม
หลกัสตูรออนไลน์ เพือ่ให้ผูเ้ข้าสมคัรเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจกระบวนการเเละวธิกีารที่
ถกูต้องในการผลติสือ่วดีทัิศน์ (คลปิวดิโีอ) ทัง้หมด ๕ หลกัสตูร จากเหล่าวทิยากรพเิศษ และผลติสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ โดยเน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างความ 
น่าสนใจและความตระหนักรู ้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิต 
สื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผลงานที่เสนอเข้ามาให้พิจารณากว่า ๙๕๐ ผลงาน
จากทั่วประเทศสู่ผลงานที่ดีที่สุดของงานสร้างสรรค์ไทย ถึง ๑๗ ผลงาน โดยผลงานดังกล่าวถือเป็นการ 
ต่อยอดและเพิม่มลูค่าทางวฒันธรรม ยกระดบัจากท้องถิน่สูร่ะดบัประเทศชาตแิละระดบัสากลได้อย่างดเียีย่ม
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เพือ่ส่งเสรมิผูผ้ลติสือ่ ผูร้บัทนุของกองทนุฯ และประชาชนให้มทัีกษะความรู้ความเข้าใจในอตุสาหกรรมส่ือในระดบั
สากล ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเทคนิค แนวคิด รวมทั้งการให้ความรู้และส่งเสริมความร่วมมือเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมสือ่และเทคโนโลย ีนวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติสือ่ โอกาสทางธรุกจิและวธิกีารในการพฒันาอตุสาหกรรม
สือ่ในทกุมติติัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ โดยได้รับเกยีรติจากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมสือ่จาก
ฮอลลวีดูและแพลตฟอร์มระดบัโลกมาร่วมบรรยายให้ความรูใ้นงาน โดยมสีาระส�าคญัดังนี ้ประเทศไทยมวีตัถดิุบส�าหรบั
การผลติสือ่จ�านวนมาก แต่สิง่ท่ีส�าคญัคอืการแปรเปลีย่นวตัถดิุบเหล่านีไ้ปเป็นเรือ่งราวทีผู่ช้มทัว่โลกสามารถเข้าใจได้  
อกีทัง้ปัจจบุนัเทคโนโลยทีนัสมยั เช่น ปัญญาประดษิฐ์ (AI) หรอื In-Camera Visual Effects (ICVFX) ได้เข้ามามบีทบาท
ส�าคญัในการวางแผน และการผลติสือ่ ซึง่ประเทศไทยต้องก้าวให้ทนักบันวตักรรมต่างๆ

TMF Media Forum 2022: World Collaboration 
งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล 
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คณะผู้แทนหน่วยงานจากประเทศไทย ประกอบด้วย กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ กระทรวง
วัฒนธรรม สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์
ไทย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมนักข่าววิทยุ 
และโทรทัศน์ไทย จ�านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการ  
“2022 International Broadcasting Leadership Program” ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูด้้านบรหิารการผลติ เทคโนโลยกีารผลติ เทคโนโลยสีือ่ การส่งเสรมิการเข้าถงึ 
และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้แก่บุคลากรของกองทุนฯ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสื่อ และองค์กรด้านวัฒนธรรมในประเทศไทย และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
สถานโีทรทศัน์ Arirang TV และหน่วยงานด้านสือ่ของสาธารณรฐัเกาหล ีคณะผูแ้ทนฯ โดยมโีอกาสได้เข้าเยีย่มชม
และศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีบทบาทในการผลิตเนื้อหารายการ การออกอากาศ การพัฒนาเทคโนโลยีที่น�ามา
ใช้ในการผลิตสื่อ รวมทั้งสถานที่ถ่ายท�ารายการ ละครชุด และภาพยนตร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
ภายใต้โครงการ “2022 International Broadcasting 
Leadership Program” ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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TMF พลังขับเคลื่อน สังคมสื่อสร้างสรรค์  MEDIA  COMMUNITY

งาน  TMF พลังขับเคลื่อน สังคมสื่อสร้างสรรค์  MEDIA  COMMUNITY เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านผลงานและกิจกรรม 
ส่ือสร้างสรรค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ท�าให้เกิดการผสานพลังกันระหว่าง “ความรู้หรือทักษะ” “ความ
สร้างสรรค์”  และ “ความร่วมมือกันของสังคม” ประสานสร้างพื้นที่และสังคมแห่งการเรียนรู้สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายของกองทุนและผู้ผลิตสื่อต่างๆ ให้มีเวที 
ในการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์และขยายผลให้มีคุณค่าทางสังคมมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมอิงตาม 
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุ โดยการคดัเลอืกโครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุเงนิมาจากกองทนุพฒันา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ออกแบบจัดเป็นกิจกรรม 
เรียนรู้ และเวทีถอดบทเรียนในรูปแบบ  TMF Movies/ TMF Workshop/ TMF Talk/ TMF Q&A  
Competition จ�านวนทัง้สิน้ ๑๒ ครัง้ ทัง้ในรปูออนไลน์และออนไซต์  เริม่ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ - กรกฎาคม 
๒๕๖๕ โดยมีผู ้สนใจเข้าร่วมกว่า ๑,๑๗๗ คน จากทั่วประเทศ สนับสนุนภาคีเครือข่ายของกองทุน 
และผูผ้ลติสือ่ต่าง ๆ  ให้มเีวทใีนการแสดงผลงานสือ่สร้างสรรค์ หรอืสร้างการเรยีนรู ้เกดิการเผยแพร่ผลงานสือ่ 
จ�านวน  ๒๕ โครงการ  เกิดผลลัพธ์ ดังนี้ ๑. เกิดเวทีของการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่าง 
คนท�างาน ๒. เกิดการรวมตัวของเครือข่าย เกิดการขยายผลผลงานของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่ามาก ๓. เกิดการขยายผลผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่ามาก
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โครงการ Media Alert

Media Alert ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานวิชาการ 
เชงิรกุของกองทนุฯ โดยมกีลุม่เป้าหมายทีส่�าคญั ได้แก่ 
กลุ ่มนักวิชาการสื่อ กลุ ่มนักวิชาชีพสื่อ หน่วยงาน 
ภาครัฐด้านสื่อสารมวลชน กลุ่ม NGO ด้านสื่อสาร
มวลชน นิสิต/นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน และบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจในประเด็นด้านสื่อ 

ในช่วงปี ๒๕๖๕ โครงการ Media Alert ได้บรรลุ
ตัวชี้วัดตามแผนการด�าเนินงานด้านการผลิตการ 
เผยแพร่ผลงาน ข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์ส่ือและการ
สื่อสารของสังคม ดังนี้ 

๑) การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสื่อและการส�ารวจ
อื่นๆ โดยนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ของส�านักงานกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคี จ�านวน 
๑๒ ชิ้น  ๒) บทความวิชาการ ซึ่งเป็นการน�าประเด็นที่
เป ็นที่สนใจในสังคมมาวิเคราะห์กับองค์ความรู ้  
และการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หรืองานวิจัย
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ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ จ�านวน ๘ ชิ้น ๓) การผลิตชิ้นสื่อเชิงวิชาการ ด้วยการสัมภาษณ์ 
นักวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ความเห็นต่อสถานการณ์สื่อในเรื่องต่างๆ จ�านวน ๑๐ ชิ้น และ ๔) 
การจัดงานเสวนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการจ�านวน ๑ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน
เสวนาทั้งออนไซต์และออนไลน์ รวมทั้งหมด ๑๘๘ คน และมีตัวเลขรับชมผ่านบันทึกวิดีโองานเสวนาทาง
เพจกองทุนฯ รวม ๑.๓ พันครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖) 

นอกจากการด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานแล้ว Media Alert ยังได้สื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์สื่อจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งผลงานในรูปแบบบทวิเคราะห์ ผลการศึกษา ฯลฯ เผยแพร่
ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก Media Alert  ปัจจุบันเพจมียอดผู้ติดตามกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๑,๕๑๗ คน และ
มียอดผู้เข้าถึงเพจและโพสต์ต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ กว่า ๑.๖ ล้านครั้ง (ข้อมูล  
ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖) 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หนึง่ในภารกจิส�าคญัของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
พัฒนาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘  คอื การส่งเสรมิและสนบัสนนุการผลติและเผยแพร่สือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ครอบคลมุท่ัวประเทศ ส่งเสรมิและพฒันาผูผ้ลติสือ่ให้มคีณุภาพ มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมและมี
ความพร้อมในการผลติและพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ รวมถงึการสร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกจิให้เกดิเป็นอตุสาหกรรมสือ่สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม ซึง่กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ ได้ด�าเนนิการตามภารกจิ  โดยมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัในปี ๒๕๖๕ ดงันี้ 
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เป็นโครงการให้ความรู้ด้านลายกนกส�าหรับผู้พิการทางสายตา 
ที่ไม่มีโอกาสมองเห็นหรือสัมผัสถึงความสวยงามของลายกนกไทย 
ให้ได้รับการเรียนรู้ สามารถจินตนาการความสวยงามของลายเส้นไทย
ที่เป็นเอกลักษณ์ได้ โดยการผลิตชุดส่ือการเรียนรู้เร่ืองลายไทยของ 
ผู้พิการทางสายตา ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์ 
ลายไทย ชุดแผ่นไม้เรียนรู้ลายไทย ต้นฉบับอักษรเบรลล์สร้างสรรค์
ลายไทย หนงัสอือกัษรเบรลล์สร้างสรรค์ลายไทย สือ่เสยีงและวดีทิศัน์
สร้างสรรค์ลายไทย ทีส่ามารถน�าไปใช้ต่อยอดเพือ่สร้างผลกระทบทาง
สังคมในวงกว้างในการให้ความรู้กับผู้พิการทางสายตาและผู้ที่สนใจ
ศึกษาได้ในอนาคต และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

การผลิตสื่อโทรทัศน์ส�าหรับเด็กเพื่อส่งเสริม 
และให้ความรู้เข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรม คุณธรรม 
จรยิธรรม และจติส�านกึอนัเป็นฐานของการอยูร่่วมกนั
ในสังคม ทั้งในสังคมจริงและสังคมออนไลน์  รูปแบบ
รายการเป็นรายการโทรทัศน์ความยาวตอนละ ๑๐ 
นาที จ�านวน ๕๐ ตอน เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ออกอากาศในวันจันทร์และอังคาร เวลา  
๑๖.๓๕-๑๖.๔๕ น. ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผลตอบรับค่อนข้างดี  
มีจ�านวนผู้ชมมากถึง ๑,๑๑๗,๐๐๐ คน  

การผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา

รายการโทรทัศน์ ฉงนฉงาย สองควายช่างสงสัย ชุดที่ ๒
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การสร้างสรรค์สือ่สารคดเีพือ่สร้างความภาคภมูใิจในศลิปวฒันธรรมไทยและสบืสานความเป็นไทยต่อไป เนือ้หา
เป็นการน�าเสนอช่างท�าหัวผีตาโขน ช่างท�าหนังตะลุง ช่างท�าหัวโขน ช่างแกะสลักไม้ ช่างปิดทองเครื่องดนตรีถ่าย  
ช่างตีบาตร และช่างท�ากลอง โดยแบ่งการน�าเสนอเป็นทั้งหมด ๗ ตอน ตอนละประมาณ ๑๕ นาที เผยแพร่ผ่าน 
เฟซบุ๊กเพจ “ช่างไทย สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย” มีผู้เข้าชม ๒๕,๔๙๑ ยอดเข้าชม และเผยแพร่ผ่านยูทูบ  
มีผู้เข้าชม ๑๕,๔๓๐ ยอดเข้าชม

โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ชุด ช่างไทย
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เป็นการน�าศลิปะทีส่อดคล้องกบัจติวญิญาณมาสร้างสรรค์ความคดิในโลกภายในให้กบัพ่อแม่ คร ูและผูท้�างาน
ด้านเดก็ปฐมวยั โดยมเีนือ้หาสาระหลกัเรือ่งสนุทรยีภาพของศลิปะทีน่�าไปสูก่ารพฒันาด้านในตนเอง การพฒันากาย 
ใจ และจติวญิญาณตนเองอย่างเป็นรปูธรรม เสรมิสร้างสขุภาวะด้านจติใจบนฐานของการศกึษา ส่งเสรมิให้ผูท้�างาน
ด้านเดก็ เข้าใจพฒันาการด้านเดก็ในมมุมองด้านจติวญิญาณ บรบิท เนือ้หาแบบฝึกหดัทางศลิปะทีเ่หมาะสมกบั
เดก็ปฐมวยั เพือ่น�าไปใช้ส่งเสรมิและพฒันาเดก็ปฐมวยั ความรู้เชงิลึกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดแก่
บคุลากรในชมุชน มุง่เน้นแนวทางการพฒันาสนบัสนนุพ่อแม่ ผูท้�างานด้านเดก็และเยาวชน และครอบครวัให้มี
ความเข้มแขง็ มสีขุภาวะด้านใน และมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้องในการพฒันาดแูลและส่งเสรมิศกัยภาพของเดก็ได้อย่าง
เหมาะสม เปิดพืน้ทีใ่นการแสดงศกัยภาพของคนในชมุชนในการดแูลเยาวชนในพืน้ทีข่องตนเอง เป็นการน�าความรู้
สูก่ารปฏิบตั ิ จนถงึศกัยภาพในการแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัพ้ืนทีช่มุชน และสามารถเป็นผู้ถ่ายถอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ได้ และน�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในส่วนย่อยทีส่ดุคอื บคุคล ครอบครวั ขยายสูช่มุชน 
และสงัคมโดยกว้างในทีส่ดุ

ผลผลติโครงการ ได้แก่ หนงัสอืคูม่อืรากฐานศลิปะในชวีติ พฒันาสขุภาวะเดก็ปฐมวยั ไปจนถงึเดก็ช่วงวยัเรยีน 
ส�าหรบัครแูละพ่อแม่ จ�านวน ๑,๕๐๐ เล่ม กจิกรรมการอบรมแก่กลุม่เป้าหมายพ่อแม่และคร ูณ สถานทีต้่นแบบ 
สตดูโิอศิลปะด้านใน อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน ๒ คร้ัง และการเผยแพร่สาระส�าคญั/ความรู้จากเนือ้หา
ในหนงัสอืคูม่อื และการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูท้�างานด้านเดก็ปฐมวยัจนถงึเดก็วยัเรยีนในรปูแบบข่าว 
บทความ ภาพ ฯลฯ ทีน่่าสนใจ ผ่านเพจหลกั Anupan pluckpankhajee และ 7 Arts Inner Place และ/หรอืเพจ
ในเครอืข่ายศลิปะด้านใน จ�านวน ๘ เรือ่ง

หนังสือคู่มือรากฐานศิลปะในชีวิต พัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย
ไปถึงเด็กช่วงวัยเรียนสำาหรับครูและพ่อแม่
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 “สานศาสตร์” ถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ 
เพื่อสืบสานองค์ความรู้ จากศิลปินชั้นครู สู่คนรุ่นใหม่ 

โครงการบันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ของศิลปินชั้นครูที่เกิดจากการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การ
ค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ เพื่อสืบสานองค์ความรู้ จากศิลปินชั้นครูสู่คนรุ่นใหม่
สร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อที่สามารถผสมผสานศาสตร์ความรู้จากศิลปินชั้นครูและความเป็นสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่ รอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง กุณฑล  
ศิริไพบูลย์ ตัวแทนคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือทมยันตี รักชนก นามทอน บรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ ณ  
บ้านวรรณกรรม และนนทกร ทวีสุข ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังสองศาสตร์ 
การเรียนรู้ส่งผลงานของตนเองเข้าร่วมประกวด และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ จ�านวน ๖ รางวัล พร้อมมอบ 
ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 



เป็นการจดัอบรมการพฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกับ
ศิลปะการแสดงกลองยาวอีสาน โดยมีรูปแบบการ
ท�างานที่หลากหลาย ทั้งรับฟังข้อคิดเห็นความ
ต้องการกลุ ่มกลองยาวเพื่อเสนอแนวทางในการ
สืบสานและอนุรักษ์ การจัดท�าหนังสือ e-book 
ข้อมลูองค์ความรูก้ลุม่กลองยาวอสีานในพืน้ทีจ่งัหวดั
ขอนแก่น การเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถอดบทเรยีน
จากการท�างานพัฒนาองค์ความรู้กลองยาวอีสาน
และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

เยาวชนคนรักศิลปะการแสดงกลองยาวอีสาน สื่อเพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชุมชน
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พระร่วง พระราชาผู้ทรงธรรม 
(The Legend of Phra Ruang)

ผลงานภาพยนตร์ ความยาว ๙๐ นาที โดยการน�า 
พระราชนพินธ์เรือ่งพระร่วง ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๖ มาเป็นเค้าโครงเรือ่ง โดยเน้นย�า้เรือ่ง
ความรักความสามัคคีของคนในชาติ น�าเสนอในรูปแบบ
ภาพยนตร์เพลงร่วมสมัย (Musical) นับเป็นภาพยนตร์ 
เรือ่งแรกๆ ในประวตัศิาสตร์วงการภาพยนตร์ไทยทีม่เีนือ้หา
กล่าวถงึประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั โดยวางเร่ืองราวเชือ่มโยง
จากอดตีถงึปัจจบุนั มุง่หวงัให้เป็นภาพยนตร์ทีเ่ข้ากบัยคุสมัย 
สามารถสร้างความเข้าใจของสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง  
โดยเฉพาะรากเหง้าของความเป็นชาติไทย อันน�ามาซึ่ง 
ความสามคัค ีและความภาคภมูใิจในชาตบ้ิานเมอืง นอกจากนี้
ในภาพยนตร์ยังแสดงถึงต�านานชาติไทย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีวฒันธรรม การแต่งกาย การใช้ภาษา การละเล่น 
ทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ของคนไทยมาแต่อดตีกาล  
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตชิ้นงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สำาหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพ

การจัดกิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาผูผ้ลติสือ่หรอืนกัเขยีนบทละครโทรทศัน์ในระดบั
มืออาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตส่ือท่ีมีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชน ภายใต้
ประเด็น “Disruption : เมื่อโลกเปลี่ยน นักเขียน (บท) ต้องปรับ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสมาชิกของสมาคม
นักเขยีนบทละครโทรทศัน์ ภาคเีครอืข่าย นกัเขยีนบทละครโทรทศัน์มอือาชพี และบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ ในรปูแบบ 
ออนไลน์และออนไซต์ จ�านวน ๑๓๙ คน ผลการด�าเนินโครงการท�าให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการสร้างสรรค์ส่ือที่
ปลอดภัยและเหมาะสมกบับรบิทของสงัคม และมทีกัษะการออกแบบและการสร้างสรรค์สือ่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสังคมส่วนรวม รวมทั้งช่วยพัฒนาแนวคิดให้กับนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพได้ รวมทั้งเกิด
แนวทางในการน�าความรู้ไปสู่กระบวนการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชนต่อไป



52   รายงานประจำาปี ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบแอปพลิเคชันเกม
ออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ (New 
Media) ที่มีศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบแอปพลิเคชันเกม
ออนไลน์ เพื่อสร้างการเรียนรู ้ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน รวมท้ังส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
ในประเทศไทยให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาต ิและเพือ่สร้างความ
ภาคภมูใิจในศลิปวัฒนธรรมไทยจากการเล่นเกมออนไลน์ เรือ่งราว
ในเกมผูเ้ล่นจะต้องออกไปท่องเทีย่วตามวดัต่างๆ เพ่ือตามหายกัษ์ 
ประกอบด้วย วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวหิาร วดัพระเชตพุน
วิมลมังคลาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรา
รามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร โดยผู้เล่น
จะรบับทเป็นยกัษ์ ซึง่สือ่ถึงความเป็นฮโีร่ท่ีต้องไล่ตามจบัยกัษ์เลก็
ที่ซ่อนอยู่ตามวัดต่างๆ และจะต้องตอบค�าถามให้ถูกเพื่อที่จะ
สามารถจับยักษ์ได้ ท�าให้ผู้เล่นได้รับความรู้และความสนุกสนาน 
นอกจากนีย้งัมกีารเกบ็แต้มคะแนนเพือ่แลกส่วนลดทางการตลาด 
ระบบการเช็กอินเพื่อให้ได้คะแนน ระบบตอบโต้อัตโนมัติ (Chat 
Bot) เพือ่สอบถามข้อมลูประวตั ิเกรด็ความรู ้ร้านอาหาร จุดบริการ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้วัด และระบบการถ่ายรูป AR กับ
แอนิเมชันยกัษ์ในท่าทางต่างๆ ซึง่จะท�าให้การไปเทีย่ววดัเป็นเรือ่ง
สนุกยิ่งขึ้น

จากผลการด�าเนินงานมียอดดาวน์โหลดจากผู้ที่ใช้งานผ่าน
โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) 
จ�านวนทั้งสิ้น ๑๓,๗๙๑ คน ผู้ใช้งานมีความรู้เกี่ยวกับสถานที ่
ท่องเที่ยวมากขึ้น จ�านวน ๘,๓๔๖ คน

โครงการส่งเสริมคุณค่าวัดไทยโดยยักษ์ไทย
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ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand)

ละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ซึ่งเป็นโครงการ 
สืบเนื่องจากกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่ “เล่าเรื่อง
เป็นละคร” และ “เล่าเรื่องให้เลื่องลือ” ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ โดยเฟ้นหา “ช้างเผือก” ที่เป็น
นักเล่าเรื่องและนักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่มีความสามารถในแต่ละภูมิภาค และน�าผลงานชนะเลิศมาผลิตเป็น
ละครสร้างสรรค์และปลอดภัย จ�านวน ๕ เรื่อง นับเป็นการสร้างมิติใหม่ของการผลิตละครไทยที่ได้ประสานความ
ร่วมมือกับภาคเีครอืข่ายท้องถิน่ เปิดโอกาสให้คนในท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมสมคัรเป็นนกัแสดง สมคัรเป็นทมีงาน
ท�างานร่วมกบัทมีโปรดกัชัน่มอือาชพี และยงัใช้สถานทีถ่่ายท�าในภมูภิาคต่างๆ นอกจากนีย้งัชวนทกุคนในท้องถิน่
มาแนะน�าเรือ่งเล่า วฒันธรรม เทศกาล ประเพณ ีภมูปัิญญา ผู้คน และสถานท่ี ด้วยการช่วยปักหมดุ ฮลัโหลไทยแลนด์ 
(Pin It Hello Thailand) เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้มาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามรอยละคร ถือเป็นการพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในทุกมิติ 
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ท้าสู้เท็จ เกมออนไลน์เพื่อสร้างเสริมวิจารณญาณในการรับข่าวสารจากสื่อ
และโซเชียล มีเดียสำาหรับเยาวชนทั่วไป และเยาวชนผู้พิการทางการได้ยินและสี

โครงการพฒันาเกมสร้างเสรมิทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ สามารถวเิคราะห์ พจิารณา กลัน่กรองข่าวสารข้อมลู
ได้ด้วยตนเอง โดยมรีปูแบบเกมทีส่อดคล้อง เหมาะสมกบัจิตวทิยาพัฒนาการตามช่วงวยัส�าหรับเด็กและเยาวชน 
เป็นการออกแบบเกมโดยค�านึงถึงเด็กและเยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน และกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็นสี  
ทั้งด้านประเด็น เนื้อหา การออกแบบระบบ และแผนพัฒนาเกม รวมทั้งประชาสัมพันธ์เปิดตัวเกมด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไซต์ (On-ground Activities) ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัดกิจกรรม
กระตุ้นชักชวนให้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.tasutet.com มีจ�านวนผู้เล่นลงทะเบียนทั้งหมด 
๑๐๕,๓๓๗ รายชื่อ
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โครงการจดัท�าสารคดสีัน้เพือ่เชดิชแูละส่งเสรมิบคุคลตวัอย่างในพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแม่สาคอกม้า และดอย
หลวงเชียงดาว โดยพาผูช้มไปท�าความรูจ้กักบัผูค้นทีเ่ชือ่มโยงกนัด้วยวถิชีวีติและหน้าทีก่ารงานประจ�าวนัทีผ่กูเข้า
กับผืนป่าต้นน�้ารอบดอยสุเทพ-ปุย และดอยหลวงเชียงดาว และมีส่วนในการอนุรักษ์พื้นที่โดยรอบภูเขาส�าคัญ 
ของเมืองเชียงใหม่ทัง้สองแห่ง พืน้ทีท่ีอ่งค์การการศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) 
ประกาศให้เป็นพื้นท่ีสงวนในโครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่ต้นแบบในระดับสากลที่ผู้คนสามารถอาศัยอยู ่
ในผืนป่าด้วยกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาที่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

ผลงานของโครงการประกอบด้วย สารคดีสั้นฉบับเต็ม ๓๐ นาที ๑ ชิ้นงาน และสารคดีสั้นฉบับตัดต่อเพื่อ
ออกอากาศ ๕ นาที จ�านวน ๒ ชิ้น เผยแพร่ผ่านช่องวัน ๓๑ (One 31) และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน  
ณ ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ จ�านวน ๑ ชุด

โครงการจัดทำาสารคดีสั้นเพื่อเชิดชูและส่งเสริมบุคคลตัวอย่าง
ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา คอกม้า และดอยหลวงเชียงดาว
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รายการที่น�าเสนอเนื้อหาเกม ซึ่งถ่ายทอดโดยอดีต 
นักเล่นเกม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรู้เท่าทันเกม 
วิธีการเอาชนะใจตัวเอง เพื่อให้ผู้รับชมมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ใช้เทคโนโลยใีห้เกดิประโยชน์ รวมท้ังร่วมกนัเฝ้าระวงัปัญหา
ตดิเกมในเดก็และเยาวชน จ�านวนท้ังสิน้ ๒๔ ตอน ความยาว
ตอนละ ๒๕-๓๐ นาที เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง ๙  
MCOT HD และสือ่ออนไลน์ ทางเฟซบุก๊เพจ โดยมกีารเข้าชม
ผ่านสื่อออนไลน์ จ�านวน ๒๗๕,๗๔๗ ครั้ง 

วินเนอร์เกมเมอร์... เกมพิชิตฝัน

รายการสารคดี ความยาวตอนละ ๑๕ นาที จ�านวน 
๑๒ ตอน โดยมีเนื้อหาเป็นการเชิดชูบุคคลผู้ท�าความดีที่จะ
พาผู ้ชมไปสัมผัสถึงมุมความต่างของคนสองยุคสมัยที่
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดให้แก่กันจากรุ่นสู่รุ่น โดยในแต่ละ
ตอนจะเป็นการเชิดชูบุคคลต้นแบบ หรือ “ครูดี” (ผู้ซึ่งอยู่
ในยุค Gen B – Baby Boomer) ซึ่งท�าคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติในด้านต่างๆ และเป็นผู ้ถ ่ายทอดความรู ้
และแนวคิดให้แก่คนรุ่นต่อไป (ผู้ซึ่งอยู่ในยุค Gen X Y Z 
Alpha) จนได้สร้างให้เกิดผลผลิตหรือเมล็ดพันธุ์ “คนดี” 
เผยแพร่ ๒ ตอนต่อสัปดาห์ ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ เฟซบุก๊เพจ และช่องยทููบ ภายใต้หน่วยงาน  
เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ (Zense Entertainment) มผีูร้บัชม
จ�านวน ๑๓๕,๗๗๓ คน โดยจัดให้มีระบบค�าบรรยายเสียง 
(AD) และค�าบรรยายภาพ (CC) โดยเผยแพร่ทางช่องทีวี
รัฐสภาด้วยอีกช่องทางหนึ่ง  

โครงการผลิตรายการ ครูดี สร้างคนดี
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สารคดคีวามยาว ๒๒ นาท ีและสือ่วดีทิศัน์ทีม่คีวามยาว
ไม่ต�่ากว่า ๓ นาที จ�านวน ๓๐ ชิ้นงาน มีเนื้อหาที่ช่วย 
เสรมิสร้างก�าลงัใจ สร้างความหวงัให้กบัเดก็ เยาวชน หรือ
ประชาชนทัว่ไปท่ีก�าลงัตกอยูใ่นภาวะเครยีดจากปัญหาต่างๆ 
โดยน�าเอาสถานการณ์ในชวีติจรงิท่ีเป็นปัญหาท่ีพบได้ในชวีติ
ปัจจบุนัมาถ่ายทอด เพือ่ให้ผูช้มเกดิจนิตนาการ วเิคราะห์
ปัญหาทีเ่กิดขึน้ และเรยีนรูแ้นวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ 
ส่งผลต่อความเข้าใจ ก�าลงัใจ และแรงบนัดาลใจในการด�าเนิน
ชีวิตต่อไปอนาคต เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ และ 
เคเบลิทวี ีช่อง ๓๗ HD และมกีารจดัท�าหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-book) จ�านวน ๑ เล่ม ตลอดจนสร้างแนวทางการจัด 
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารในการให้ความรู ้สร้างแรงบนัดาลใจ และ
เสรมิสร้างก�าลงัใจ ทีส่ามารถน�าไปปรบัใช้ต่อไปในอนาคต 

คนหัวใจแกร่ง

สื่อนิทรรศการเพื่อสร้างวินัยและจิตส�านึกสาธารณะผ่าน 
ค�าสอนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณสังวร องค์ที่ 
๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชมได้ทั้งในสถานที่ ณ หอพระประวัติ
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณสงัวร อทุยานการเรยีนรู้
พระพุทธศาสนานานาชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 
จ�านวน ๑๑,๒๐๔ คน และชมแบบเสมือนจริงผ่านนิทรรศการ
เสมือนจริง ผ่านทาง http://www.nyanasamvara.com/

ธรรมอย่างสังฆราชา สื่อนิทรรศการเพื่อสร้างวินัยและจิตสำานึกสาธารณะ
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รายการนักสืบสายรุ้ง 

ละครเด็กในรูปแบบซีรีส์จ�านวน ๑๐ ตอน แต่ละตอนมีความยาวประมาณ ๕-๑๐ นาที น�าเสนอ 
แนวคดิหลกัในเรือ่งความเท่าเทียมและสทิธมินษุยชนในกลุม่เด็กช่วงวยัรุน่ตอนต้น (Pre-teen) อายปุระมาณ 
๘-๑๒ ปี เนื้อหาของละครเน้นสื่อสารประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในระดับต่างๆ การกลั่นแกล้ง  
(Bully) หรอืการละเมดิสทิธทิางเพศ เพือ่ให้เดก็เรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึสทิธส่ิวนบคุคล และการไม่ล่วงละเมิด
สิทธิของผู้อื่น ช่องทางรับชม Thai PBS YouTube Channel โดยในการน�าเสนอได้มีการจัดท�าค�าบรรยาย
แทนเสียง (Closed Captions : CC) เพื่อเป็นบริการส�าหรับกลุ่มเด็กและผู้พิการทางการได้ยิน และเกิด 

เครือข่ายความร่วมมอืกบัโรงเรียน จ�านวน ๗ โรงเรียนท่ัวประเทศ 
เพือ่ขยายผลเนือ้หาไปยงัเดก็นกัเรยีน โดยเป็นการต่อยอดเนือ้หา
เป็นผลงานเรียงความและภาพวาดทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัเนือ้หา
ทีป่รากฎในละครนกัสบืสายรุง้ และเสรมิความสามารถด้วยการ
ประกวดผลงาน และมอบรางวัลแก่ผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์
ได้มากที่สุด
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รายการโทรทศัน์เพือ่ปลกูจติส�านกึรกัและภมูใิจในชาติของตน โดยมกีรอบแนวคดิเพ่ือสร้างการรับรู้ทีเ่ข้าใจง่าย 
ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าสนใจ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้สื่อรายการโทรทัศน์ตอนพิเศษ มหาราชของแผ่นดิน จ�านวน  
๖ ตอน ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์และช่องทางสื่อสังคมดิจิทัล และคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพในการเผยแพร่
องค์ความรูด้งักล่าว เข้าร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ในภาคสนาม ณ สถานทีจ่ริง โดยวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุ
เป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู ้นอกจากนีย้งัมกีารจดักจิกรรมลายกนกยกสยามสญัจร ตอน ตามรอยวกิฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมจ�านวน ๓๐ คน     

ลายกนก ยกสยามสัญจร
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Korea Creative 
Content Agency (KOCCA) 

การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ด้านการส่งเสรมิการผลติ การเข้าถงึ และใช้ประโยชน์
สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ระหว่างกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ โดย ธนกร ศรสีขุใส ผูจ้ดัการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ Korea Creative Content Agency (KOCCA) โดย  
Mr. Hyun-Rae Jo, CEO & President, Korea Creative Content Agency ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดย 
KOCCA เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มีหน้าที่ด�าเนินการ
ตามนโยบายเพื่อดูแล ส่งเสริม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของสาธารณรัฐเกาหลี และท�าให้
วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นที่รู้จักและเกิดเป็นกระแสเกาหลีนิยมขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งทาง KOCCA มีความ
พร้อมที่จะท�างานร่วมกันกับกองทุนฯ ในด้านการส่งเสริมเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Content)
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โครงการมุ่งเน้นการเพาะบ่มเยาวชนให้เป็นผู้มีเกราะแห่งการแสดงออกพฤติกรรมทางวาจา โดยมีการ
พฒันาหลกัสตูรอบรมสร้างคณุธรรมขบัเคลือ่นสมัมาวาจา เพือ่ใช้ฝึกอบรมแกนน�าเยาวชนเป็น “แกนน�าเยาวชน
ไทยไร้ Hate Speech” พฒันาเยาวชนต้นแบบทีส่�ารวมระวงัต่อพฤตกิรรมการแสดงออกต่อผูอ้ืน่ทัง้กาย และวาจา 
เกิดแกนน�าเยาวชนไทยไร้ Hate Speech ในโรงเรียนที่จะท�าหน้าที่ขยายผลโดยการรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ จ�านวน ๕,๐๐๐ คน และมกีารเผยแพร่รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผ่านสารคดีเชงิคณุธรรม “เยาวชน
ไทยไร้ Hate Speech” จ�านวน ๑๐ คลิป ขับเคลือ่นสัมมาวาจาร่วมกับส�านกังานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ที่มีเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธอยู่เป็นจ�านวนมาก และองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ 
ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐท่ีร่วมขับเคล่ือนกจิกรรมเกีย่วกบัส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์
เพื่อสร้างสังคมแห่งสัมมาวาจาร่วมกัน

พลังเยาวชนไทย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ
และนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

จากพนัธกจิทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้เกดิการศึกษาวจัิย อบรม พัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวตักรรมด้านสือ่ 
รวมถึงพัฒนาต้นแบบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ  
ทีเ่หมาะสมต่อการเผยแพร่สูส่าธารณะ ให้เป็นแนวทางในการส่ือสารและสร้างสรรค์ผลงานส่ือส�าหรับผู้ผลติ
สื่อและผู้ที่สนใจ การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
จึงเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญของกองทุนฯ โดยในปี ๒๕๖๕ มีภาพรวมการด�าเนินงานที่ส�าคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ในประเด็นภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล 
(Digital Resilience) และการกลัน่แกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ในกลุ่มนกัเรียนระดับมธัยมศกึษา
ใน ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย และสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยน�าไปสู่การออกแบบและผลิตนวัตกรรม
สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (Comprehensive Online Platform) ส�าหรับเด็ก เยาวชน 
คร ูผูป้กครอง และบุคคลทัว่ไป ให้สามารถประเมนิระดบัภมูคิุม้กนัในโลกดจิทิลัและเรยีนรูว้ธิกีารเพิม่ภมูคิุม้กัน
ในโลกดิจิทัลได้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่สร้างขึ้น

การด�าเนินการประกอบด้วย การศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าวในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 
๑๑,๐๔๘ คน และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่ีสร้างความเข้าใจประเด็นเร่ือง ภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล (Digital 
Resilience) ท่ีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) อินโฟกราฟิก  
(Infographic) สื่อวิดีทัศน์ เรื่องการก้าวผ่านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) แอนิเมชัน 
(Animation) บทความออนไลน์ จ�านวน ๑๑ สื่อ คู่มือการจัดสนทนากลุ่มกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์  
รวมทั้งการลงนามบันทึกความร่วมมือของเครือข่ายการท�างาน (MOU) และการจัดเวทีสื่อสารผลการวิจัย 
สู่สาธารณะและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก เยาวชน ครู และผู้ปกครอง 

โครงการวัคซีนรับมือปัญหา : การศึกษาภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล 
(Digital Resilience) และ Cyberbullying ของกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาใน ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย
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เป็นโครงการสร้างระบบฐานข้อมูลต้นแบบในการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิของแหล่งข้อมลูข่าวสาร (Fact-checking) อนัจะเป็นแนวทาง
ช่วยลดปัญหาข่าวปลอมในอนาคต รวมถึงสร้างเครือข่ายระดับ
นานาชาตใินการสร้างองค์ความรูแ้ละกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม 
โดยกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่วิชาชีพด้านสือ่และกลุม่วชิาการ จ�านวน 
๕ องค์กร ๕ เครอืข่าย การด�าเนนิการของโครงการประกอบด้วย การ
ทดสอบการจดัท�าระบบฐานข้อมลูต้นแบบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของแหล่งข้อมลูข่าวสาร (Fact-checking) และการทดลองระบบการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของแหล่งข้อมูลข่าวสาร (Fact-checking) 
เปรียบเทียบระหว่างการตรวจข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่มาจาก 
กลุม่คนจ�านวนมาก (Crowdsourced) และนกัข่าวมอือาชพี รวมทัง้การ
ท�าฐานข้อมลูข่าวปลอมและโมเดลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงของแหล่ง
ข้อมลูข่าวสาร (Fact-checking) นอกจากนีย้งัมกีารสร้างเครือข่าย
การท�าระบบฐานข้อมลูต้นแบบในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของแหล่ง
ข้อมลูข่าวสาร (Fact-checking) ระดบันานาชาต ิภายใต้งานเสวนา 
หวัข้อ “Toward Fake News Solution”   

จากปัญหาด้านความรนุแรงและปัญหาทางเพศของ
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นที่มาของโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ้และการพัฒนาสื่อ
ต้นแบบในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อศึกษาระดับ
การรูเ้ท่าทนัสือ่ด้านความรนุแรงและปัญหาทางเพศของ
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และศึกษาผลของการท�า
วิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ
ต้นแบบเพือ่ส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสือ่ เพือ่แก้ไขปัญหา รวมทัง้
ผลิตสื่อต้นแบบในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 

ผลลพัธ์จากการด�าเนินการประกอบด้วย การจดัเวที
สมัมนาวชิาการ มผีูเ้ข้าร่วมงานสมัมนาทัง้หมด ๑๐๐ คน 
จาก ๕๕ เครอืข่าย การวจิยัเชงิปรมิาณ มโีรงเรยีนเข้าร่วม
จ�านวน ๕๕ โรงเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
๑,๐๐๐ คน มรีะดบัการรูเ้ท่าทันสือ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(x  ̅= ๓.๑๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ จ�านวนนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ๑๕๐ คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางคนรู้สึกกลัว 
กังวล ตกใจ รู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น หรือชอบรับชม 

สื่อที่มีเนื้อหาความรุนแรง รวมทั้งรู้สึกเขินอาย ตื่นเต้น 
หลังรับชมสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศ

ส่วนผลกระทบหลังจากการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหา 
ด้านความรุนแรงและเนื้อหาทางเพศ พบว่า ไม่มี 
ผลกระทบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างสามารถแยกแยะได้ว่า
เป็นเร่ืองท่ีสร้างข้ึน เร่ืองของผู้อื่น มีบ้างท่ีกลุ่มตัวอย่าง
บางคนเกดิความเครยีด กลวั กงัวล มพีฤติกรรมเลยีนแบบ
สื่อด้านความรุนแรง ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จ�านวน
นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง ๑๐๐ คน พบว่า นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๐ มีทักษะการรู้เท่าทันส่ือมากกว่า
นกัเรยีนทีไ่ม่ได้เข้าร่วมกจิกรรม และการผลติสือ่ต้นแบบ
ในการส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือ ได้แก่ ส่ือเกมการรู้เท่าทนั
สื่อด้านความรุนแรงและปัญหาทางเพศของเยาวชนใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จ�านวน ๑ ชิ้นงาน และส่ือวีดิทัศน ์
ในการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือ จ�านวน ๕ คลิป ที่ีมี 
ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือจากการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อต้นแบบ
ในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความรุนแรง
และปัญหาทางเพศของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

โครงการฐานข้อมูลต้นแบบเพื่อการรับมือกับข่าวปลอม  
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เป็นโครงการวเิคราะห์การระบาดของข่าวลวงในด้านการกระจายตัว ลักษณะ ท่ีมา และเผยแพร่ผลการ
ศึกษาในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและสามารถน�าไปใช้ต่อยอดได้ ส�าหรับประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกระบวนการตรวจสอบข่าวลวง เช่น ส�านกัข่าว เวบ็ไซต์ท่ีมผู้ีติดตามมาก และหน่วยงานตรวจสอบข่าวลวง 
รวมทัง้เพือ่พฒันาเครอืข่ายต่อต้านข่าวลวงท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมลูและข้อเท็จจริง 

การด�าเนนิการประกอบด้วย การคดัเลือกหวัข้อข่าวทีจ่ะศกึษา โดยการหารือกบัเครือข่ายต่อต้านข่าวลวง 
จ�านวน ๕ หวัข้อ จากนัน้จงึเกบ็ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องผ่านกลไกการตรวจสอบส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media 
Monitoring) และคดักรองและวเิคราะห์ข้อมลูเฉพาะท่ีเกีย่วข้อง โดยจ�าแนกข้อความเป็น ข้อความท่ีเผยแพร่
ข้อมลูผดิ (Spreader) ข้อความทีเ่ผยแพร่ข้อมลูผิดและกระจายวงกว้าง (Super-spreader) ข้อความท่ีแก้ไข
ข้อมลูผดิ (Corrector) และข้อความทีแ่ก้ไขข้อมลูผดิและกระจายเป็นวงกว้าง (Super-corrector) รวมทัง้ผลติ
และเผยแพร่สือ่จากผลการวเิคราะห์และท�าการเผยแพร่ เช่น บทความ แผนภาพ อนิโฟกราฟิก นอกจากนีย้งั
มีการจัดเวทีเสวนาในรูปแบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษา โดยมีเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริง
จ�านวน ๔๐,๓๒๕ เครอืข่าย

โครงการหยุดยั้งการระบาดของข่าวลวงด้วยข้อมูลเครือข่ายสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไก
และกระบวนการคัดกรอง เฝ้าระวัง และรู้เท่าทันสื่อ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลไกการเฝ้าระวังสื่อ ผ่านกระบวนการส่งเสริมทักษะการรู้
เท่าทันสื่อ โดยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการท�างานในรูปแบบภาคีเครือข่ายส่งเสริมการรู้
เท่าทัน และการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคัดกรองการเฝ้าระวังสื่อในระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับประเทศ 
โดยโครงการส�าคัญที่ด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในปี ๒๕๖๕ มีดังนี้  

เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อผ่านการส�ารวจความคิดเห็น การอบรม การจัดเวที
สานเสวนา ให้แก่ผูน้�าศาสนา เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไปในภาคอสีาน ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ สร้างภมูคิุม้กนั
ในการรับมือกับข้อมูลสื่อและข่าวลวง (Fake News) ท่ีมุ่งสร้างความขัดแย้งให้กับคนในพ้ืนท่ี และเพ่ือพัฒนา 
เครอืข่ายสือ่คณุธรรม ภายใต้บรบิท “แตกต่าง อย่างสนัตสิขุ” โดยการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืจากองค์กรศาสนา
และภาคีเครือข่ายจากทุกภูมิภาค

การด�าเนินการประกอบด้วย การลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดภาคอีสาน (อุดรธานี ขอนแก่น
สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ) การฝึกอบรมผู้น�า/แกนน�าด้านศาสนา การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้าน
สันติศึกษาและศาสนิกสัมพันธ์ข้ามภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่าง อย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชน และการจัดงานมหกรรม “เครือข่ายสื่อ
คุณธรรม น�าสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” (ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์) โดยโครงการได้จัดท�าหนังสือ “บท
ธรรมเทศนา (คุฏบะฮฺ) การรับมือข่าวสาร ข่าวปลอมผ่านสื่อออนไลน์ ในทรรศนะอิสลาม” จ�านวน ๑ ชิ้นงาน  
รวมทัง้จดัท�าสือ่วดีทิศัน์/ละครสัน้ (ภายใต้บรบิท “แตกต่าง อย่างสนัตสิขุ”) จ�านวน ๘ ชิน้งาน และการจดัท�าหนงัสือ 
สันติวัฒนธรรมบนสื่อออนไลน์ ความท้าทายใหม่แห่งยุคสมัย : ทัศนคติ หลักธรรม นานาศาสนา ในมิติสื่อสังคม
ออนไลน์ ข่าวปลอม การรับมือ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จ�านวน ๑ เล่ม

การพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรมนำาสันติสุข เพื่อการรู้เท่าทันข่าวลวง
และภัยความขัดแย้งจากสื่อโซเชียลมีเดียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ยุคปัจจุบันกิจกรรมทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข่าวสาร ทุกคนสามารถเป็นผู้รับและผู้ส่งสารได้ สิ่งเหล่านี้
ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ปัญหาข่าวลวงหรอืข่าวปลอม (Fake 
News) ทีส่ร้างความป่ันป่วน ตืน่ตระหนก และสบัสนในสงัคม
โดยเฉพาะบนสือ่โซเชียลมเีดยี โครงการน้ีเป็นโครงการพฒันา
ทกัษะ ความรู ้ความเข้าใจกลไกตรวจสอบข่าวลวง สร้างการ
รบัรูห้รอืการแก้ไขเน้ือหาให้แก่ประชาชนในภาคอสีาน เพือ่ให้
เป็นผู้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รู้จักการเลือกใช้และน�าเสนอ
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครวั และชมุชน

การด�าเนินงานประกอบด้วย การออกแบบกลไกเพื่อ
ตรวจสอบข่าวลวง เพื่อเสริมทักษะในการรู้เท่าทันข่าวลวง 
ข่าวปลอมทีเ่กดิขึน้ในภาคอสีาน การพฒันาฐานข้อมลูอย่าง
มีส่วนร่วมกับแกนน�าด้านการตรวจสอบข่าวลวงในพ้ืนท่ี ๘ 
จงัหวดั ได้แก่ อบุลราชธาน ีศรสีะเกษ ร้อยเอด็ มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น และอุดรธานี รวมทั้งการ 
เผยแพร่ข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ อย่างครอบคลุมทั้ง  
๘ จงัหวดั โดยผลงานได้เผยแพร่ผ่านสือ่กระแสหลกัและใน
ช่องทางออนไลน์ จ�านวน ๕ ช้ิน และชุดข้อมลูทีเ่ป็นนวตักรรม
ทางสงัคมพฒันาขึน้โดยเครอืข่ายโคแฟคอสีาน จ�านวน ๑ ชดุ

โครงการอีสานโคแฟค ESAN COFACT หยุดข่าวลวง ทวงความจริง

คนไทยใช้เวลาในโลกโซเซียลมีเดียเฉล่ียสูงขึ้น
ทกุปี โดยเฉพาะเยาวชน จงึเกดิโครงการอบรมอาสา
สมัครที่สร้างวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
ให้อาสาสมคัรเรียนรู้หลักสูตรการใช้ทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึง
ภัยของส่ือสังคมดิจิทัล และกระตุ้นให้เกิดการใช้
วจิารณญาณในการใช้ส่ือสังคมดิจิทลัอย่างรู้เท่าทนั 
อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยเหลือ เพื่อ
กระตุน้ให้ผูค้นตระหนกัถงึการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
ในสงัคม ด�าเนนิการโดยสร้างระบบผูใ้ช้หรอืสมาชกิ 
ด้วยระบบการสร้างอวตารเพ่ือให้สมาชิกใช้ในการ
แจ้งเบาะแส (www.digitalvaccine.me) และพัฒนา
หลักสูตรในรูปแบบส่ือวีดิทัศน์ผสมอินโฟกราฟิก
ส�าหรับจัดท�าเป็นคู่มือให้สมาชิกใช้งานผ่านระบบ 
จ�านวน ๑๖ หลักสูตร

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
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โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมให้กับครูผู ้น�า 
นักสื่อสาร เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการ 
รู้เท่าทันสื่อผ่านการท�างานร่วมกัน เพื่อสร้างครูแกนน�า
และขยายผลการอบรมไปยงัครใูนระดบัภมูภิาค อนัเป็น 
การส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ผ่านการถ่ายทอด
ความรู้สู่นักเรียน นักศึกษา เกิดเป็นพลเมืองที่รู้เท่าทัน
สื่อ 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การประชุม 
คณะท�างานและวางแผนการพัฒนากลไกขยายผล
หลกัสตูรต้นแบบ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “ค่ายออกแบบ
การเรียนรู ้ และการขยายผลปฏิ บัติการครูผู ้น� า 
นกัสือ่สารฯ ในระดบัภูมภิาค” โดยโมดลูหลกัอบรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ๖ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ต่อเนือ่ง ๔ สัปดาห์ 
การปฏิบัติการขยายผล โดยครูแกนน�าทั้ง ๔ ภูมิภาค 
การตดิตามประเมนิเสรมิพลงั และสนบัสนนุความรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (Coaching) 
รวมทั้งการจัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนปฏิบัติการของ
ครูผู้น�านักสื่อสาร ด้วยรูปแบบผสมผสานระหว่างใน
พื้นที่ (Onsite) และระบบออนไลน์ (Online)

ผลลัพธ์จากการด�าเนินการ ๑) เกิดการสร้างครู 
แกนน�าที่สามารถเป็นผู้ฝึกสอน (Trainer) เพื่อขยายผล
ต่อในระดับภูมิภาค จ�านวน ๔๐ คน ๒) หลักสูตรฝึก
อบรมเพื่อขยายผลครูผู้น�านักสื่อสารและครูแกนน�าใน
ระดับภูมิภาค จ�านวน ๒๒๐ คน พร้อมทั้งเกิดแนวทาง
พัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัลและทักษะความรู้ 
พืน้ฐาน จ�านวน ๑๐๖ แผน/แนวทาง ๓) การเข้าถงึหรอื
ใช้ประโยชน์จากชุดความรู้ ชุดสื่อสาร คู่มือกิจกรรมฯ 
จ�านวน ๖๓๕ คน ๔) การขยายผลจากการบูรณาการ

ความรู้เข้ากับสาระวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ 
เท่าทันสื่อในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน 
โดยคณุครแูกนน�า จ�านวน ๘,๗๑๘ คน ๕) การจดัท�าส่ือ
วดีทิศัน์ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ความรูต่้อสาธารณะ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ และ ๖) การขยายผลของโครงการ 
โดยกลุ่มครูแกนน�า จ�านวน ๘ กลุ่ม กระจายตัวใน ๕ 
ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก รวมถงึพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
และมีกระบวนการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนากลไกขยายผลหลักสูตรต้นแบบ ครูผู้นำานักส่ือสารเพ่ือการรู้เท่าทันส่ือ
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เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาสื่อปลอดภัย  
โดยเฉพาะปัญหาข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ และการใช้ 
กลอุบายต่างๆ หลอกลวงผูค้นผ่านสือ่ เป็นทีม่าของ
โครงการนกัสบืสายชวัร์ x ชวัร์ก่อนแชร์สโมสร เน้น
การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม 
ความรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จและสร้างความ
ตระหนักในการแยกแยะ เปิดรบั ตรวจสอบ เชือ่ถอื และ
สง่ตอ่ขอ้มูลข่าวสารบนสือ่ประเภทตา่งๆ ให้แก่กลุ่ม
เยาวชน คร ูและผูส้งูวยั เพือ่สร้างกลไกเครอืข่ายทัง้ใน
ระดับท้องถ่ินและเชื่อมโยงขยายผลสู่ระดับประเทศ
อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทัน 
ข่าวปลอมข้อมลูเทจ็ในกลุม่เยาวชน และในกลุม่ผูส้งูวยั 

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการจัด
ฝึกอบรมในลักษณะนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจด้านข่าวปลอม ข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์ 
ประกอบด้วย ๔ หลกัสตูรย่อย ได้แก่ ความรู้เบือ้งต้น
เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Intro to  
Fact-checking) ความปลอดภัยในโลกออนไลน์ 

(Cyber Security) พ้ืนท่ีปฏบิติัการ (On the field) 
การสบืสวนผ่านการเรยีนรูด้้วยเสยีง (Detective Sound 
Lab) ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ชวัร์อโีคโลจี (SUREcology) และการจัดท�า
เครือ่งมอืประกอบการเข้าร่วมกจิกรรม ประกอบด้วย 
ชดุเร่ิมต้น (Starter Kit) ได้แก่ บตัรประจ�าตัวนกัสบื
ระบุข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคน คู่มือในการเรียน 
วธิกีารเข้าเรยีน ตารางกจิกรรมตลอดเดอืน และชุด
จบการศึกษา (Grad Kit) ได้แก่ ประกาศนียบัตร 
และของท่ีระลึก นอกจากน้ียงัมกีารผลิตส่ือเสียง จ�านวน 
๕๑๗ ชิ้นงาน โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ถูกน�าไป 
เผยแพร่ในเครือข่ายของ อสมท ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร ์
และวทิยชุมุชนต่อไป และผลงานวจัิยจ�านวน ๒ เล่ม 
คอื การวจิยัการรูเ้ท่าทนัสือ่สารสารสนเทศและดจิทิลั
ของผู้เข้าร่วมโครงการนกัสืบสายชวัร์ x ชวัร์ก่อนแชร์
สโมสร การอบรมออนไลน์ (Virtual Camp) และการ
วจิยัการศกึษากระบวนการสร้างสรรค์ความพงึพอใจ
และประสบการณ์การเรยีนรูข้องโครงการนกัสบืสาย
ชวัร์ x ชวัร์ก่อนแชร์สโมสร

โครงการนักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร
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จากสถานการณ์การติดเกมของเยาวชนที่พบว่า มี
เยาวชนประมาณ ร้อยละ ๑๕ ของกลุ่มตัวอย่างเด็กที่ 
ติดเกมมีระดับคุณภาพชีวิตต�่ากว่าเด็กที่ไม ่ติดเกม  
โดยเฉพาะด้านสขุภาพกาย และผูป้กครองทีม่บีตุรหลาน
ติดเกมมีระดับคุณภาพชีวิตต�่ากว่ากลุ่มที่บุตรหลานไม่ 
ติดเกม โดยเฉพาะสุขภาพกายและจิต กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์ เลง็เหน็ความส�าคญัของการลด
ปัญหาการติดเกมในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงเห็นควรให้
มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมในกลุ่มเยาวชนให้เบาบางลง 
และส่งเสรมิทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ในกลุม่เป้าหมายดงักล่าว 
โดยคู่มือเด็กติดเกมจัดท�าโดยได้รับความร่วมมือจาก 
ทีมแพทย์ที่ปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาถือเป็น 
ส่วนหนึ่งท่ีช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือเด็ก 
ติดเกม และส่งเสริมทักษะ ประสบการณ์ สามารถคิด
วิเคราะห์แยกแยะปัญหาร่วมกัน เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพ
เด็กและเยาวชนให้รู้จักทักษะชวีติ สามารถพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพของสังคม

คู่มือเด็กติดเกม

เวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานออนไลน์ (Cyberbullying) 
การใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) และข่าวปลอม (Fake News)

เวที เสวนาออนไลน ์ที่ เป ิดพื้นที่ ให ้ผู ้ ผลิตสื่อ  
นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
ปัญหาการระรานออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้
ประทุษวาจา (Hate Speech) และข่าวปลอม (Fake 
News) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกันหาทางออกที่จะเป็น
ประโยชน์กับผู ้ประกอบการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปัจจุบัน บนพื้นฐานจากเหตุการณ์ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
จริงในสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ 
อาจารย์ นักวิชาการ ดารา นักแสดง และสื่อมวลชนใน
แวดวงสือ่ โดยจดัเวทเีสวนาออนไลน์ใน ๓ ประเดน็ ได้แก่ 
๑) การระรานออนไลน์ (Cyberbullying) ๒) การใช้
ประทษุวาจา (Hate Speech) และ ๓) ข่าวปลอม (Fake 
News) ทัง้หมด ๖ ครัง้ และมสีรปุข้อมลูองค์ความรูส้�าคญั
ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก  
เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์
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ตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ให้กบัสือ่มวลชนของสถานโีทรทัศน์ สถานวีทิย ุ ส�านกัข่าว ส่ือส่ิงพิมพ์ 
และสือ่ออนไลน์ นกัวชิาการในสาขาทีเ่กีย่วข้อง และบคุลากรด้านการส่ือสารของหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ทีม่ภีารกจิในการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ข้อเทจ็จรงิไปยงัประชาชน ให้สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการท�างาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านส่ือปลอดภยั
และสร้างสรรค์ต่อไป จ�านวน ๓๐ คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Investigation (Fact-checking)  
จาก Agence France-Presse (AFP) ส�านกัข่าวต่างประเทศท่ีมคีวามเชีย่วชาญด้านการตรวจสอบข่าวลวง 
ข่าวปลอม เป็นวทิยากร 

หลกัสตูรประกอบด้วย 
๑. หลกัการและวธิกีารตรวจสอบเนือ้หาข้อมลูว่ามคีวามเท็จจริงอย่างไร 
๒. หลกัการและวธิกีารตรวจสอบภาพหรือคลิป 
๓. วธิกีารค้นหาข้อมลูในสือ่ออนไลน์ 
๔. การเลอืกแหล่งข่าวทีม่คีวามน่าเชือ่ถือ 
๕. วธิกีารเขยีนข่าวจากผลการตรวจสอบเนือ้หาข้อมลู

งาน Digital Investigation (Fact-checking) Training Workshop
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การส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เป็นภารกิจตาม
นโยบายของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ และมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีก่องทุนฯ จะต้อง
ด�าเนนิการพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ให้กบัประชาชนทัว่ไป 
เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างระบบการเฝ้าระวังให้กับสังคม

โครงการพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือ  
๕ ภูมิภาค เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถในการ 
รูเ้ท่าทนัสือ่ เฝ้าระวงัสือ่ทีไ่ม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ และ
ขบัเคลือ่นการท�างานเชิงประเดน็ร่วมกนั โดยมกีองทนุพฒันา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นแกนกลาง ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัย ๘ แห่ง เครือข่ายส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เครือข่ายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม และส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัใน ๕ ภมูภิาค 
ร่วมกันจัดท�าคู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ Media 
Surveillance จากนั้นอบรมแกนน�าเครือข่ายในการใช้คู่มือ 
และให้เครือข่ายต่อยอดการอบรมในสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน นกัศกึษามทีกัษะการรูเ้ท่าทนั
และเฝ้าระวังสื่อที่จ�าเป็นในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ๕ ภูมิภาค

การพัฒนาสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเป็นกลไก
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อด้านการผลิตสื่อโฆษณาสำาหรับนักศึกษาที่เป็นเจ้าของ
ร้านค้าออนไลน์

การศึกษาประเด็นทั้งเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการ
รูเ้ท่าทนัสือ่ด้านการผลติสือ่โฆษณา ส�าหรบั
นักศึกษาที่เป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ มี
ผลงานหลักคือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
เพ่ือการผลิตส่ือโฆษณาดิจิทัลอย่างปลอดภยั
และสร้างสรรค์ จ�านวน ๑ หลักสูตร  
การจดัท�ารปูเล่มรายงานการวจิยั จ�านวน ๑ 
เล่ม และบทความวจิยัจากผลการด�าเนนิการ 
จ�านวน ๑ บทความ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสังคม
ให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี

การส่งเสรมิและพฒันาช่องทางการสือ่สารเพือ่สงัคมให้เกดิการรบัรูแ้ละมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคี
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การขยายผลต่อยอดผลงาน 
สือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การหนนุเสรมิกระบวนการและภาคสีมัพนัธ์ ตลอดไปจนถงึการเพิม่ประสทิธภิาพ
ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนฯ การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ มีการ 
ด�าเนินงานส�าคัญในปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 

หนังสือรวมเรื่องสั้น “เรื่องเล่า เราฝัน ถึงกรุงเทพฯ”

รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม    

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนภาคี
เครอืข่ายมลูนธิฟิรดีรชิ เนามนั ประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพ
ร่วมผลติหนงัสอืรวมเรือ่งสัน้ “เรือ่งเล่า เราฝันถงึ กรงุเทพฯ” 
(Dream Bangkok Short Stories) ซึง่เป็นวรรณกรรม จาก  
๔ นกัเขยีนมอือาชพี และ ๖ นกัเขยีนภาคประชาชน ฉายภาพฝัน 
น�าเสนอไอเดยี บอกกล่าวความต้องการของคนในกรงุเทพฯ เพือ่
เป็นการสะท้อนเสยีงของประชาชนในด้านความต้องการในการ
แก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เมืองในฝัน 
จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อน�าไปบริจาคให้กับห้องสมุดเมือง
กรงุเทพมหานคร มหาวทิยาลยัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร รวมถงึ
โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร เพือ่เผยแพร่ต่อเดก็ เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทัว่ถงึ

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงานมอบรางวัล ข่าวดิจิทัล 
ยอดเยีย่ม ประจ�าปี ๒๕๖๔ (Digital News Excellence 
Awards ๒๐๒๑) เพือ่ส่งเสรมิให้สือ่มวลชนออนไลน์หนัมา 
ให้ความส�าคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  
ให้ก�าลงัใจสือ่ออนไลน์ นกัข่าวดจิทิลั กองบรรณาธกิารข่าว
ออนไลน์ทีใ่ห้ความส�าคญัในการผลติข่าว ในเชงิลกึสร้างสรรค์
และจรรโลงสงัค มอกีทัง้เพือ่ยกระดบัคณุภาพข่าวทีน่�าเสนอ
ผ่านสือ่ออนไลน์  
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โครงการเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค

กองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคไ์ด้จดัท�า
โครงการจดัเวทส่ีงเสรมิการมส่ีวนร่วม ๕ ภมูภิาคระหว่าง
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยายเครอืข่าย
การท�างานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้าน
การรูเ้ท่าทนัสือ่ สารสนเทศและดจิทัิล รวมถึงการส่งเสรมิ
และสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน ๕ ภมิูภาค และ
เผยแพร่ความรูแ้ละแนวคดิด้านสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์
และด้านการรูเ้ท่าทนัสือ่ สารสนเทศและดจิทิลัไปยงัภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ 
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปใน
ระดับภูมิภาค รวมท้ังเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ และการด�าเนินงานด้านการสนับสนุนทุน
ของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ให้กบัภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ 
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
ได้รับรู ้ เข้าใจถึงภารกิจและการสนับสนุนทุนของ
กองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสในการท�างานร่วมกับกองทุน 
โดยด�าเนนิการจดักจิกรรมเวทส่ีงเสรมิการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน ๕ ภมูภิาค จ�านวนทัง้สิน้ ๔ ครัง้ มรีายละเอยีด

ดังนี้
ภาคใต้ : วนัจนัทร์ที ่๑๓ มถินุายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม

ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีผู้เข้าร่วมรวมจ�านวน ๔๑๘ คน แบ่งเป็นออนไลน์  
๓๓๑ คน  

ภาคเหนอื : วนัศกุร์ที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม 
เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ผลการด�าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมรวมจ�านวน ๔๐๙ คน  
แบ่งเป็นออนไลน์ ๓๒๗ คน และในพื้นที่ ๘๒ คน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : วนัจันทร์ท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมรวมจ�านวน ๔๐๔ 
คน แบ่งเป็นออนไลน์ ๓๔๓ คน และในพื้นที่ ๖๑ คน  

ภาคกลางและภาคตะวันออก : วันจันทร์ที่ ๒๒ 
สงิหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมรวมจ�านวน ๑,๐๐๓ คน 
แบ่งเป็นออนไลน์ ๙๒๗ คน และในพื้นที่ ๗๖ คน  
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สื่อกลางในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยศูนย์ 
ช่วยเหลือออนไลน์สื่ออาสาประชาชนจะท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานระหว่างประชาชน 
ผู้เดือดร้อน เพื่อให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด
ตลอดจนการอาสาเป็นสื่อกลางระดมความช่วยเหลือให้กับประชาชนเตรียมพร้อมรองรับเหตุด่วน 
เหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติได้ทันท่วงที เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบสามัคคีในสังคม ภายใต้แนวคิด 
ที่ต้องการให้โครงการน้ีเป็นสื่อกลางการสร้างการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือซ่ึง 
กันและกันสร้างสรรค์สังคมดี  

สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์สื่ออาสาประชาชน 
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่างกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย นายธนกร ศรีสุขใส  
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ Korea Creative Content Agency (KOCCA)  
โดย Mr. Hyun-Rae Jo, CEO & President, Korea Creative Content Agency ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
โดย KOCCA เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มีหน้าที ่
ด�าเนินการตามนโยบายเพื่อดูแล ส่งเสริม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของสาธารณรัฐเกาหลี  
และท�าให้วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นที่รู ้จักและเกิดเป็นกระแสเกาหลีนิยมขึ้นท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงทาง  
KOCCA มีความพร้อมท่ีจะท�างานร่วมกันกับกองทุนฯ ในด้านการส่งเสริมเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Content)

งานแสดงดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตรา ผ่านศิลปินในท้องถิ่นผู้สืบทอด
วัฒนธรรมดนตรีของชุมชน 
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดส่ือส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจ�าปี ๒๕๖๕ เพื่อ 
ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และเพื่อเผยแพร่ประกาศ
เกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างจิตส�านึกท่ีดี รวมถึงสร้าง 
ความตระหนักและแรงบันดาลใจให้คนในสังคม ได้น�าสิ่งที่เรียนรู้ไปคิดวิเคราะห์ต่อ และมีส่วนร่วมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมวงกว้าง     

รางวัลสุดยอดส่ือส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์    
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ร่วมจดังานรางวลัภาพยนตร์
แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ ๓๐ “๓๐ 
Young แจ๋ว” โดยความร่วมมอืสมาพนัธ์
สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อมอบ
รางวัลอันทรงเกียรติแก่บุคคลในวงการ 
ภาพยนตร์ไทย และเพื่อเป็นการแสดง
ศกัยภาพ เผยแพร่ภาพยนตร์ไทยให้เป็น
ที่ประจักษ์ถึงมาตรฐานของภาพยนตร์
ไทยเทียบเท่าระดับสากล นอกจากการ
ประกาศรายช่ือผู ้เข้าชิงรางวัลต่างๆ 
ทัง้หมด ๑๖ สาขารางวลั จากภาพยนตร์

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ ๓๐” 

ไทยที่เข้าฉาย ในปี ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๗ เรื่อง ยังมีการเปิดตัวรางวัลพิเศษ Most Popular Thai Film (ภาพยนตร์
ไทยยอดนิยมประจ�าปี ๒๕๖๔) โดยให้บุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมโหวตภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ผ่านการ
สแกนคิวอาร์โค้ดในจุดที่มีประติมากรรมสุพรรณหงส์ตั้งอยู่ ๑๐ แห่งทั่วกรุงเทพฯ และระบบออนไลน์ เพื่อเฟ้นหา
ว่าภาพยนตร์เรื่องใดในปี ๒๕๖๔ จะครองใจประชาชนมากที่สุด     

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
สร้างสรรค์โครงการสื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็ก ซีรีส์ชุด “Come through ครู…ท�า” ตอน สิทธิ ด้อยค่า 
อนาจาร แลกเปลี่ยนมุมมองท่ีแตกต่างระหว่างครูกับนักเรียนที่น�าไปสู่ความเข้าใจและสร้างพื้นที่ของการเคารพ
สิทธิมนุษยชนที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 

โครงการสื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็ก ซีรีส์ชุด “Come through ครู...ทำา” 
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ก่อนเกดิวกิฤตโิควดิ 19 ระบาด การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากเทคโนโลย ี “ดิจทิลั ดิสรปัชนั” ท�าให้องค์กร 
ต้องปรับตัว “ทรานส์ฟอร์ม” สู ่อนาคต การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือดิจิทัลจึงเป็นเป็นกุญแจส�าคัญ  
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเวทีวิชาชีพสื่อ  
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่สื่ออย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อเวทีเสวนา “THE MEDIA : A NEW TURNING POINT” 
(จดุเปลีย่นอกีครัง้ของอตุสาหกรรมสือ่ เมือ่โลกใบใหม่และความปกติใหม่ก�าลังจะเกดิขึน้) โดยมวีทิยากรผู้แทน
นักวิชาชีพ และนักวิชาการร่วมแบ่งปันประสบการณ์

เวทีวิชาชีพสื่อเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
หัวข้อเวทีเสวนา “THE MEDIA : A NEW TURNING POINT”  

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า จัดโครงการประกวดสื่อ เพื่อสร้างส�านึกพลเมือง 
ในหัวข้อ “จิตสาธารณะ” เปิดโอกาสให้นักเรียนอายุระหว่าง 
๘-๑๒ ปี เข้าร่วมอบรมความรู้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน
การออกแบบสื่อนิทาน สมุดภาพ ภาพวาดการ์ตูน คลิปวิดีโอ 
เพื่อพัฒนาและเผยแพร่สื่อที่สร้างส�านึกพลเมืองให้มีคุณภาพ 

โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำานึกพลเมือง   
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จัดท�าโครงการ เรื่องเล่าการให้โอกาสคนพิการเข้าสู่สังคมการท�างาน เพื่อขยายและเผยแพร่ความรู้วิธี
การพฒันาความยัง่ยนืในโครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะคนพกิารภาคธรุกจิอาหาร ๖o+Plus Project “ธรุกิจ
ทีม่ส่ีวนร่วมของคนพกิาร” (Disability Inclusive Business) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสร้างรายได้ให้คนพกิาร รวมท้ัง
ส่งเสริมให้คนพิการได้ปรับตัวเข้าอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในสังคมเช่นคนทั่วไป

โครงการจัดทำาเรื่องเล่าการให้โอกาสคนพิการเข้าสู่สังคมการทำางาน  



80   รายงานประจำาปี ๒๕๖๕

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
ร ่วมกับศูนย ์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
บูรณาการกลไกการท�างาน ร่วมกับเครือข่าย 
สร้างการมส่ีวนร่วมผ่านสือ่สาธารณะ  น�าเสนอ
สารคดีสั้นส่งเสริมคุณธรรม “ดอกไม้บาน
สื่อสารความดี” เพื่อยกย่องบุคคล ชุมชน 
องค ์การที่ เป ็นแบบอย ่างด ้านคุณธรรม  
ผ่านการน�าเสนอในรูปแบบสารคดีสั้น เพื่อ
ขยายผลความดีให้เป็นต้นแบบกับสังคม 

สารคดีสั้นส่งเสริมคุณธรรม 
“ดอกไม้บานสื่อสารความดี” 

กองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรรค์  
ร่วมกับมูลนิธิจ�านง รังสิกุล ชมรมส่งเสริม
โทรทศัน์ จัดงานประกาศรางวลั “โทรทัศน์ทองค�า 
ครัง้ที ่๓๖”  เพือ่ร่วมส่งเสรมิสือ่โทรทศัน์ให้เป็น
สื่อที่มีความสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นก�าลังใจ 
ต่อผู ้ที่อยู ่เบื้องหลังผลิตผลงานคุณภาพเป็น
ประโยชน์แก่สังคม ซึ่งทุกรางวัลการันตีด้วย 
ผลงานคณุภาพทัง้สาระและความบันเทงิ โดยใน
ปี ๒๕๖๔ รางวัลนวัตกรรม สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ดเีด่น มอบให้กบัรายการ The Next 
คลืน่อนาคต จากสถานโีทรทศัน์ Thai PBS   

รางวัลโทรทัศน์ทองคำา ครั้งที่ ๓๖  
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โครงการสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย   

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์จดัท�าสือ่วดีทิศัน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู ้ภมูปัิญญาศลิปหตัถกรรม
ไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปหัตถกรรมไทย เป็นการ
พฒันาชมุชน สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนประเทศทัง้ด้านเศรษฐกจิและสังคม โดยได้รับความ
กรณุาสนบัสนนุข้อมลูเนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการผลิตส่ือจากมลูนธิอิารยศลิป์ สิริวณัณวรีนารีรัตน์ ออกอากาศ
ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และช่องทางการส่ือสารออนไลน์ของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารส�าหรับ
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “เด็กนิเทศฯ อวดD” โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ด้วยความส�าคญัต่อการพฒันานกัศกึษานเิทศศาสตร์ในหลกัสตูรต่างๆ ซึง่จะก้าวไปสูบ่ทบาทของคนสร้างสือ่ 
และเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อสังคมในอนาคต มีความมุง่หวังส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต
สื่อ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของนักสื่อสาร สามารถเป็นผู้ผลิตสื่อที่ดี สร้างสรรค์ และสามารถผลิตสื่อ 
เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมในอนาคต 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสำาหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ 
“เด็กนิเทศฯ อวดD”
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ประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๑๓

งานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งท่ี 
๑๓ ประจ�าปี ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือ
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ
ก ร ะจ าย เ สี ย ง และวิ ท ยุ โ ท รทั ศน ์  
และเครอืข่าย เป็นการจดังานในรปูแบบ 
Online Celebrate ถ่ายทอดสดผ่านเพจ
หน้าจอเพื่อให ้เหมาะสมกับยุคสมัย 
พร้อมกับธีม “ก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ท้าทาย” เพือ่แสดงถึงพลงัของคนท�างาน

วชิาชพีทีย่งัคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆ  เพือ่ผูช้ม แม้จะต้องประสบกบัปัญหาและอปุสรรค โดยมกีารประกาศรางวลั
ทั้งสิ้น ๓๖ รางวัล แบ่งเป็น ๖ ประเภท เป็นผลงานด้านวิทยุ ๕ รางวัล รายการโทรทัศน์ ๖ รางวัล รายการข่าว 
๗ รางวัล ละครโทรทัศน์ ๑๑ รางวัล ละครและซีรีส์แพลตฟอร์มออนไลน์ ๕ รางวัล และรางวัลเกียรติยศด้าน 
วิทยุและโทรทัศน์ ๒ รางวัล 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ 
และวฒันธรรม วฒุสิภา โดยคณะอนกุรรมาธกิารด้านคณุธรรมและจรยิธรรม และเครอืข่าย จดักจิกรรม “รกัแม่ เพือ่แม่ 
ไม่มีที่สิ้นสุด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมส่ง 
ผลงานคลิปวิดีโอท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การบอกรักแม่หรือผู้ปกครองผู้มีพระคุณ น�าผลงานไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความกตัญญูในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

โครงการรักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด 
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กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ร่วมกบัสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย จดัโครงการ 
ประกวดเรื่องสั้น รางวัล “บรรณาธร”เพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานท้ังรูปแบบเร่ืองส้ัน  
และบทกวีพื้นท่ีส�าหรับเผยแพร่ผลงานของนักเขียน สร้างความตื่นตัวแก่วงการวรรณกรรม  
สร้างแรงบันดาลใจและเป็นก�าลังใจแก่นักเขียนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

โครงการประกวดเรื่องสั้น รางวัล “บรรณาธร” 
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และวัดธาตุทอง พระอารามหลวง  ร่วมกับสถานทูตอินเดีย 
ประจ�า ประเทศไทย ชมรมไตรรตันภมู ิผูด้�าเนนิโครงการพลกิฟ้ืนคนืพทุธธรรมสูพ่ทุธภมู ิพร้อมเครอืข่ายองค์กร
ทางพระพทุธศาสนา จดันทิรรศการ “เปิดเส้นทางสังเวชนยีสถานตามรอยพระพุทธบาท ดินแดนพุทธภมู”ิ เพือ่
แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานที่ประเทศอินเดียและประเทศไทยได้เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ศาสนา ความเชือ่ และเพือ่เป็นการให้ความรูแ้ก่สาธารณชนเกีย่วกบัสถานทีท่ีม่คีวามเกีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนา
ทั่วอินเดียท่ีมีมากกว่าเส้นทางแสวงบุญที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก และถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมพลิกฟื้นคืน
พระพุทธศาสนากลับไปสู่ผืนแผ่นดินต้นก�าเนิด  

งานนิทรรศการ “เปิดเส้นทางสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธบาท 
ดินแดนพุทธภูมิ” 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองทุนฯ ได้ด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรสมรรถนะ
สูงและสร้างมูลค่าเพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงสร้างของระบบ Linkage ระยะที่ ๒ ประจำาปี ๒๕๖๕

ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
(Linkage) โดยในระยะที่ ๑ หรือในปี ๒๕๖๔ กองทุนฯ 
ได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค�าน�าหน้าชื่อ 
ชื่อตัว นามสกุล เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด 
เป็นต้น และในระยะที่ ๒ หรือในปี ๒๕๖๕ กองทุนฯ ได้
ด�าเนนิการเชือ่มโยงฐานข้อมลูกบัหน่วยงานภาครัฐอืน่ๆ 
เพิ่มเติม คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสถานะของ
นิติบุคคล รายช่ือกรรมการ เพื่อตรวจสอบเรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ขอรับทุนกับเจ้าหน้าที่ของ
กองทุนฯ และคณะกรรมการคดัเลือก และเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานที่แท้จริง 

นอกจากนี้กองทุนฯ ยังได้ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการงานโครงการ (Project Management) เพื่อให้
ผู้ขอรับทุนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให ้
เจ้าหน้าทีข่องกองทนุฯ สามารถสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ของผู้ขอรับทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น 
การปรบัปรงุระบบการตดิตามและประเมนิผลโครงการ
ของผู ้รับทุน และการปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบ 
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ตรวจสอบบัญชีโครงการเข้ากับระบบบริหารจัดการ
งานโครงการ 

ส�าหรับการด�าเนินการตามนโยบายคุ ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล กองทุนฯ ได้วางระบบการบริหาร
จัดการและประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลให้สอดคล้อง
ตามที่กฎหมายก�าหนด และจะด�าเนินการยกระดับ
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในปีถัดไป

ในส่วนของการพฒันาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Saraban) กองทุนฯ ได้พัฒนาระบบ e-Saraban 
โดยใช้โปรแกรมสมัยใหม่ที่เรียกว่า Low-Code  
โดยระบบใหม่นี้ ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมที่ใช้กัน
โดยทัว่ไปในท้องตลาดในการสร้างเอกสารได้ และเมือ่
ท�าการจดัส่งเอกสารทีส่ร้างขึน้ผ่านระบบ e-Saraban 
นีไ้ปตามล�าดบัชัน้ จะมกีารแจ้งเตอืนผูร้บัเอกสารผ่าน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ซึ่งจะท�าให ้
ลดระยะเวลาการท�างาน ลดภาระของเจ้าหน้าท่ี
สารบรรณ และลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ลง 

ได้มาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณ
แล้วยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

นอกจากนี้กองทุนฯ ยังได้ให้ความส�าคัญกับ 
องค์ความรูใ้นด้านต่างๆ ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละบคุลากรของ
องค์กรได้รับมาจากการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
กองทนุฯ จงึได้สร้างระบบการบรหิารจดัการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) แบบดิจิทัลขึ้น เพื่อ
เป็นการแลกเปล่ียนและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่าง
บุคลากรขององค์กร โดยระบบดังกล่าวจะสามารถ 
น�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ส�าหรับการจัดฝึก
อบรมหลักสูตรต่างๆ ของกองทุนฯ ต่อไปในอนาคต
ได้อีกด้วย

แม้ว่าสถานการณ์ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะเริม่คลีค่ลายลงแล้ว แต่กองทนุฯ ยงัคง
ตระหนกัถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ในอนาคต จึงยังคงนโยบายการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการท�างานและลด
โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อซ�้าให้มากที่สุด
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ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์องค์กร

กองทุนฯ ได ้ด�าเนินการจัดท�าแผนการ 
ด�าเนนิงาน แผนการเงนิและงบประมาณ ประจ�าปี 
๒๕๖๖ โดยน�ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งยังได้น�า
แนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามแผนยุทธศาสตร ์
กองทุนฯ ๕ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ๕ ปี ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส�าหรบัน�าไปก�าหนดทศิทาง
การด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์การจดัตัง้กองทนุฯ 
มาตรา ๕ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทย โดยการให้ความส�าคญัสงูสุดกบัเร่ือง
ความมัน่คงของมนษุย์ หรอื Put Human Secur-
ity First ปรบัเปลีย่นจากการวางเศรษฐกจิเป็นตัว
ตัง้ ไปสูค่วามมัน่คงมนษุย์เป็นตวัตัง้ รวมไปถงึการ
เข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” โดยสมบูรณ์ จากการมีเด็ก
เกิดน้อยลง ก�าลังแรงงานน้อยลง และผู้สูงอายุมี
สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด (Exponential) จะ Disrupt 
วงการต่างๆ การหลอมรวม (Convergence)  
รวมถึงแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง 
กว้างขวาง ให้ได้รับความรู้และทักษะในการรู้ 
เท่าทนัสือ่ สามารถใช้สือ่ดจิทิลัได้อย่างเต็มศกัยภาพ
ในทางสร้างสรรค์ (Digital Competency)

ด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ใน
ปีที่ผ่านมา พบว่าในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กองทุนฯ ประสบกับความเสี่ยงที่มีโอกาส (Like-
lihood) และผลกระทบ (Impact) ระดับสูง

จ�านวน ๑๒ ความเสีย่ง ซึง่กองทนุฯ ได้ด�าเนนิการ
เร่งรดัการลดความเสีย่งในหลายๆ มาตรการ ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏบิติัการบริหารจัดการความเส่ียง
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มี
การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี และ
กิจกรรมลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม 
TMF Public Hearing : Grants for Change 
๒๐๒๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางและ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน ปี ๒๕๖๕ การจัดท�า
แบบสอบถามเพือ่การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะท�างานฯ แจ้งเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อท่ีประชุมทุกรอบการ
ประชุม เพื่อรักษาธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการพิจารณาโครงการ การจัดท�าแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) การจัดท�า
ระบบ Online Survey เพ่ือเกบ็ข้อมลูผู้รับทนุผ่าน
ระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงรุกของ 
กองทุนฯ การจัดท�าแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เรือ่งการพจิารณาจดัสรรทนุ ปี ๒๕๖๕ ทัง้ช่องทาง
ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ การจัดท�าคู่มือ
มาตรฐานการบริหารโครงการ (SLA) เผยแพร่ให้
ผู้รับทุนทราบ เพื่อลดการให้ข้อมูลในเชิงลบที่ส่ง
ผลกระทบต่อชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์กองทนุฯ ซึง่
การด�าเนินการบริหารความเส่ียงในปีที่ผ่านมา
ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง จนท�าให้สิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางกองทุนฯ เหลือ
ความเสี่ยงจ�านวนทั้งสิ้น ๔ ความเสี่ยง
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ด้านการร่วมมือกับหน่วยงานระดับสากลและในประเทศ

ร่วมจัดอบรมนำาร่องหลักสูตรการเป็นวิทยากรเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
และข้อมูลเท็จ (The ASEAN-USAID Pilot Training-of-Trainers Program to 
Address Disinformation and Promote Media Literacy)

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองและพัฒนาการของเด็ก ร่วมกับองค์การทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Children Protection and Development : 
Capability Enhancement Workshop with UNICEF)”

ผู้แทนกองทุนฯ จ�านวน ๓ ท่าน เข้าร่วมการจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยส�านักเลขาธิการอาเซียน 
ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  
ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางออนไลน์ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ ขยายการตระหนักรู้และ
ความรู้ของนักการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหลักและเนื้อหาสาระข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูลและ
การรู้เท่าทันข้อมูลสารสนเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการสอนของนักการศึกษาโดยจัดเตรียมชุด
หลกัสตูรทีส่ามารถน�าไปปรบัและใช้ส�าหรบับรบิทท้องถิน่ของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยกองทนุฯ สามารถ
น�าหลักการและความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อของกองทุนฯ

เป็นความร่วมมอือย่างเป็นทางการระหว่างกองทนุฯ พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ กบัองค์การทนุ
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูนิเซฟ” การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ ได้มี
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ในเร่ืองการคุ้มครองและการพัฒนาการของเด็กตลอดทุกช่วงวัย
และเข้าใจบทบาทการท�างานและโครงการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กขององค์การยูนิเซฟและสามารถน�า
องค์ความรูท้ีไ่ด้รบัมาพฒันาศกัยภาพและประยกุต์ใช้ในการท�างานต่อไป ซึง่เนือ้หาทีอ่บรมได้แก่ พฒันาการ
เดก็และการดแูลเดก็ การคุม้ครองเดก็ในกระบวนการยตุธิรรม การคุม้ครองเดก็ในโลกออนไลน์ สถานการณ์
เด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น
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ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีนโยบายในการด�าเนินงานและให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการด�าเนินงานของกองทุนฯ โดยผู้บริหารได้มีการประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในการปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรในกองทุนฯ 
รบัรู ้เข้าถงึ เข้าใจ ตระหนกั ในการปฏบิตัตินเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีด่ ีมคีณุภาพ โดยกองทนุฯ มผีลการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ใน
ระดบัทีด่ ีซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบทีม่เีป้าหมายหลกัเพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๓.๒๗ คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๔ ที่ได้ปรับ
คะแนน ๙๓.๐๕ ท้ังนีก้องทุนฯ ยงัมุง่มัน่ท่ีจะผลกัดันและพฒันาเพือ่ยกระดับการด�าเนนิงานตามหลกัคณุธรรม
และความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน

ด้านการตรวจสอบภายใน 

พระราชบัญญัติกองทุนฯ พัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๓ และข้อบังคับ
คณะกรรมการกองทุนฯ พฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎบตัร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในฯ ก�าหนดให ้
คณะอนกุรรมการตรวจสอบภายในมหีน้าทีป่ระการหนึง่ 
คอื รายงานผลการด�าเนนิงานของอนกุรรมการอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การด�าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน มีการด�าเนินงานแยกเป็น ๓ ส่วน 
ประกอบด้วย 

๑. การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบภายใน

๒. การด�าเนินงานตามแผนงานปฏิ บัติงาน 
ตรวจสอบภายใน

๓. การด�าเนินงานตามแผนงานด�าเนินงาน 
และงบประมาณ

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะ
อนกุรรมการตรวจสอบภายใน มกีารประชมุรวม ๖ คร้ัง 
เป ็นไปตามที่ ก� าหนดไว ้ ในแผนการตรวจสอบ 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ก�าหนดไว้ ๖ ครั้ง) โดย

คณะอนกุรรมการตรวจสอบภายในได้มส่ีวนร่วมในการ
ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการความเส่ียงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการทุจริต และการควบคุมภายในด้าน
การเงินตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก�าหนดกจิกรรมงานด้าน
การตรวจสอบภายในจ�านวน ๒๗ งาน สามารถปฏิบัติ
งานตามแผนที่ก�าหนดได้ ๒๕ งาน คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๕๙  แผนปฏบิตังิานตรวจสอบภายในแบ่งเป็นงาน
ตรวจสอบจ�านวน ๑๐ งาน ปฏิบัติงานได้ จ�านวน  
๘ งาน  คดิเป็นร้อยละ ๘๐ และกลุม่ลกัษณะการปฏบิตัิ
งานอื่นจากแผนงาน จ�านวน ๑๗ งาน  ปฏิบัติงานได้ 
จ�านวน ๑๗  งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

การด� า เนิ น ง านตามแผนงานด� า เนิ น ง าน 
และงบประมาณ ด้านการตรวจสอบภายในงบประมาณ
ประจ�าปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๓๒๔,๘๐๓ บาท (สามแสน
สองหมืน่สีพ่นัแปดร้อยสามบาทถ้วน) มผีลการเบกิจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เท่ากับ ๓๒๔,๘๐๓ บาท   
(สามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทถ้วน) หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับ 

หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องให้ความเห็นเรื่องการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และการควบคุมภายในด้านการเงิน 
และรายงานความเห็นนั้นต่อบุคคลภายนอกเพ่ือให้การบริหารองค์กรสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน กองทุนฯ พัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้พิจารณาและมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง กองทุนฯ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้น�าการบริหารจัดการ
ความเสีย่งมาเป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการบรหิารจัดการองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถลดปัจจัย
เสี่ยงได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา ทั้งเรื่องกระบวนการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ 
การสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมท้ังจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
และเจ้าหน้าทีก่องทนุฯ พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ให้ประสบผลส�าเรจ็ โดยมกีารน�าเครือ่งมอืจดัการความเสีย่งมาช่วยบรหิารงานเพือ่ลดความเสีย่งครบทกุด้าน 
ทัง้นีผู้ท้ีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งนอกจากจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัการบรหิาร
จดัการความเสีย่งแล้ว ยงัจ�าเป็นต้องมปีระสบการณ์และทกัษะในการระบวุตัถปุระสงค์ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง 
และวธิทีีจ่ะน�ามาใช้ในการจดัการความเสีย่งในสภาพแวดล้อมหรอืสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกรณ ีซ่ึง
การเรยีนรูใ้นเรือ่งเหล่านีส้ามารถด�าเนนิการผ่านกระบวนการแสดงความคดิเหน็และการแลกเปลีย่นวธิคีดิใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กร ซึ่งท�าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ส�าหรบัการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการทจุรติ กองทนุฯพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ตระหนกั
ถงึความส�าคญัของการขจดัปัญหาการทจุรติทกุรปูแบบ โดยผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารก�าหนดนโยบายและกจิกรรม
ทีส่�าคญัอยา่งตอ่เนือ่ง เช่น นโยบายงดรบัของขวญัทกุเทศกาล (No Gift Policy) การแสดงเจตจ�านงดา้น 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือระบบการร้องเรียน  
(Whistleblowing) ซีง่การบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการทจุรติอย่างสม�า่เสมอมส่ีวนช่วยปลกูฝังจติส�านกึ 
ทีด่ใีห้แก่บคุลากรในองค์กร เพือ่ต่อต้านการทจุรติทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน นอกจากนีก้องทนุฯ พฒันา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยังมีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการก�ากับดูแล (Compliance Risk)  
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตท่ีมีวัตถุประสงค์ป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
โดยสือ่สารท�าความเข้าใจบนเวบ็ไซต์ของกองทนุฯ พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ การด�าเนนิกจิกรรมอย่าง
เป็นรปูธรรมเหล่านีช่้วยป้องกนัหรอืลดโอกาสของการเกดิการทจุริตในองค์กรได้ในระดับดี การควบคมุภายใน
ด้านการเงนิ คณะอนกุรรมการตรวจสอบภายในมคีวามเหน็ว่า มคีวามเพยีงพอต่อการให้ความเชือ่มัน่ในความ
ถกูต้องเชือ่ถือของสารสนเทศด้านการเงนิ เพยีงพอป้องกนัการทจุรติหรอืหากเกดิการทจุรติสามารถท�าให้ทราบ
การทุจริตที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ในเวลาอันสมควร เนื่องจากมีการก�าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
แบ่งแยกหน้าทีอ่ย่างเหมาะสม และมกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ประกอบการปฏบิติังานด้านการเงิน 
และบญัช ีรวมท้ังมหีลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัตงิานด้านการเงนิทัง้ทีเ่ป็นข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุฯพฒันาสือ่
ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ขัน้ตอนและคูม่อืการปฏบิตังิานส�าหรบัเป็นกรอบในการปฏบิตังิานทีส่�าคญัๆ 

(นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

กองทุนฯ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
คุณธรรมและความโปร่งใส
• แถลงการณ์แสดงเจตจ�านงสุจริตในการ 
  บริหารงานของผู้บริหาร 
• นโยบายไม่รับของรางวัล (No Gift Policy) 
• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
  (ITA) ได้คะแนนอยู่ที่ ๙๓.๐๕ อยู่ในระดับ A  ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์องค์กร
• ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี   
  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
• จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 
  และกิจกรรมลดความเสี่ยงต่างๆ 
• ลดความเสี่ยงจ�านวน ๑๐ ความเสี่ยง  
  ลงเหลือ ๓ ความเสี่ยง

ด้านระบบงาน/โครงสร้างองค์กร
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร 
  ที่สามารถแบ่งกรอบงานส�าคัญให้
  แต่ละหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
• มีกรอบอัตราก�าลังที่เหมาะสม มีแบบ 
  บรรยายลักษณะงาน รวมทั้งคุณสมบัติ
  ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

ด้านการพัฒนาบุคลากร
• จัดอบรมแบบ In-House Training  
  จ�านวน ๑๐ ครั้ง  
• จัดอบรมแบบหลักสูตร Public  
  Training จ�านวน ๓๔ ครั้ง 
• จัดท�าเส้นทางการฝึกอบรม (Training  
  Roadmap) เพื่อรองรับรูปแบบการ 
  ท�างานในอนาคต 
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ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดท�าระบบเชื่อมโยงกับข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน ระยะที่ ๔ 
• ประกาศการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านระบบออนไลน์  
• ผลการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย พบว่า 
  กองทุนฯ มีคะแนนรวม อยู่ในอันดับ ๕๔ จาก ๒๕๔ หน่วยงาน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
  หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลัก และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
  ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ด้านการร่วมมือกับหน่วยงาน
ระดับสากลและในประเทศ
• ขยายความร่วมมือ ตลอดจนการ 
  สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ  
  ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการตรวจสอบภายใน
• ออกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
• วางแผนการตรวจสอบภายในโดยมี
  เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจน 
• วางแผนตรวจสอบสัมพันธ์กับ 
  วัตถุประสงค์และความเสี่ยงขององค์กร 
  อย่างชัดเจน 
• เปรียบเทียบผลการประเมินความเสี่ยง 
  ของฝ่ายตรวจสอบภายในกับการประเมิน 
  ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร  
• จัดท�าแนวทางการตรวจสอบ การติดตาม  
  การปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลต่อ 
  คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร 
  สูงสุดครบทุกไตรมาส 



รายงาน
คณะกรรมการ
ประเมินผล
การดำาเนินงาน
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การประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการผนวกท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบรายการตรวจสอบ แบบสอบถามการประเมินตนเอง การวิจัยเอกสาร ข้อมูล 
ทุติยภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการประเมินผลตามตัวชี้วัดให้
ครอบคลมุกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามตวัชีว้ดัแต่ละมติิ ผลการประเมนิพบว่า การประเมนิตามกรอบตัวชีว้ดัการประเมิน
ใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติด้านการพัฒนา
องค์กรมีผลการประเมินในภาพรวมเท่ากับ ๔.๘๓๐๖ ซ่ึงถือว่ากองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์มีการ
พัฒนาการด�าเนินงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยสูงกว่าผลประเมินประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้คะแนนรวม
เท่ากับ ๔.๗๙๘๕ โดยมีคะแนนประเมินสูงขึ้น ๐.๐๓๒๑ และยังสูงขึ้นในระดับค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ประเมินผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากับ ๔.๗๗๗๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งมี
คะแนนรวมเท่ากบั ๓.๔๖๑๘ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงมคีะแนนรวมเท่ากบั ๓.๑๒๓๑ ซ่ึงมรีายละเอยีดดังตาราง  

ผลการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามกรอบหลักเกณฑ์

และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ 
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

มิติที่ ๑ 
ด้านประสิทธิผล

น�้าหนักร้อยละ ๕๕.๐๐
ผลการด�าเนินการ
๒.๗๕๐๐

ผลการประเมินเท่าเดิม
/คะแนนเต็ม

มิติที่ ๓ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ

น�้าหนักร้อยละ ๑๐.๐๐
ผลการด�าเนินการ
๐.๕๐๐๐

ผลการประเมินเท่าเดิม
/คะแนนเต็ม

มิติที่ ๒ 
ด้านประสิทธิภาพ

น�้าหนักร้อยละ ๒๕.๐๐
ผลการด�าเนินการ
๑.๐๙๙๑

ผลการประเมินเพิ่มขึ้น 
๐.๐๓๐๕

มิติที่ ๔ 
ด้านการพัฒนาองค์กร
น�้าหนักร้อยละ ๒๕.๐๐

ผลการด�าเนินการ
๐.๔๘๑๕

ผลการประเมินเพิ่มขึ้น 
๐.๐๐๑๖

ตาราง ก สรุปผลการประเมินการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

ตัวชี้วัดรวมน�้าหนักร้อยละ ๑๐๐.๐๐     ผลการด�าเนินการ ๔.๘๓๐๖      ผลการประเมินเพิ่มขึ้น ๐.๐๓๒๑

๑

๓

๔

๒
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยใช้การวิเคราะห์ที่อิงกรอบตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
(Input-Output Table) จ�านวน ๑๘๐ สาขา ฉบับปัจจุบัน คือปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินโครงการออกเป็น ๖ หมวดหมู่
ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนและค่าจ้าง หมวดค่าใช้สอยหรือค่าด�าเนินการ หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวด 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และหมวดค่าบริหารจัดการโครงการ/ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ซ่ึงการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ พบว่า โครงการที่ด�าเนินการเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ�านวนทั้งสิ้น ๑๓๙ โครงการ มีการใช้จ่ายเงิน
ของผูท้ีไ่ด้รบัทนุจากส�านกังานกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ จ�านวนทัง้ส้ิน ๔๑๗,๘๔๑,๒๗๓ บาท ก่อให้
เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ๑,๕๑๓,๒๒๙,๑๗๖ บาท หรือคิดเป็น ๓.๖๒๒ เท่าของการใช้จ่ายเงินของผู้ที่
ได้รับทุน ในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม จ�านวนทั้งสิ้น ๑๓๙ โครงการ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม พบว่า ทุนที่ได้รับการอนุมัติ ๔๒๖,๔๐๒,๑๖๕ บาท สามารถสร้างผลตอบแทนต่อ
สังคมได้รวม ๔๗,๓๔๐,๘๐๗,๔๘๖ บาท หรือคิดเป็น ๑๑๑.๐๒ เท่าของทุนที่ได้รับการอนุมติ

๑.๑ การสำารวจการรับรู้ของประชาชนต่อการดำาเนินงานของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ รวมถึงส่ือต่างๆ ท่ีกองทุนฯ ผลิต และสนับสนุนการผลิต (Social Listening)

ข้อสังเกต
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีการผลิตสื่อจ�านวนมากที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มของประเทศ

และจากผลการประเมินโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณพบว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
จ�านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสนอแนะให้กองทุนฯ 

มีการส�ารวจการรับรู้ของประชาชนต่อการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงสื่อต่างๆ 
ที่กองทุนฯ ผลิต และสนับสนุนการผลิต (Social Listening) ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงมุมมองของประชาชนที่มีต่อการ
ด�าเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่กองทุนฯ สนับสนุนให้ผลิต เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
และการสนับสนุนทุนของกองทุนต่อไปในอนาคต

ข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๑. ประเด็นด้านการบริหารจัดการ 
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๒. ประเด็นด้านการจัดสรรทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒.๑ การสนับสนุนทุนโดยแบ่งสัดส่วนให้กับผู้ผลิตสื่อที่มีศักยภาพสูง เพื่อเพิ่มผลกระทบ (Impact) 
ของสื่อที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน

ข้อสังเกต
ปัจจุบันกองทุนฯ จัดสรรทุนโดยการแยกผู้รับทุนออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ โครงการขนาดเล็ก (S) โครงการ

ขนาดกลาง (M) โครงการขนาดใหญ่ (L) และในขณะเดียวกันกองทุนฯ มีการจัดสรรทุนประเภทความร่วมมือ  
(Collaborative Grant) ที่สนับสนุนผู้ผลิตสื่อที่มีประสบการณ์หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ และผู้รับทุนเดิมเพื่อ 
ขยายผลและต่อยอดผลงานที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการให้ทุนและระหว่างการรับทุนยังอิง 
กับระบบราชการ ซึ่งไม่คล่องตัวส�าหรับผู้ผลิตสื่อ

ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสนอแนะให้กองทุนฯ 

มีการสนับสนุนทุนโดยแบ่งสัดส่วนให้กับผู้ผลิตสื่อที่มีศักยภาพสูง เพื่อเพิ่มผลกระทบ (Impact) ของสื่อที่กองทุนฯ 
ให้การสนับสนุน นอกเหนือจากการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตสื่อที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) หรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) กลุ่มชุมชน และภาคประชาชนทั่วไป

๒.๒ การสนับสนุนทุนประเภทโครงการงานวิจัย ควรกำาหนดหัวข้อท่ีสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน และพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ  

ข้อสังเกต
ปัจจุบันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีการแบ่งประเภทงานวิจัยออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ งาน

วิจัยของผู้รับทุน และงานวิจัยที่ส�านักงานด�าเนินการเอง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มุ่งเน้นงานวิจัยด้านทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy : MIDL) การพัฒนาสื่อท้องถิ่น 
และสื่อวิทยุสาธารณะต่างๆ และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการเน้นงานวิจัยด้านการพัฒนา Soft Power ของประเทศ 

ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสนอแนะให้กองทุนฯ 

สนับสนุนทนุประเภทโครงการงานวจิยั ควรก�าหนดหวัข้อทีส่ามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน และพฒันางาน
ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
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๓.๑ การบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management) ควรมีการร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆ 
เพื่อเป็นช่องทางในการนำาเนื้อหาสื่อที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อสังเกต
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวนถึง ๗๑๗ โครงการ  
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสนอแนะให้กองทุนฯ 

การบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management) ควรมีการร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางใน
การน�าเนื้อหาสื่อที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. การส่งเสริมการนำาผลผลิตจากโครงการไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์



รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ

เงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
และงบกระแสเงินสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบรายงานการเงนิ รวมถึงสรปุนโยบายการบัญชีท่ีส�าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2565 ผลการด�าเนนิงาน และงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตามทีค่วร ในสาระส�าคญัตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบ

บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็น
อสิระทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี(ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช)ี ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ
รายงานการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิติัตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบั
การตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องอื่น
รายงานการเงินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

อื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 มกราคม 2565

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงรายงาน

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ�าปีจะถกูจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบรายงานการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวาม

ขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบัรายงานการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่า ข้อมลูอืน่มกีาร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลท่ี
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่อรายงานการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหาร
พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
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ในการจัดท�ารายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด�าเนินงานต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 
เว้นแต่มีข้อก�าหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงาน 
ต่อเนือ่งต่อไปได้ ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลมหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกองทนุ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่ารายงานการเงนิโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ หรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ 
ผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการ 
รบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบัญชจีะ
สามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติ
หรือข้อผิดพลาด และถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอื 
ทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้รายงานการเงนิจากการใช้รายงานการเงนิเหล่านี้   

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐาน การสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ในรายงานการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติ
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกองทุนในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานการเงนิทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุ
ของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็ามเหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง  

ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของรายงานการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่ารายงานการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

(นายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มกราคม 2566
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนระยะสั้น

วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5

6

7

8

9

10

11

12

หมายเหตุ 2565 2564

(หน่วย : บาท)

รายงานการเงิน

484,182,807.89

90,000,000.00

191,465.32

1,312,711.31

575,686,984.52

73,603.80

6,174,224.29

4,207,714.76

1,781,820.00

12,237,362.85

587,924,347.37

613,784,460.05

-

206,529.26

1,179,954.56

615,170,943.87

-

10,858,650.38

6,008,789.27

1,781,820.00

18,649,259.65

633,820,203.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

( นายปิยพงษ์  เชื้ออาษา )
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 ( นายธนกร ศรีสุขใส ) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,335,393.20

4,804,895.00

7,140,288.20

-

576,929,774.17

576,929,774.17

587,924,347.37

3,854,285.00

3,854,285.00

10,994,573.20

4,974,329.85

2,896,261.00

7,870,590.85

-

620,108,846.93

620,108,846.93

633,820,203.52

5,840,765.74

5,840,765.74

13,711,356.59

13

14

15

หมายเหตุ 2565 2564

(หน่วย : บาท)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทน

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

( นายปิยพงษ์  เชื้ออาษา )
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 ( นายธนกร ศรีสุขใส ) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้อื่น

รวมรายได้

500,000,000.00

15,780,769.48

515,780,769.48

500,000,000.00

16,009,168.49

516,009,168.49

17

18

19

20

21

22

23

24

25

หมายเหตุ 2565 2564

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  

รวมค่าใช้จ่าย

       รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

36,095,992.43

1,311,200.00

36,577,246.44

594,640.54

1,362,488.11

7,036,155.58

475,982,119.14

558,959,842.24

(43,179,072.76)

38,646,044.35

583,900.00

28,475,591.02

829,596.36

1,234,422.17

9,107,905.39

443,282,743.29

522,160,202.58

(6,151,034.09)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

( นายปิยพงษ์  เชื้ออาษา )
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 ( นายธนกร ศรีสุขใส ) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ 

ส�าหรับปี 2564

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

626,259,881.02

(6,151,034.09)

620,108,846.93

626,259,881.02

(6,151,034.09)

620,108,846.93

(43,179,072.76)

576,929,774.17

(43,179,072.76)

576,929,774.17

-

-

-

-

-

ทุน
รายได้สูง/(ต�่า) 

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

(หน่วย : บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ 

ส�าหรับปี 2565

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี  

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

( นายปิยพงษ์  เชื้ออาษา )
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 ( นายธนกร ศรีสุขใส ) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายการปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม

ด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

วัสดุคงเหลือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ลูกหนี้ระยะยาว 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น 

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

(43,179,072.76)

7,036,155.58

(426,480.74)

2,058,861.07

(1,839,556.66)

(36,350,093.51)

15,063.94

(123,461.73)

(73,603.80)

-

(2,638,936.65)

1,908,634.00

(37,262,397.75)

1,679,850.68

(1,560,000.00)

(6,151,034.09)

9,107,905.39

1,824,243.58

-

(1,640,311.71)

3,140,803.17

70,690.88

104,118.87

-

(732,420.00)

(2,779,463.35)

(318,381.00)

(514,651.43)

1,636,171.57

-

2565

(37,142,547.07) 1,121,520.14

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

( นายปิยพงษ์  เชื้ออาษา )
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 ( นายธนกร ศรีสุขใส ) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน

ต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
คงเหลือ ณ วันปลายงวด

(90,000,000.00)

(557,058.05)

(2,052,458.00)

150,410.96

(92,459,105.09)

(129,601,652.16)

613,784,460.05

 -

(5,576,878.26)

(2,117,850.00)

-

(7,694,728.26)

(6,573,208.12)

620,357,668.17

484,182,807.89 613,784,460.055

หมายเหตุ 2565 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

( นายปิยพงษ์  เชื้ออาษา )
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

 ( นายธนกร ศรีสุขใส ) 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 1     ข้อมูลทั่วไป

1.1 กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ จัดต้ังขึน้ตามความในพระราชบญัญติักองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยั
และสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 และ
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1. รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนโดยเฉพาะเดก็ เยาวชน และครอบครวัมทีกัษะในการรูเ้ท่าทนัสือ่ เฝ้าระวงั

สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์
5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6. ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7. ด�าเนนิการและส่งเสรมิให้มสีือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ทีท่กุคนสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่างทัว่ถงึ

1.2 ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) ชั้น 6 อาคารเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

1.3 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่
1.3.1 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
1.3.2 ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยคณุสมบติั ลักษณะต้องห้าม

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและการประชมุของคณะอนกุรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2559

1.3.3 ข้อบังคบัคณะกรรมการกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการบรหิารงานของส�านกังาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2559

1.3.4 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการ  
การปฏิบัติงาน และการมอบอ�านาจของผู้จัดการ พ.ศ. 2559

1.3.5 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2559 
1.3.6 ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563        
1.3.7 ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล พ.ศ. 2559 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561        
1.3.8 ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล (ฉบบัที ่3) 

พ.ศ. 2563
1.3.9 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยค่าตอบแทน และค่ารับรอง 

พ.ศ. 2559
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1.3.10 ข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารจัดสรร
เงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 7

1.3.11 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยส่วนงานภายในของ
ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561     

1.3.12 ข้อบังคบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
งานของส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

1.3.13 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการจ่ายเงินส�ารองกรณี
ฉุกเฉินหรือจ�าเป็น พ.ศ. 2561

1.3.14 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลา
ท�างาน พ.ศ. 2561

1.3.15 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

1.3.16 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. 2563

1.3.17 ประกาศส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การก�าหนดเบี้ยประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผลและ
อนุกรรมการตาม พรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 

1.3.18 ระเบียบส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2560

1.3.19 ระเบียบส�านกังานกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธิกีารตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินงวดของโครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 2      เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน

2.1 รายงานการเงนิฉบับนี ้จดัท�าข้ึนตามพระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด ซ่ึงรวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบญัชภีาครฐัฉบบัที ่1 เรือ่งการน�าเสนอรายงานการเงินตามหนงัสือกระทรวงการคลังด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0410.2/15 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3      มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

มาตรฐานการบัญชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีม่ผีลบงัคบัใช้ในงวดปีปัจจบุนัมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน
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หมายเหตุ 4     สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคา

ตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดใน

จ�านวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยส�าคัญ
เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทราวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้เงิน

ฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน

4.2 ลูกหนี้
ลกูหนีเ้งนิยมื หมายถงึลกูหนีเ้งนิยมืทดรองจ่ายทีเ่ป็นลูกหนีภ้ายในหน่วยงาน กรณใีห้เจ้าหน้าทีย่มืเงินไปใช้

จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.3 เงินลงทุน

เงนิลงทนุ หมายถงึ เงนิฝากธนาคารประเภทประจ�าทีม่กี�าหนดจ่ายคนืเกนิกว่า 3 เดอืน ตราสารหนี ้ตราสารทนุ 
และสินทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพื่อรับผลตอบแทน

หน่วยงานจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้
เงนิลงทนุระยะสัน้ หมายถงึ เงนิลงทนุทีห่น่วยงานตัง้ใจจะถอืไว้ไม่เกนิ 1 ปี หรอืมกี�าหนดจ่ายคนืไม่เกนิ 1 ปี 

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน
เงนิลงทนุระยะยาว หมายถงึ เงนิลงทนุทีห่น่วยงานตัง้ใจจะถอืไว้เกนิ 1 ปี หรอืมกี�าหนดจ่ายคนืเกนิกว่า 1 ปี 

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน
4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง 
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.5 ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ 
กองทุนฯ แสดงรายการส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี)
กองทนุฯ รบัรูร้ายการอปุกรณ์ เฉพาะรายการทีม่มีลูค่าขัน้ต�า่ต่อหน่วยหรอืต่อชดุตัง้แต่ 10,000 บาท ขึน้ไป 

ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต�่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่

ทีพ่ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบรหิาร ราคาทนุของสนิทรพัย์ทีก่่อสร้างขึน้เองประกอบด้วยต้นทนุค่า
วัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน

ต้นทนุทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั ต้นทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึง่ของมลูค่าตามบญัชี
ของรายการส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง 
น่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออกมาจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้น 
ในการซ่อมบ�ารุงอาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสือ่มราคาบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือ
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

 
  ส่วนปรับปรุงส�านักงาน    10  ปี
  ครุภัณฑ์ส�านักงาน     5 ปี
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    5 ปี 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   5 ปี 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    3 ปี
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    5 ปี
  ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์  5 ปี
  ครุภัณฑ์การเกษตร    5 ปี
  

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงาน

ต่างๆ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานมีสิทธิ์ควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น 
และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงาน
แสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่วยสะสม

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    3 ปี
  ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT   3 ปี

4.7 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
หน่วยงานรบัรูจ้�านวนเงนิท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรงตลอดอายขุองสญัญา

เช่า และแสดงรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

4.8 ประมาณการผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
หน่วยงานได้ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

หลังจากออกงาน ประมาณการโดยผู้บริหารกองทุนฯ ซึ่งเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็น
ผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตี ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันและจ�านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ประมาณการผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างค�านวณจากเงินเดือนของพนกังาน 
ที่คงเหลือ ณ สิ้นปี คูณด้วยอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และคูณด้วยจ�านวนเดือนที่คาดว่าจะจ่ายตามข้อบังคับ
คณะกรรมการฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 (พรบ. กองทุนฯ มาตรา 7)
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4.9 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.9.1 รายได้จากเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (กทปส.) รบัรูเ้มือ่กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ได้รับเงินรายได้จากเงินโอนและเงินบริจาค
จากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัด ที่ต้องปฏิบัติตาม
ในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอย
รับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับ
ตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

4.9.2 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินรับคืนโครงการ รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด        
4.9.3 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติ การจ่ายจากผู้จัดการกองทุน
4.9.4 ค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ�านวน 484,182,807.89 บาท ประกอบด้วย เงินฝากสถาบนัการเงิน จ�านวน 
478,795,107.89 บาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินฝากคลัง จ�านวน 5,387,700.00 บาท เป็นเงิน
ที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการน�าส่งค่าปรับที่ได้รับช�าระตาม 
ค�าพิพากษาลงโทษผู ้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ พ.ศ. 2564

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�า 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ครบก�าหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565

เงินสดในมือ

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินฝากคลัง

เงินฝากธนาคาร - ฝากประจ�า 6 เดือน

2565

2565

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รวมเงินลงทุนระยะสั้น

2564

2564

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

-

478,795,107.89

5,387,700.00

90,000,000.00

-

609,301,510.05

4,482,950.00

-

484,182,807.89

90,000,000.00

613,784,460.05

-

หมายเหตุ 5     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุ 6     เงินลงทุนระยะสั้น
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ตามข้อบงัคบัคณะกรรมการกองทนุฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัสรรเงนิแก่โครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ก่ียวกับ
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ก�าหนดว่า “ให้ส�านักงานรายงานผล
ต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาด�าเนินการเป็นกรณีๆ ไป...” ประกอบกับในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติ 
อนุมัติให้ยกเลิกโครงการและให้ผู้รับทุนคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับแล้ว พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีลูกหนี้จากการเรียกคืนเงินอุดหนุน 2 โครงการ ท�าสัญญาผ่อนช�าระคืนจ�านวน  
36 งวด คงเหลือ 25 งวด งวดละ 3,000.00 บาท

วัสดุส�านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า :

ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ

ค่าใช้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม

ค่าเบี้ยประกันสินไหมทดแทน

ลูกหนี้จากการเรียกคืนเงินอุดหนุน

2565

2565

2565

รวมวัสดุคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมลูกหนี้ระยะยาว

2564

2564

2564

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

189,961.97

1,503.35

429,896.52

445,777.09

344,902.74

92,134.96

73,603.80

194,428.63

12,100.63

420,601.50

476,880.72

183,301.33

99,171.01

-

191,465.32

1,312,711.31

73,603.80

206,529.26

1,179,954.56

-

หมายเหตุ 7     วัสดุคงเหลือ

หมายเหตุ 8     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 9     ลูกหนี้ระยะยาว 
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หมายเหตุ 11     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ราคาทุน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

เพิ่มขึ้นในงวด

โอนเปลี่ยนแปลงประเภท

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ราคาทุน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

เพิ่มขึ้นในงวด

โอนเปลี่ยนแปลงประเภท

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

80,569.88

66,768.00

-

147,337.88

(80,565.88)

(8,345.72)

(88,911.60)

58,426.28

4.00

80,569.88

-

-

80,569.88

(80,565.88)

-

(80,565.88)

4.00

4.00

20,102,890.50

187,250.00

1,700,000.00

21,990,140.50

(14,094,105.23)

(3,845,186.79)

(17,939,292.02)

4,050,848.48

6,008,785.27

15,064,440.50

690,150.00

4,348,300.00

20,102,890.50

(8,119,060.42)

(5,975,044.81)

(14,094,105.23)

6,008,785.27

6,945,380.08

-

1,798,440.00

(1,700,000.00)

98,440.00

-

-

-

98,440.00

-

2,920,600.00

1,427,700.00

(4,348,300.00)

-

-

-

-

-

2,920,600.00

20,183,460.38

2,052,458.00

-

22,235,918.38

(14,174,671.11)

(3,853,532.51)

(18,028,203.62)

4,207,714.76

6,008,789.27

18,065,610.38

2,117,850.00

-

20,183,460.38

(8,199626.30)

(5,975,044.81)

(14,174,671.11)

6,008,789.27

9,865,984.08

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT

งานระหว่างท�า

งานระหว่างท�า

รวม

รวม

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
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หมายเหตุ 12     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 13     เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุ 14     เงินรับฝากระยะสั้น

เงินมัดจ�าตามสัญญาเช่า

เจ้าหนี้เงินอุดหนุนโครงการ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�าส่ง

เงินประกันสัญญา

เงินประกันผลงาน

เงินประกันอื่นๆ

2565

2565

2565

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

รวมเงินรับฝากระยะสั้น

2564

2564

2564

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

1,781,820.00

949,450.00

1,091,582.69

294,360.51

4,155,505.00

59,390.00

590,000.00

1,781,820.00

3,572,662.00

1,286,980.14

114,687.71

2,856,261.00

40,000.00

-

1,781,820.00

2,335,393.20

4,804,895.00

1,781,820.00

4,974,329.85

2,896,261.00

เงินมัดจ�าตามสัญญาเช่าอาคารและบริการตามสัญญาเลขที่ 6/2564 โดยตกลงเช่าชั้นที่ 6 อาคาร เอ ของบริษัท 
เอส.พี.อาคาร จ�ากัด มีเนื้อที่เช่า 1,042 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร มีก�าหนด 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
เงินมัดจ�าจะได้คืนเมื่อครบก�าหนดตามสัญญาเช่า
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หมายเหตุ 15     ประมาณการผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

หมายเหตุ 16     ภาระผูกพัน 

ประมาณการผลประโยชน์ฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

กลับรายการประมาณผลประโยชน์จากพนักงานลาออก

ต้นทุนบริการในงวดปัจจุบัน

จ่ายผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

2565

ประมาณการผลประโยชน์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน

2564

(หน่วย : บาท)

5,840,765.74

(1,698,104.68)

1,271,623.94

(1,560,000.00)

4,016,522.16

-

1,824,243.58

-

3,854,285.00 5,840,765.74

ประมาณการผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง เป็นการประมาณการค่าตอบแทนการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายให้
กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเมื่อออกจากงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 ใช้อัตราการหมุนเวียนของ
พนักงานร้อยละ 2.37 และ ร้อยละ 0.65 ตามล�าดับ

ภาระผูกพันไม่เกิน 1 ปี เป็นสัญญาเช่าอาคารและบริการ จ�านวน 1 สัญญา จากบริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ากัด 
ระยะเวลาเช่า ก�าหนด 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  มูลค่า
ตามสัญญาเช่าอาคารและบริการ จ�านวนเงิน 15,085,555.00 บาท เงินมัดจ�าแล้วจ�านวนเงิน 1,781,820.00 บาท  
จ่ายค่าเช่าอาคารและบริการเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 603,422.20 บาท รวมเป็นค่าเช่าจ�านวน 12,068,444.00 
บาท ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 คงเหลอืสญัญาเช่าขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนนิงานทีไ่ม่สามารถ
ยกเลิกได้ จ�านวน 5 เดือน รวมเป็นเงิน 3,017,111.00 บาท

ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมา และสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 ภาระผกูพนัตามสญัญาจ้างเหมาบรกิาร จดัตกแต่งอาคารส�านกังาน จ้างเหมาพฒันา

ระบบสารสนเทศ และจ้างเหมาบรกิารอืน่ ภาระผกูพันปี 2562 เป็นจ�านวน 1,865,500.00 บาท ภาระผูกพันปี 2564 
จ�านวน 13,572,627.20 บาท และภาระผูกพันปี 2565 เป็นจ�านวน 134,762,632.52 บาท

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 

ไม่เกิน 1 ปี 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

2565

รวม

2564

(หน่วย : บาท)

3,017,111.00

-

7,241,066.40

3,017,111.00

3,017,111.00 10,258,177.40
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หมายเหตุ 17     รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

หมายเหตุ 18     รายได้อื่น 

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

รายได้เงินรับคืนโครงการ

รายได้ค่าปรับจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

รายได้อื่น

2565

รวมรายได้อื่น

2564

(หน่วย : บาท)

1,839,556.66

11,646,971.56

904,750.00

1,389,491.26

1,640,311.71

11,141,483.75

2,312,750.00

914,623.03

15,780,769.48 16,009,168.49

ภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินโครงการ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 หน่วยงานมภีาระผกูพนัตามสญัญาให้ทนุสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Granting) จ�านวน 300 สัญญา จ�าแนกตามระยะเวลาของ
สัญญา ดังนี้ 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ�านวน 500,000,000.00 บาท เป็นรายได้ที่กองทุนฯ ได้รับจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อ
สนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนฯ ตามหนังสือส�านักงาน กสทช.ที่ สทช 2006/3326 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565

ไม่เกิน 1 ปี

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคเพื่อด�าเนินงานอื่น

2565

2565

รวม

รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 

2564

2564

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

348,519,043.00

500,000,000.00

346,546,559.00

500,000,000.00

348,519,043.00

500,000,000.00

346,546,559.00

500,000,000.00
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หมายเหตุ 19     ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ 20     ค่าตอบแทน

เงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าล่วงเวลา

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าเบี้ยประกันและตรวจสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนการเลิกจ้าง

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

กลับรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

2565

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

2564

(หน่วย : บาท)

32,448,768.04

444,500.00

942,034.18

1,272,298.77

313,433.00

1,016,139.18

1,271,623.94

(1,698,104.68)

85,300.00

32,487,028.66

582,736.64

1,034,452.50

1,328,148.25

305,400.00

913,219.57

1,824,243.58

-

170,815.15

36,095,992.43 38,646,044.35

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

2565

รวมค่าตอบแทน

2564

(หน่วย : บาท)

1,311,200.00 583,900.00

1,311,200.00 583,900.00
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หมายเหตุ 21     ค่าใช้สอย

หมายเหตุ 22     ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 

ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าเช่า

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์

ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร

ขาดทุนจากการบริจาค

ค่าใช้สอยอื่น

2565

รวมค่าใช้สอย

2564

(หน่วย : บาท)

1,057,768.25

620,906.02

116,234.10

9,894,151.19

11,700.00

5,887,391.90

8,166,635.23

76,000.00

683,500.00

5,337,398.00

2,265,385.41

1,993,335.27

65,525.80

401,315.27

665,782.83

241,558.70

83,154.79

6,331,900.04

7,930.00

5,695,556.08

7,439,960.53

976,395.20

498,500.00

3,355,306.30

2,484,428.82

-

-

695,117.73

36,577,246.44 28,475,591.02

ค่าเช่า จ�านวน 8,166,635.23 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าและค่าบรกิารพืน้ทีส่�านกังาน จ�านวน 7,241,066.40 บาท 
ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร จ�านวน 107,097.37 บาท ค่าเช่าและใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จ�านวน 818,471.46 บาท

ค่าวัสดุส�านักงานใช้ไป

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป

2565

รวมค่าวัสดุ

2564

(หน่วย : บาท)

542,619.01

52,021.53

732,173.44

97,422.92

594,640.54 829,596.36
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หมายเหตุ 23     ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 24     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

หมายเหตุ 25     ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

ค่าไฟฟ้า

ค่าโทรศัพท์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์

ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ - ไม่มีตัวตน

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนโครงการขอรับทุน

ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนฯ ด�าเนินการเอง

2565

2565

2565

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

2564

2564

2564

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

309,742.69

135,027.83

817,091.59

100,626.00

2,769,224.89

413,398.18

3,853,532.51

331,104,006.00

144,878,113.14

294,723.31

173,490.96

680,915.90

85,292.00

2,700,924.05

431,936.53

5,975,044.81

357,717,037.50

85,565,705.79

1,362,488.11

7,036,155.58

475,982,119.14

1,234,422.17

9,107,905.39

443,282,743.29
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หมายเหตุ 26     การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

หมายเหตุ 27     การอนุมัติรายงานการเงิน

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

ตามที่
รายงานไว้เดิม

ตามที่
รายงานใหม่

รายการ
จัดประเภท

(หน่วย : บาท)

-

1,824,243.58

1,740,290.44

-

1,824,243.58

(1,824,243.58)

(1,636,171.57)

1,636,171.57

1,824,243.58

-

104,118.87

1,636,171.57

กองทุนฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดปีปัจจุบนัซ่ึงไม่มผีลกระทบต่อรายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิหรือสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้เคยแสดงไว้เดิม ดังนี้

รายงานการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอ�านาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ 587,924,347.37 633,820,203.52 100.00% 100.00% (7.24%)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนระยะสั้น

วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

484,182,807.89

90,000,000.00

191,465.32

1,312,711.31

575,686,984.52

73,603.80

6,174,224.29

4,207,714.76

1,781,820.00

12,237,362.85

613,784,460.05

0.00

206,529.26

1,179,954.56

615,170,943.87

0.00

10,858,650.38

6,008,789.27

1,781,820.00

18,649,259.65

82.35%

15.31%

0.03%

0.23%

97.92%

0.01%

1.05%

0.72%

0.30%

2.08%

96.84%

0.00%

0.03%

0.19%

97.06%

0.00%

1.71%

0.95%

0.28%

2.94%

(21.12%)

0.00%

(7.29%)

11.25%

(6.42%)

0.00%

(43.14%)

(29.97%)

0.00%

(34.38%)

2564 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)2565 2565

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

15.31%

0.03%

0.23%

0.01%

1.05%

0.72%

0.30%

82.35%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

เงินลงทุนระยะสั้น

ลูกหนี้ระยะยาว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

วัสดุคงเหลือ

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์รวม
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สัดส่วนสินทรัพย์ปี 2565
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จากสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า กองทุนฯมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปี 2565 80.63 เท่า และมีอัตราส่วน
ทนุหมุนเวยีนเรว็ 67.81 เท่า แสดงว่า กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์มสีภาพคล่องดมีาก (มากกว่า 1 เท่า)  
มีความสามารถแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดเพ่ือจ่ายช�าระหนี้ระยะส้ันได้ แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ส่วนมาก
ของกองทุนฯ เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง  

ด้านสินทรัพย์ 
สนิทรพัย์รวมปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย สนิทรพัย์หมนุเวยีน  97.92% และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 2.08% 

พบว่า รายการเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 82.35% รองลงมาเป็นรายการเงินลงทุนระยะสั้น
เท่ากับ 15.31% หากเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2564 พบว่า เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้นสูงสุดซึ่งเกิดจากน�าเงิน
ที่ยังไม่ถึงก�าหนดเบิกจ่ายฝากประจ�า 6 เดือน        
      

25642565

80.63
67.81

78.16
77.98

หน่วย : เท่าสภาพคล่องทางการเงิน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน 587,924,347.37 633,820,203.52

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,335,393.20

4,804,895.00

7,140,288.20

3,854,285.00

3,854,285.00

10,994,573.20

0.00

576,929,774.17

576,929,774.17

0.00

620,108,846.93

620,108,846.93

4,974,329.85

2,896,261.00

7,870,590.85

5,840,765.74

5,840,765.74

13,711,356.59

21.24%

43.70%

64.94%

35.06%

35.06%

100.00%

36.28%

21.12%

57.40%

42.60%

42.60%

100.00%

(53.05%)

65.90%

(9.28%)

(34.01%)

(34.01%)

(19.81%)

2564 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)2565 2565

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อหนี้สินรวม

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทน

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน

ทุน 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน

ด้านหนี้สิน
หนี้สินรวมปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 64.94% และหนี้สินไม่หมุนเวียน 35.06% พบว่า  

หนี้สินหมุนเวียนสูงสุดเป็นรายการเงินรับฝากระยะสั้นเท่ากับ 43.70% ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นรายการประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเท่ากับ 35.06% หากเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2564 
พบว่า เงินรับฝากระยะสั้น เพิ่มขึ้น 65.90%  ซึ่งเกิดจากเงินประกันผลงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดจ่ายคืน และเจ้าหนี้ระยะสั้นลด
ลงเท่ากับ 53.05% เกิดจากการเร่งช�าระหนี้เจ้าหนี้เงินอุดหนุนโครงการ

หนี้สินรวม

การเลิกจ้าง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

35.06%

เจ้าหนี้ระยะสั้น
21.24%

เงินรับฝากระยะสั้น
43.70%

สัดส่วนหนี้สินปี 2565
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้

รวมรายได้ 515,780,769.48 516,009,168.49 100.00% 100.00% (0.04%)

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้อื่น

500,000,000.00

15,780,769.48

500,000,000.00

16,009,168.49

96.94%

3.06%

96.90%

3.10%

0.00%

(1.43%)

2564 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)2565 2565

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อรายได้รวม

ด้านรายได้
รายได้รวมปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย รายได้จากการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 96.94% และรายได้อื่น 3.06% เกิดจากรายได้
ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าปรับจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และเงินรับคืนโครงการ หากเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2564 พบว่า  
รายได้รวมลดลง 0.04% เกิดจากรายได้อื่นที่ลดลง 1.43%

รายได้

รายได้อื่น 
3.06%

รายได้จาก
การอุดหนุนอื่น

และบริจาค 
96.94%

สัดส่วนรายได้ปี 2565



ด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาคสูงสุด 85.15% รองลงมาเป็น 

ค่าใช้สอย 6.54% และค่าใช้จ่ายบุคลากร 6.46% หากเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2564 พบว่า ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 
124.56% เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนคณะท�างานต่างๆ รองลงมาค่าใช้สอยเพิ่มขึ้น 28.45% จากการตัดจ�าหน่าย 
ส่วนปรับปรุงอาคาร และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 10.37% เนื่องจากมีการจ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รวมค่าใช้จ่าย

36,095,992.43

1,311,200.00

36,577,246.44

594,640.54

1,362,488.11

7,036,155.58

475,982,119.14

558,959,842.24

38,646,044.35

583,900.00

28,475,591.02

829,596.36

1,234,422.17

9,107,905.39

443,282,743.29

522,160,202.58

6.46%

0.23%

6.54%

0.11%

0.24%

1.26%

85.16%

100.00%

7.40%

0.11%

5.45%

0.16%

0.24%

1.74%

84.90%

100.00%

(6.60%)

124.56%

28.45%

(28.32%)

10.37%

(22.75%)

7.38%

7.05%

2564 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)2565 2565

(หน่วย : บาท) ผลต่างอัตราส่วนต่อค่าใช้จ่ายรวม

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (43,179,072.76) (6,151,034.09) 601.98%

ค่าใช้จ่าย

85.16%

6.46%

0.23%

1.26%

0.24%

0.11%

6.54%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

สัดส่วนค่าใช้จ่ายปี 2565
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รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ประจำาปี ๒๕๖๕ ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) จำานวน ๕๗ โครงการ

ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑,๒๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๔,๔๘๐,๕๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๖๖๘,๐๐๐

๕๘๒,๕๐๐

๒,๖๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๔๓๕,๖๐๐
 

คบเด็กข้างบ้าน

การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง     
ไดโน แอลฟา

ก ข ค or กินข้าวค่ะ

ไต้ฝุ่น

สร้างสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ วิชาพระพุทธศาสนา 
ส�าหรับเยาวชนผู้พิการทางการ
ได้ยิน ระดับประถมศึกษา

การ์ตูนแอนิเมชันต�านาน
และนิทานพื้นบ้านล้านนา 4 ภาษา 
ส�าหรับเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

โครงการนิทานเสียงเพื่อสื่อสาร
ประเด็นอันตรายของการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างไม่ระมัดระวัง 
และส่งเสริมจินตนาการส�าหรับเด็ก

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับ
เด็กและครอบครัวไทย

ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตส�านึก 
ด้านการลดและแยกขยะ ระดับ
ประถมศึกษา

เพลงนิทานบันดาลใจ

ผลิตหนังสือนิทานและเพลงดี
ส�าหรับเด็ก ชุด เสริมสร้างเด็กไทย
ให้ฉลาดและสมรรถนะดี

อมรวัฒน์ พุทธเลิศศักดิ์

นภดล แก้วบ�ารุง

อภิลักษมณ์ บัวทอง

สมปอง จังทองศรี

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

สหัทยา  สิทธิวิเศษ

ศุภิสรา วันชาญเวช

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล

มูลนิธิคุณ

ศิรางศุ์สรร ศิลป์ชาวดี

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

๒๕๖๕-T๑/๐๐๐๕

๒๕๖๕-T๑/๐๐๑๑

๒๕๖๕-T๑/๐๐๔๓

๒๕๖๕-T๑/๐๐๔๙

๒๕๖๕-T๑/๐๐๕๓

๒๕๖๕-T๑/๐๐๕๗

๒๕๖๕-T๑/๐๐๙๑

๒๕๖๕-T๑/๐๑๐๕

๒๕๖๕-T๑/๐๑๐๘

๒๕๖๕-T๑/๐๑๓๒

๒๕๖๕-T๑/๐๑๘๑
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒,๒๙๙,๐๐๐

๗๗๐,๐๐๐

๖๐๙,๐๐๐

๑,๑๓๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๔๐๐,๐๐๐

๙๖๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

โครงการสื่อ รู้แล้วรอด ป้องกันการ
ถูกล่วงละเมิด

แบเบาะ ตอน นิทานเสริม
พัฒนาการตามวัย

จิ๋วแจ๋วยอดนักสืบ

มัคคุเทศก์น้อย เพื่อวิถีชุมชน 
ภาคอีสาน

กลั่นแกล้ง V2

นิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม

“โครงการต้นกล้า
ของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก”

แอนิเมชันชุด ฟู้ดรันเนอร์

ภาพยนตร์สารคดีผู้สูงวัย 
เรื่องเล่ามีชีวิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทัน
สื่อของแกนน�าผู้สูงอายุในเขต
สุขภาพที่ 4

รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่า
เชิงประวัติศาสตร์และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูง
อายุในจังหวัดก�าแพงเพชร

โครงการสบายสมอง 
Strong & Healthy

โครงการโมชั่นอินโฟกราฟิก 
เตรียมรับสังคมสูงอายุ “ชุดสูงวัย
อยู่สบาย”

สุทัศน์ ปาละมะ

รัฐ จ�าปามูล

จอมแก้ว เสนี

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไอเดีย ไอดู 
เฮาส์

อนุสรณ์ ศรีค�าขวัญ

ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์

บริษัท ทีเค เบลสเซด จ�ากัด

วันเฉลิม ชูตระกูล

บริษัท ธารา วิชั่น จ�ากัด

ณัฐชานันท์  ไตรวัฒนวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�าแพงเพชร

สายฝน วาณิชกะ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยังแจ่ม

๒๕๖๕-T๑/๐๒๑๐

๒๕๖๕-T๑/๐๒๓๑

๒๕๖๕-T๑/๐๒๔๖

๒๕๖๕-T๑/๐๒๗๔

๒๕๖๕-T๑/๐๒๙๒

๒๕๖๕-T๑/๐๓๐๕

๒๕๖๕-T๑/๐๓๑๓

๒๕๖๕-T๑/๐๓๒๑

๒๕๖๕-T๑/๐๐๖๓

๒๕๖๕-T๑/๐๐๘๒

๒๕๖๕-T๑/๐๐๙๔

๒๕๖๕-T๑/๐๑๔๔

๒๕๖๕-T๑/๐๑๖๘
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๗๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยา
สมเหตุสมผลส�าหรับผู้สูงอายุ
ผ่านบทเพลงซอล่องน่าน ชุด สูงวัย 
กินยาให้รู้เท่า เรื่องเล่าต้องรู้ทัน

ชะลอชรา สื่อเคล็ดลับชะลอวัย 
เลี่ยงเสื่อมก่อนตาย เพื่อคนวัย
เกษียณ

วันธรรมดา กล้าเที่ยว วันชื่น
คืนสนุก ของคนสูงวัยสุขภาพจิตดี

โครงการอยู่ให้เป็น

โครงการ YOLD เกษตร Amazing

สร้างสื่อปลอดภัยส�าหรับการเรียน
สู่อาชีพทางด้านดนตรีไทยให้กับ
ผู้พิการทางด้านสายตา

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ     
เพื่อการประกอบอาชีพ

สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเอง...ด้วยสื่อ
วิดีโอการออกก�าลังกายพิลาทิส
ส�าหรับผู้พิการทางการเห็น

สื่อสร้างสรรค์ “การเดินทางเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของ
สังคมและคนหูหนวก”

ก�าลังใจที่มองไม่เห็น

โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ชีวิตผ่านการเดินทาง
ส�าหรับคนพิการ Wheel We Go

คุณคือค่า

ดนตรี สานฝัน นักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

วัชระ เกี๋ยนต๊ะ

วรีธร ภิรมย์นาม

วิลาสิณี ชัยเพ็ชร

บริษัท สเเปลช นิวส์ จ�ากัด

มนัส หามาลา

ณัฐหทัย พงศ์พิทักษ์

ไชยเชษฐ์ ชาวเมืองทอง

สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย

บริษัท เอ็นดี แอดเวอร์ไทส์เม้นท์ 
จ�ากัด

โสภณ ฉิมจินดา

บริษัท อัพแอนด์อัพเพอร์ จ�ากัด

โรงเรียนบ้านเทอดไทย

๒๕๖๕-T๑/๐๑๗๖

๒๕๖๕-T๑/๐๒๑๕

๒๕๖๕-T๑/๐๒๔๗

๒๕๖๕-T๑/๐๒๕๘

๒๕๖๕-T๑/๐๓๒๐

๒๕๖๕-T๑/๐๐๐๗

๒๕๖๕-T๑/๐๐๑๗

๒๕๖๕-T๑/๐๐๑๙

๒๕๖๕-T๑/๐๑๐๓

๒๕๖๕-T๑/๐๑๔๑

๒๕๖๕-T๑/๐๑๕๓

๒๕๖๕-T๑/๐๑๘๕

๒๕๖๕-T๑/๐๑๙๐
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๙๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๓๙๖,๑๔๕

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ตอบโต้ได้ Super Siblings of 
Special Kids เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของเด็กพิเศษ

ความเข้มแข็งกลไกบูรณาการภาค
ประชาชน สื่อมวลชน และภาค
การศึกษาในการเฝ้าระวังสื่อ
น�าเสนอประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศ

สปอร์ตไลท์

โครงการโลกเงียบหัวใจเรียนรู้รัก 
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดเพื่อเด็ก
บกพร่องทางการได้ยิน

โครงการพัฒนาสื่อภาษามือดิจิทัล 
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้พิการ
ทางการได้ยิน ลดความเหลื่อมล�้า 
สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการวิจัยและผลิตสื่อ
สร้างการเรียนรู้ส�าหรับส่งเสริม
ทักษะการประกอบอาชีพ
แก่คนพิการทางสติปัญญาและ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

โครงการพระธรรมจาริกนักสื่อสาร
ในการผลิตและเผยแพร่สื่อ
สร้างสรรค์ในกลุ่มชาติพันธุ์

อีกเจ็ดวัน ฉันจะตายดี

คุณหมอขอบอก ๒

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์รณรงค์
ความสัมพันธ์ของเยาวชนกับ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและสังคม

ผู้เฒ่ากับดาวรุ่ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อ
สิทธิมนุษยชน

บริษัท ทีวีบูรพา จ�ากัด

หทัยชนก เชียงทอง

เกียรติศักดิ์ วิริยะภัทรเดช

มหาวิทยาลัยนครพนม

มูลนิธิโพธิยาลัย

บริษัท ไปดี ครีเอชั่น จ�ากัด

รุสนันท์ ภวภูตานนท์             
ณ มหาสารคาม

บริษัท อาตาปี จ�ากัด

บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จ�ากัด

๒๕๖๕-T๑/๐๒๑๓

๒๕๖๕-T๑/๐๒๑๔

๒๕๖๕-T๑/๐๒๓๒

๒๕๖๕-T๑/๐๒๓๘

๒๕๖๕-T๑/๐๓๐๖

๒๕๖๕-T๑/๐๓๕๗

๒๕๖๕-T๑/๐๐๑๕

๒๕๖๕-T๑/๐๐๓๐

๒๕๖๕-T๑/๐๐๓๖

๒๕๖๕-T๑/๐๐๘๐

๒๕๖๕-T๑/๐๐๘๓
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการรู้ทัน
กลโกงหลอกลวง และการน�าสู่
แก้ไขปัญหาด้วยกฎหมายอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

โครงการโซเชียลดีด้วยมือเรา  
วัคซีนชาวเน็ต

โครงการพัฒนาคู่มือการด�าเนิน
กิจกรรมเท่าทันสื่อแบบมีส่วนร่วม
ส�าหรับโรงเรียนตาดีกาชายแดนใต้

อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา 
โดยเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
ออนไลน์

สงสัยไหมเล่า

สารคดีชุด ภารกิจเปลี่ยนโลก    
ด้วยความร่วมมือกับศูนย์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการต้นแบบกู้ภัย ขับเคลื่อน
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผลิตสื่อและเผยแพร่ สถานีเฟซบุ๊ก
ไลฟ์ และศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ 
“สื่ออาสาประชาชน” ระยะที่ 2

สารคดีชุดจากไฟป่าและฝุ่นควันถึง
อาหารในจานเรา

บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อุ๊คบี จ�ากัด

อาลิฟ เบ็ญยานุสรณ์

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โกรท ไอเดีย

บริษัท คราวน์ สตูดิโอ        
โปรดักชั่น จ�ากัด

บริษัท เพื่อนกระบวนกร จ�ากัด

บริษัท โอเค แมส จ�ากัด

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์

๒๕๖๕-T๑/๐๐๙๐

๒๕๖๕-T๑/๐๐๙๙

๒๕๖๕-T๑/๐๑๒๒

๒๕๖๕-T๑/๐๑๓๗

๒๕๖๕-T๑/๐๑๔๐

๒๕๖๕-T๑/๐๑๖๙

๒๕๖๕-T๑/๐๒๓๓

๒๕๖๕-T๑/๐๒๔๙

๒๕๖๕-T๑/๐๒๕๕
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๗๐๐,๐๐๐

๘๒๔,๒๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๗๘๓,๗๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๘๙๕,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๕,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๖,๕๐๐,๐๐๐

วิถีใหม่ ชีวิตใหม่ ก้าวไปอย่างยั่งยืน

กลับสู่ธรรมชาติ โครงการสื่อเสียง
ธรรมชาติเพื่อความงอกงามทั้งจิตใจ
และความรู้

เรียนวิธีคิด ผ่านความฉลาด  
ทางดิจิทัล

โครงการผลิตหลักสูตรสร้างสรรค์
เพื่อยกระดับทักษะและสร้าง
ทักษะใหม่

แอนิเมชั่น เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ใน 
New Normal

ถอดรหัสลับภูมิคุ้มกันโลกดิจิทัล

โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจและรณรงค์ป้องกัน 
COVID-19 ในพื้นที่ จชต.

โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่”

Metaverse กับ สุขภาพจิต

ก้าวสู่วัน ปกติ ใหม่

ที่นี่คือที่รัก

คนเวียดนามในแผ่นดินสยาม

คนบ้านเดียว

ละคร นักสืบสายรุ้ง Season 2

ร้อยวิถี พันธ์วัฒนธรรม

ชาญณรงค์ วรรณสอน

วรพจน์ บุญความดี

บริษัท มาร์เวิลลัส สตูดิโอ จ�ากัด

บริษัท แมวน�้า เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น 
จ�ากัด

 บริษัท คูรูก้า อาร์ท จ�ากัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

ดร.กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อรฎา ประภาวดี

รุ่งฤดี พิพัฒนกิจ

บริษัท ฌาณ เพอร์เฟ็ค มีเดีย 
จ�ากัด

บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์  
มีเดีย จ�ากัด

บริษัท ฟ้าฟื้น ฟิล์ม จ�ากัด

๒๕๖๕-T๒/๐๐๐๓

๒๕๖๕-T๒/๐๐๖๙

๒๕๖๕-T๒/๐๑๒๒

๒๕๖๕-T๒/๐๑๒๓

๒๕๖๕-T๒/๐๑๖๑

๒๕๖๕-T๒/๐๑๗๔

๒๕๖๕-T๒/๐๑๙๓

๒๕๖๕-T๒/๐๒๖๙

๒๕๖๕-T๒/๐๓๕๒

๒๕๖๕-T๒/๐๓๖๓

๒๕๖๕-T๒/๐๐๒๓

๒๕๖๕-T๒/๐๐๔๔

๒๕๖๕-T๒/๐๐๘๓

๒๕๖๕-T๒/๐๑๕๒

๒๕๖๕-T๒/๐๒๔๒

โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์                     
ประจำาปี ๒๕๖๕ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำานวน ๗๐ โครงการ
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๓,๖๐๐,๐๐๐

๓๓๐,๒๕๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

๒,๐๖๙,๗๕๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

การพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม 
อุดรธานีเมืองต้นแบบอัตลักษณ์ร่วม
พหุวัฒนธรรม

รายการโทรทัศน์ ภาษา ประชา 
ชาติพันธุ์

พหุวัฒนไทย

โครงการพัฒนาแกนน�านักสื่อสาร
สังคมเท่าทันสื่อในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษา

Winner Gamer เกมพิชิตฝัน 
Season II

ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและ
การใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครูและพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง

โครงการต้นแบบหลักสูตรพัฒนา
ทักษะความเข้าอกเข้าใจและความ
คิดเชิงวิพากษ์ที่เหมาะกับเด็ก
และเยาวชน น�าไปสู่การรู้เท่าทันสื่อ

โรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์

โครงการวัยมันส์ รู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
จังหวัดเชียงใหม่

นักวิ่ง ภูเขา ตามรอยวิถีถิ่น

อบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในระดับอุดมศึกษา

เด็กรู้ท�า เรียนรู้ท�าก่อนที่จะสูญ

รายการสารคดี หมอยา บันทึก
สุดท้ายโลกไม่ลืม

ประวีณ ประพฤติชอบ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  
ม้าก้านกล้วย เทเลวิชั่น

บริษัท สานฟ้า จ�ากัด

ศรีบัว กันทะวงค์

บริษัท เท่นิยม จ�ากัด

ปนัดดา สังฆทิพย์

บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จ�ากัด

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

บริษัท ลูกสมุน โปรดักชั่นเฮ้าส์ จ�ากัด

บริษัท ไทยหันบิง จ�ากัด

วัดสุวรรณมาศมงคล

พัชรินทร์ ติ้วต้ง

๒๕๖๕-T๒/๐๓๒๖

๒๕๖๕-T๒/๐๓๓๘

๒๕๖๕-T๒/๐๓๖๐

๒๕๖๕-T๒/๐๑๐๖

๒๕๖๕-T๒/๐๑๕๓

๒๕๖๕-T๒/๐๑๕๔

๒๕๖๕-T๒/๐๒๒๕

๒๕๖๕-T๒/๐๒๓๖

๒๕๖๕-T๒/๐๒๗๒

๒๕๖๕-T๒/๐๐๑๘

๒๕๖๕-T๒/๐๐๒๑

๒๕๖๕-T๒/๐๐๒๒

๒๕๖๕-T๒/๐๐๔๒
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๘๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐

๖,๔๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๒,๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๔,๘๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๘๙๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

นวอาวุธ

โครงการ “ปกิณกะอารยสยาม”

โครงการ มนต์รักกันตรึม

โครงการสารคดี พุทธธรรม 
พุทธศิลป์ พุทธคุณ ค�้าจุนโลก

เมืองสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาหาร

ล�าหรอยอร่อยแซ่บ

โครงการหอมกลิ่นเล

เมตะดนตรีไทย ระนาดไทย  
ในเมตะเวิร์ส

โอสถโอชา

ที่นี่ ที่เดียว

วิถีคนจับปลา

How to know รถม้าล�าปาง

วรรณคดี New Gen

ดนตรีวิถีเมือง

โครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมศักยภาพ 
Soft Power ไทย รายการ อัญมณี
แห่งท้องทุ่ง

Soft Power มวยไทย  
น�าเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก

เดอะ วัดโพธิ์เอ้ม โค้ด ถอดรหัส
โคลงกลบทมรดกโลกสู่สากล
บนจักรวาลเสมือน

ศุภวัฒน์ สังข์รุ่ง

บริษัท โกลเด้น แซค เทรดดิ้ง จ�ากัด

บริษัท วันสามสิบเอ็ด จ�ากัด

บริษัท สปิริต อาร์ท 2011 จ�ากัด

วนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ 
บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

อริสรา วิภาตะวัต

ปาเจร พัฒนศิริ

บริษัท อะโกร มีเดีย จ�ากัด

บริษัท ออลแมช มีเดีย แอนด์  
แอดเวอไทซิง จ�ากัด

สมาคมรักษ์ทะเลไทย

โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรีนุช รัชตพิบูล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุวดา ธารเนตร

บริษัท เวิลด์ บิสสิเนส  
บรอดคาสท์ จ�ากัด

ชูพล ศรีเวียง

๒๕๖๕-T๒/๐๐๔๓

๒๕๖๕-T๒/๐๐๕๐

๒๕๖๕-T๒/๐๐๙๑

๒๕๖๕-T๒/๐๐๙๕

๒๕๖๕-T๒/๐๑๑๑

๒๕๖๕-T๒/๐๑๓๓

๒๕๖๕-T๒/๐๑๕๗

๒๕๖๕-T๒/๐๑๕๙

๒๕๖๕-T๒/๐๑๖๒

๒๕๖๕-T๒/๐๑๘๐

๒๕๖๕-T๒/๐๑๙๖

๒๕๖๕-T๒/๐๒๔๐

๒๕๖๕-T๒/๐๒๘๔

๒๕๖๕-T๒/๐๒๙๑

๒๕๖๕-T๒/๐๒๙๓

๒๕๖๕-T๒/๐๓๒๓

๒๕๖๕-T๒/๐๓๓๖
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๕,๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๗๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๘๓๔,๖๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

นอกแผนที่

ความทรงจ�า ณ ปันหยี

ผนังเก่าเล่าเรื่อง

โครงการสร้างสรรค์สื่อนาฏศิลป์
ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรม กรณี
ศึกษา การละเล่นโนราปัตตานี

มัทรี โปรเจคต์

เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา 
และต่อยอดโดยใช้พลวตัทางวฒันธรรม

โครงการผลิตและสร้างสรรค์
ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความ
สามัคคีคนในชาติ ลงเรือล�าเดียวกัน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเกิด
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อการเฝ้าระวัง
การระรานบนโลกออนไลน์ ระยะที ่2

รู้จริงแล้วจึงแชร์

โครงการการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
รณรงค์ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์

หยุดซะ โปรเจกต์ 2

ดิจิแมน ผู้พิทักษ์ไซเบอร์

นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์
สโมสร TRICK OR TRUST

สายน�้า ตัวฉัน และงานวิจัย

โครงการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
เชิงบวกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ในครอบครัว เปลี่ยนจอเป็นใจ ปีที่ 2

ภาณุพงษ์ ปิยะธนะศิริกุล

บรษิทั ไฟนอล ดราฟต์ ครเีอชัน่ จ�ากดั

จิตกร บุษบา

บริษัท ดิน น�้า ลม ไฟ (2019) จ�ากัด

ทองเปาด์ ทองก�าเหนิด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์  
แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด

บริษัท มิเนอร์วา คอนซัลแตนท์  
จ�ากัด

บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด

บริษัท อัคคตา จ�ากัด

บริษัท คิดดี อินฟินิตี้ จ�ากัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท บาบูนฮับ จ�ากัด

ศรุตยา เจริญพรพานิชกุล

๒๕๖๕-T๒/๐๓๔๐

๒๕๖๕-T๒/๐๓๔๑

๒๕๖๕-T๒/๐๓๔๒

๒๕๖๕-T๒/๐๓๕๐

๒๕๖๕-T๒/๐๓๖๕

๒๕๖๕-T๒/๐๒๘๓

๒๕๖๕-T๒/๐๓๐๐

๒๕๖๕-T๒/๐๐๕๖

๒๕๖๕-T๒/๐๐๘๘

๒๕๖๕-T๒/๐๐๙๔

๒๕๖๕-T๒/๐๑๕๖

๒๕๖๕-T๒/๐๓๓๒

๒๕๖๕-T๒/๐๓๕๔

๒๕๖๕-T๒/๐๐๓๙

๒๕๖๕-T๒/๐๐๖๖
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ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๖๑

๖๒
 

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒,๓๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๗๒๖,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

Co Loving Space  โครงการวิจัย
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และเข้าใจ
ในสิทธิเสรีภาพบนพื้นที่โซเชียล
มีเดียของเยาวชนและครอบครัว

ประโยชน์บอกเล่า

สองส�าเนียง ผลงานดนตรีคลาสสิก
ในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเครื่อง
ดนตรีไทยและวงดนตรีซิมโฟนี
ออร์เคสตรา

สื่อปลอดภัย แชร์ได้

การสร้างนวัตกรรมปฏิบัติการ
เสมือนจริงแบบ 3 มิติเพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

อ่านสนุกไม่หยุดจินตนาการ

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนรู้เรื่องการเคารพความยินยอม
ในความสัมพันธ์และการเรียนรู้
เรื่องเพศสัมพันธ์ปลอดภัยในวัยรุ่น

ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์

โครงการพื้นที่สื่อในพื้นที่
ความรุนแรงชายแดนใต้

การพัฒนาโปรแกรม Aion เพื่อใช้
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารในสื่อ
สังคมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขจีมาส สุภาพันธุ์

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

บริษัท โมโมทาโร่ จ�ากัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บริษัท โก เก็ต กู๊ด จ�ากัด

บริษัท ไทยคอนเซนท์ จ�ากัด

บริษัท ดนฤศ จ�ากัด

ฆอซาลี อาแว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

๒๕๖๕-T๒/๐๐๗๙

๒๕๖๕-T๒/๐๑๒๖

๒๕๖๕-T๒/๐๑๒๗

๒๕๖๕-T๒/๐๑๔๗

๒๕๖๕-T๒/๐๑๗๙

๒๕๖๕-T๒/๐๑๘๗

๒๕๖๕-T๒/๐๒๑๘

๒๕๖๕-T๒/๐๒๔๘

๒๕๖๕-T๒/๐๒๙๒

๒๕๖๕-T๒/๐๓๑๐
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โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์                     
ประจำาปี ๒๕๖๕ ประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำานวน ๕ โครงการ

ล�าดับ ชื่อโครงการรหัสโครงการ ชื่อผู้รับทุน
งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติ

๑

๒

๓

๔

๕

๓,๔๖๕,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๘๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๓,๕๘๕,๐๐๐

โครงการ การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด 
ขบวนการแก้จน

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ภัยไซเบอร์ปี 2

สองวัยเข้าใจสื่อ: การขับเคลื่อนงาน
เฝ้าระวังและการรู้เท่าทันสื่อกับกลุ่ม
เยาวชนสู่กลุ่มผู้สูงวัยผ่านมิติ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชน
และชุมชนในโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่
อย่างยั่งยืน

โครงการวิจัยการพัฒนาต่อยอด
และการสร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วม
ในระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่
น�าเสนอต่อสังคม

มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์

บริษัท สแพลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ 
จ�ากัด

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

๒๕๖๕-T๓/๐๐๐๓

๒๕๖๕-T๓/๐๐๐๔

๒๕๖๕-T๓/๐๐๐๕

๒๕๖๕-T๓/๐๐๐๖

๒๕๖๕-T๓/๐๐๐๗
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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 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกว่า  “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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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 
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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

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  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 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง  ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
(๒) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   
(๓) นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย   
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(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

ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่เมื่อมีเหตุให้ทําการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาที่เหลืออยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา   
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๕  มีหน้าที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘  เป็นจํานวนสองเท่าของแต่ละด้าน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น  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 
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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  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(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  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  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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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการประเมินผลอาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
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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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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

154   รายงานประจำาปี ๒๕๖๕



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   155

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประธานกรรมการ
นายวิษณุ เครืองาม    รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ
นายอิทธิพล คุณปลื้ม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการ
พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์  ปลัดกระทรวงกลาโหม
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ   ปลัดกระทรวงการคลัง
นางพัชรี อาระยะกุล   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นายสุภัทร จ�าปาทอง   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล   เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย 
นายพีรพน พิสณุพงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม
นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายธวัชชัย ไทยเขียว   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
นายยศพร ปัญจมะวัต        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิต
นางกรกนก ศิริวงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ
นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน

เลขานุการ
นายธนกร ศรีสุขใส    ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประธานอนุกรรมการ   
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อนุกรรมการ
พันเอกชัยวัฒน์ สว่างศรี   ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
นางภัทรพร วรทรัพย์   ผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา
นางสุนันทา มิตรงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม
นายนคร วีระประวัติ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

อนุกรรมการและเลขานุการ
นายธนกร ศรีสุขใส    ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ประธานอนุกรรมการ
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�าจร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
นางจินตนา พันธุฟัก           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 
ศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม 
นายสุรพล ทิพย์เสนา     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
รองศาสตราจารย์ลือชัย ศรีเงินยวง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 
รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผลการดำาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประธานอนุกรรมการ 
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์  

รองประธานอนุกรรมการ 
นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค 

อนุกรรมการ 
นางกรกนก ศิริวงษ์
นายสมชาย เจริญอ�านวยสุข
พลเรือตรี พรหมเมธ อติแพทย์
นางจริญญา จักรกาย   ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
     ผู้แทนกรมการปกครอง 
นายบุญเลิศ ชัยจิตตนานนท์  ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายช�านาญ งามมณีอุดม   รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ส�านักงานกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
ประธานอนุกรรมการ 
นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน       

รองประธานอนุกรรมการ
นายพีรพน พิสณุพงศ์   ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อนุกรรมการ
นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค 
นางนนทพร พรประยุทธ วันงาม 
นางจริญญา จักรกาย   ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
นายตรี บุญเจือ    ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 
     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายจิติภัทร์ บุญสม   ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นางวารีรัตน์ เลิศนที   ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและเลขานุการ  
นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ส�านักงานกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
ประธานอนุกรรมการ   
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อนุกรรมการ
นางสาวขวัญกมล คลิ้งคล้าย  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ 
นายภุมรินทร์ ศรีมูล 
นายจักรพันธ์ พงษ์เภตรา   

เลขานุการ
นางสาวนฤชนา กิติมานนต์                 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประธานอนุกรรมการ
นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์   

รองประธานอนุกรรมการ 
นายยศพร ปัญจมะวัต    

อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
นายนน อัครประเสริฐกุล
ร้อยโท ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ
นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น  ผู้แทนส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน   ผู้แทนส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
นางสาวกษมา กองสมัคร   ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ   ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชน 

ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ส�านักงานกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำานักงาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายธนกร ศรีสุขใส   ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ  รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายช�านาญ งามมณีอุดม   รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายปิยพงษ์ เชื้ออาษา   ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ
นางวนิดา วินิจจะกูล   ผู้อ�านวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน
นางสาวศศดิศ ชูชนม์   ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
     ส�าหรับเด็กและเยาวชน
นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ   ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
     ส�าหรับประชาชน
นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล  ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ
นางสาวนฤชนา กิติมานนต์  ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายปราโมทย์ บุญน�าสุข   ผู้เชี่ยวชาญ
นางสาวศุธิษา ศรีส�าอางค์   หัวหน้างานบัญชี
นางสาวศิรินภา พรมมีพันธ์  เจ้าหน้าที่บัญชี
นายนรชัย ด่านไทยวัฒนา   หัวหน้างานการเงิน
นางสาวพัชรพร ทองสุข   เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกนกวรรณ รอดเจริญ  เจ้าหน้าที่การเงิน
นายปัทมพงศ์ หอประสาทสุข  เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเบญจลักษณ์ ปฐวีกิจจานุกูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจีรนันท์ สุวรรณหงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอ�านวยการ 
นายพงค์ปกรณ์ คงศรีวรกุลชัย  หัวหน้างานกฎหมาย
นายกฤตภาส ตั้งสมบูรณ์   นิติกร
นางสาวพิชชาภา บุญญานนท์  นิติกร
นางสาววรจรรย์ อังศุธร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรนุช จันทร์ฉาย   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาทร ใช้กิจจา   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุรางค์รักษ์ ค�ารณยุทธ  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
นางสาวสุธิตา หมายเจริญ   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นางสาวชนิดาภา เจริญสุข   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวอรรถณัษฐ คูรัตน์   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นางสาวมนัญญา ทิพาบุณคเนศ  หัวหน้างานบริหารโครงการ
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นายวรปรัชญ์ อินทนิล   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
นายวิทวัส พานิช    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
นายณัฐพล ศุภสิทธิ์   เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นายธ�ารงค์ จิตตะปะสาทะ  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นางสาวสุธาทิพ ลาภสมทบ  หัวหน้างานบริหารโครงการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองสวัสดิ์  หัวหน้างานบริหารโครงการ 
นางสาวดนยา วสุวัต    เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นางสาวสวรัย นัยนานนท์   เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นางสาวณภาภัช พาศิริ   หัวหน้างานบริหารโครงการ 
นายศพิยวัฒน์ ตันติดิษย์   เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นายศิวดล ระถี    เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นางสาวพุทธิดา บุญชิด   เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นางสาวปุณณาสา สมจิตต์              เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นางสาวจิตติ วิสัยพรม   เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นายสุเมธัส วิภัติภูมิประเทศ  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 
นางสาวปฐมาภรณ์ ศิริวัฒนา  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางสาวกุลนาถ ศิริมงคล   ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอ�านวยการ
นางสาวเบญจมาศ สุภาษร  ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน


