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สารจากประธานกรรมการ
สลากกินแบั่งรัฐบัาล

Message from the 
Chairman of Board of 
Directors

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเป็็นัองค์์กรั

รััฐวิิสาหกิจชั้ั�นันัำที่่�อยู่่่ค์่่กับ่สังค์มไที่ยู่มาอยู่่างยู่าวินัานั 

ตลอดรัะยู่ะเวิลากวิ่า 82 ป็ี ในัการัดำเนัินังานัสามารัถ

สร้ัางรัายู่ได้ให้กับ่รััฐในัลำดับ่ต้นั ๆ ของหนั่วิยู่งานั 

รััฐวิิสาหกิจที่ั�งหมด ด้วิยู่เจตจำนังในัการับ่ริัหารังานั 

เพื่่�อนัำรัายู่ได้มาพัื่ฒนัาป็รัะเที่ศให้เจริัญก้าวิหน้ัา 

สำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าลม่ง่มั�นัพัื่ฒนัายู่ท่ี่ธศาสตร์ั 

การับ่ริัหารังานัให้เกดิป็รัะสิที่ธภิาพื่เพื่่�อให้องค์์กรัสามารัถ 

ผ่่านัพื่้นัวิิกฤตการัณ์์ที่่�ถาโถมในัแต่ละชั้่วิงเวิลาตั�งแต่

อด่ตถึงป็ัจจ่บั่นั รัวิมถึงการัแพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อ

ไวิรัสัโค์โรันัา 2019 (COVID-19) ที่่�สง่ผ่ลตอ่สงัค์มและ

เศรัษฐกจิของป็รัะเที่ศอยู่า่งหลก่เล่�ยู่งไมไ่ดอ้ยู่่ใ่นัขณ์ะนั่�

ในัชั้่วิงเวิลาแห่งป็รัะวัิติศาสตรั์นั่�สำนัักงานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลได้เผ่ชั้ิญหนั้ากับ่ค์วิามที่้าที่ายู่ 

ในัการัรัับ่ม่อวิิกฤตที่่�ส่งผ่ลกรัะที่บ่ที่ั�งในัรัะดับ่ป็รัะเที่ศ

และรัะดับ่โลก นั่�ถ่อเป็็นัโอกาสยู่ิ�งใหญ่อ่กค์รัั�งหนัึ�ง

ที่่�สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลได้ม่การัที่บ่ที่วินั

ยู่่ที่ธศาสตรั์ บ่ที่บ่าที่ขององค์์กรั ค์่ณ์ค์่าสำค์ัญที่่�ค์วิรั

ยู่ึดถ่อ รัวิมถึงม่การัป็รัับ่เป็ล่�ยู่นัแผ่นัการัดำเนัินังานั

ให้เหมาะสมกับ่สถานัการัณ์์ ม่การันัำเที่ค์โนัโลยู่่และ

นัวิัตกรัรัมมาใชั้้รัองรัับ่ปั็ญหาอยู่่างทัี่นัท่ี่วิงที่่ และในั

ชั้่วิงเวิลาที่่�ยู่ากลำบ่ากนั่�เรัาได้เห็นัค์วิามม่่งมั�นัของ 

ที่่กค์นัในัองค์์กรัที่่�รั่วิมม่อกันัฝ่่าฟัันับ่รัิหารัจัดการัวิิกฤต

สำค์ัญนั่�ด้วิยู่ค์วิามเด็ดเด่�ยู่วิ ที่่กค์นัได้นัำพื่ลังแรังกายู่

แรังใจและศักยู่ภาพื่ที่่�ม่ออกมาที่ำงานัในัวิิถ่ใหม่ให้เกิด

ป็รัะสิที่ธิผ่ลส่งส่ด ในัสภาวิะที่่�ม่ข้อจำกัดและอ่ป็สรัรัค์

มากมายู่เกิดขึ�นั

ในัที่่ามกลางสถานัการัณ์์ที่่�ส่งผ่ลกรัะที่บ่ต่อค์นั

ที่ั�งโลก สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลให้ค์ำมั�นัสัญญา

ที่่�จะดำรังบ่ที่บ่าที่สร้ัางค์วิามหวัิงและโอกาสให้กบั่พื่่�นัอ้ง

ป็รัะชั้าชั้นั รัวิมถึงสร้ัางสรัรัค์กิ์จกรัรัมสาธารัณ์ป็รัะโยู่ชั้น์ั

ที่่�หลากหลายู่ ม่โค์รังการัรัับ่ผิ่ดชั้อบ่ต่อสังค์มที่่�ม่ส่วินั

ชั้่วิยู่เหล่อป็รัะชั้าชั้นัให้ตรังกับ่ค์วิามต้องการัเรั่งด่วินั  

และสรั้างแนัวิที่างเข้าไป็หนั่นัเสริัมให้ที่่กภาค์ส่วินัของ

สังค์มไที่ยู่ม่ค์วิามหวิังอันัสดใส โดยู่เรัายู่่นัหยู่ัดที่่�จะ 

เรั่ยู่นัรั่้บ่ที่เรั่ยู่นัจากค์วิามที่้าที่ายู่ใหม่ ๆ  พื่ลิกวิิกฤตเป็็นั

โอกาสในัการัพื่ัฒนัาองค์์กรั ไม่หยู่่ดยู่ั�งในัการัแสวิงหา

วิิถ่ที่างในัการัเติบ่โตเค์่ยู่งข้างป็รัะชั้าชั้นัชั้าวิไที่ยู่ และ

รั่วิมเป็็นัพื่ลังสรั้างสรัรัค์์สังค์มไที่ยู่ในัสายู่ธารัแห่งค์วิาม

เป็ล่�ยู่นัแป็ลงของโลกยู่่ค์ใหม่ที่่�เกิดขึ�นัอยู่่างรัวิดเร็ัวิ  

เพื่่�อสรั้างป็ัจจ่บ่ันัที่่�มั�นัค์ง และสานัต่อส่่อนัาค์ตที่่�ยู่ั�งยู่่นั

รั่วิมกันัดังเชั้่นัในัป็รัะวิัติศาสตรั์ที่่�ผ่่านัมา

(นายลวรณ แสงสนิท)
ประธานกรรมการสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
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สารผู้้�อำนวยการ 
สำนักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล

Message from  
GLO Director-General

สำนัักงานัสลากกินัแ บ่่ ง รััฐบ่าลได้สั� งสม

ป็รัะสบ่การัณ์์การับ่ริัหารัองค์์กรัตลอดรัะยู่ะเวิลากว่ิา  

82 ป็ ีเพื่่�อภารักจิสำค์ญัในัการัเป็น็ัองค์ก์รัรัฐัวิิสาหกจิที่่�นัำ

รัายู่ได้เข้าส่่รััฐอยู่่างต่อเนั่�อง นัอกจากนั่�เพื่่�อรัองรัับ่การั

เป็ล่�ยู่นัแป็ลงของสังค์มและเศรัษฐกิจที่่�ม่ค์วิามผ่ันัผ่วินั

อยู่่างยิู่�ง ป็ัจจ่บั่นัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลได้ม่ 

นัโยู่บ่ายู่สำคั์ญในัการัส่งเสริัมการัใช้ั้ค์วิามคิ์ดสรัา้งสรัรัค์์

และการัจัดการันัวิัตกรัรัม รัวิมถึงนัำรัะบ่บ่การับ่รัิหารั

ค์วิามต่อเนั่�องที่างธ่รักิจมาเป็็นัเค์ร่ั�องม่อในัการับ่ริัหารั

จัดการัองค์์กรัให้เกิดค์วิามยู่ั�งยู่่นั ดังจะเห็นัได้จาก 

แผ่นัวิิสาหกิจสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ป็รัะจำป็ี 

2564-2570 ซึึ่�งได้นัำบ่ที่เร่ัยู่นัค์วิามสำเรั็จในัอด่ตมา

เป็็นัฐานัสำค์ัญในัการัออกแบ่บ่แผ่นังานัเพื่่�อให้องค์์กรั

ก้าวิเดินัต่อไป็ในัอนัาค์ตด้วิยู่ที่ิศที่างที่่�ค์มชั้ัดยู่ิ�งขึ�นั

โดยู่ตรัะหนัักถึงค์วิามสำคั์ญในัการับ่ริัหารั

วิิกฤตการัณ์์ที่่�สามารัถเกิดขึ�นัได้อยู่่่เสมอในัโลกที่่�ม่การั

เป็ล่�ยู่นัแป็ลงที่างเที่ค์โนัโลยู่่อยู่่างรัวิดเร็ัวิ ซึึ่�งในัปี็นั่�เรัา

ม่บ่ที่เรั่ยู่นัรั่้สำคั์ญเกิดขึ�นัในัวิิกฤตการัแพื่ร่ัรัะบ่าดของ

โรัค์ติดเชั้่�อไวิรัสัโค์โรันัา 2019 (COVID-19) สำนักังานั 

สลากกินัแบ่่งรัฐับ่าลได้ดำเนิันังานัรับั่มอ่กับ่วิกิฤตการัณ์์

ดว้ิยู่การันัำแนัวินัโยู่บ่ายู่ Digital Transformation มาเป็น็ั

กลยู่่ที่ธ์ในัการับ่รัิหารัสถานัการัณ์์ เนั่�องจากที่่�ผ่่านัมา

องค์์กรัให้ค์วิามสำค์ัญกับ่การัส่งเสรัิมการัใชั้้นัวิัตกรัรัม 

และเที่ค์โนัโลยู่่ในัการับ่รัิหารัจัดการัองค์์กรั ม่การั 

ยู่กรัะดับ่ศักยู่ภาพื่บ่่ค์ลากรัเพื่่�อม่่งส่่องค์์กรันัวัิตกรัรัม 

และม่การัป็รัับ่เป็ล่�ยู่นัวิิถ่การัที่ำงานัส่่องค์์กรัดิจิที่ัล 

(Digital Transformation) มาอยู่่างต่อเนั่�อง ที่ำให้

สามารัถใชั้้เค์รั่�องม่อที่่�หลากหลายู่บ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง

จากวิิกฤตได้ที่ันัท่ี่วิงที่่ และยัู่งค์งพัื่ฒนัาผ่ลิตภัณ์ฑ์์

รั่ป็แบ่บ่บ่รัิการัที่่�ตอบ่สนัองค์วิามต้องการัของล่กค์้าที่่�

เป็ล่�ยู่นัแป็ลงไป็ได้อ่กด้วิยู่

ในัรัายู่งานัป็รัะจำป็ีฉบั่บ่นั่� จึงได้ฉายู่ภาพื่ให้ 

ที่ก่ภาค์ส่วินัเห็นัผ่ลสำเร็ัจของการัดำเนิันังานัอันัเป็น็ัผ่ล

มาจากค์วิามม่่งมั�นัสร้ัางรัากฐานัที่่�ยู่ั�งยู่่นัให้กับ่องค์์กรั

ในัที่่กมิติ ผ่่านัแผ่นังานัรัะยู่ะต่าง ๆ แผ่นับ่รัิหารัค์วิาม

เส่�ยู่งเพื่่�อเตรั่ยู่มพื่ร้ัอมรัับ่ม่อภัยู่ค์่กค์ามที่่กรั่ป็แบ่บ่  

การัพื่ัฒนัาศักยู่ภาพื่การับ่รัิหารัจัดการัองค์์กรัให้ม่ 

ป็รัะสิที่ธิภาพื่ เพื่่�อสร้ัางค์วิามยู่ั�งยู่่นัในัรัะยู่ะยู่าวิ  

โดยู่มก่ารัใช้ั้เที่ค์โนัโลยู่ท่ี่่�ทัี่นัสมยัู่ใหเ้ข้าถงึกล่ม่เป็า้หมายู่

ได้มากขึ�นั ม่่งเพื่ิ�มข่ดค์วิามสามารัถขององค์์กรัที่่กด้านั 

เพื่่�อให้การัดำเนัินังานับ่รัรัล่ผ่ล เที่่าที่ันัป็ัญหาอ่ป็สรัรัค์ 

ที่่�ที่ว่ิค์วิามซึ่ับ่ซึ่้อนัยู่ิ�งขึ�นั และเพื่่�อให้องค์์กรัของเรัา

ยู่่นัหยู่ัดเป็็นักำลังสำค์ัญในัการัสรั้างสังค์มค์่ณ์ภาพื่ 

เศรัษฐกจิที่่�มั�นัค์ง สิ�งแวิดลอ้มที่่�ด ่และรัว่ิมเป็น็ัส่วินัหนัึ�ง

ในัการัพื่ฒันัาค์ณ่์ภาพื่ชั้ว่ิติของพื่่�นัอ้งป็รัะชั้าชั้นัเพื่่�อการั

พื่ัฒนัาป็รัะเที่ศอยู่่างยู่ั�งยู่่นัต่อไป็

พันโท

(หนุน ศันสนาคม)
ผู้้�อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
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บัทสรุปผู้้�บัริหาร  
(Executive Summary)

ป็ีพื่่ที่ธศักรัาชั้ 2564 เป็็นัอ่กหนัึ�งป็ีแห่งค์วิาม

ที่้าที่ายู่ในัการัรัับ่ม่อสถานัการัณ์์ยู่ากลำบ่าก ค์นัที่ั�งโลก

ยู่ังต้องเผ่ชั้ิญกับ่การัแพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััส

โค์โรันัา(COVID-19) สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

ก็ยู่ังต้องยู่่นัหยัู่ดรัับ่ม่อกับ่สถานัการัณ์์อันัเลวิร้ัายู่นั่�

เชั้่นักันั โดยู่นัับ่เป็็นัป็ัญหาใหญ่ขององค์์กรัซึ่ึ�งผ่่้บ่รัิหารั

มิได้นัิ�งนัอนัใจ ได้ป็ล่กพื่ลังให้พื่นัักงานัที่่กค์นัล่กขึ�นั

มารั่วิมม่อกันัฟัันัฝ่่าจนัผ่่านัพื่้นัมาได้ด้วิยู่ด่ โดยู่ได้รั่วิม

กันัรัะดมค์วิามค์ิดดำเนัินันัโยู่บ่ายู่ส่งเสรัิมการัใชั้้ค์วิาม

ค์ิดสรั้างสรัรัค์์และการัจัดการันัวัิตกรัรัม เพื่่�อให้การั

บ่ริัหารัจดัการัองค์ก์รัมป่็รัะสทิี่ธิภาพื่สามารัถดำเนันิังานั 

ผ่่านัอ่ป็สรัรัค์ได้เป็็นัอยู่่างด่ จนัเกิดบ่ที่เรั่ยู่นัรั่้ที่ั�งในัด้านั

การับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่ง การัพัื่ฒนัาองค์์กรันัวัิตกรัรัม 

เกิดการัที่บ่ที่วินัแผ่นังานัให้เ ท่ี่าทัี่นัสถานัการัณ์์  

โดยู่ใช้ั้ป็รัะสบ่การัณ์์ในัการับ่ริัหารังานัอันัยู่าวินัานักว่ิา  

8 ที่ศวิรัรัษมาป็รับั่ใช้ั้ร่ัวิมกับ่เค์ร่ั�องมอ่ในัการับ่รัหิารัจดัการั 

ธร่ักิจ และรัะบ่บ่บ่ริัหารัองค์ก์รัอันัทัี่นัสมัยู่ที่่�หลากหลายู่

หากมองยู่อ้นักลบั่ไป็ในัอดต่นับั่จากวินััที่่�สถาป็นัา

องค์์กรัอยู่่างเป็็นัที่างการั นัับ่เป็็นัเวิลาถึง 82 ป็ีแล้วิ 

ท่ี่�สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลจัดตั�งขึ�นัด้วิยู่การัรัับ่

โอนักจิการัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าลและสลากบ่ำรัง่เที่ศบ่าล

มาจากกรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่ และสถาป็นัาขึ�นัอยู่่างเป็็นั

ที่างการัเม่�อวัินัที่่� 5 เมษายู่นั 2482 ต่อมาได้ม่การั

ตรัาพื่รัะรัาชั้บั่ญญัติสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลขึ�นั 

เม่�อ พื่.ศ. 2517 และบ่รัหิารังานัภายู่ใต้ พื่.รั.บ่. 2517 ตลอดมา  

โดยู่ได้ที่ำการัแก้ไขเพื่ิ�มเตมิป็รัะกาศในัรัาชั้กจิจานัเ่บ่กษา  

และม่ผ่ลบ่ังค์ับ่ใชั้้ตั�งแต่วิันัที่่� 23 พื่ฤษภาค์ม 2562  

ม่วิัตถ่ป็รัะสงค์์ในัการัออกสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล จัดการั 

โรังพื่ิมพื่์อันัเป็็นัอ่ป็กรัณ์์ในัการัพิื่มพื่์สลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าลหรั่อจัดพื่ิมพื่์สิ�งพื่ิมพื่์อ่�นัท่ี่�ค์ณ์ะกรัรัมการัให้ 

ค์วิามเห็นัชั้อบ่ และกรัะที่ำการัอ่�นัใดที่่�เก่�ยู่วิเนั่�องหรั่อ

เป็น็ัป็รัะโยู่ชั้นัแ์กก่ารัดำเนันิักจิการัของสำนักังานัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าล

ป็จัจบั่่นัสำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าลดำเนิันังานั

ตามแผ่นัรัฐัวิิสาหกิจ พื่.ศ. 2564-2570 เพื่่�อใช้ั้เป็น็ักรัอบ่ 

ที่ิศที่างและกลไกในัการัดำเนิันังานัขององค์์กรัให้

สอดค์ล้องกับ่สภาพื่แวิดล้อมที่างธ่รักิจ สังค์ม และ

เที่ค์โนัโลยู่่ที่่�ม่การัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงอยู่่างรัวิดเร็ัวิ โดยู่ม่่ง

เนั้นัการัยู่กรัะดับ่การับ่รัิหารัจัดการัองค์์กรัในัที่่กมิติ 

ค์รัอบ่ค์ล่มที่่กด้านัที่่�สำค์ัญ ม่่งมั�นัในัการัตอบ่สนัอง

ค์วิามต้องการัของล่กค้์าและผ่่้ม่ส่วินัได้เส่ยู่ที่่�สำคั์ญ 

รัวิมถึงการัดำเนัินังานัอยู่่างม่ธรัรัมาภิบ่าล และม่ค์วิาม

รัับ่ผ่ิดชั้อบ่ต่อสังค์ม

นัอกจากนั่�ในัฐานัะรััฐวิิสาหกิจซึ่ึ�งเป็็นัหน่ัวิยู่งานั

ของรััฐที่่�ม่หน้ัาที่่�สำคั์ญต่อการัขับ่เค์ล่�อนัยู่่ที่ธศาสตร์ั

และแนัวิที่างการัพื่ฒันัาป็รัะเที่ศที่ั�งที่างตรังและที่างออ้ม 

สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าลยู่งัมค่์วิามม่ง่มั�นัตั�งใจชั้ว่ิยู่

เหล่อสังค์มในัด้านัต่าง  ๆ เชั้่นั สาธารัณ์ส่ข การัแพื่ที่ยู่์ 

การัศึกษา ศาสนัา วิัฒนัธรัรัมป็รัะเพื่ณ์่ สังค์ม และ

สิ�งแวิดล้อม เพื่่�อให้ป็รัะชั้าชั้นัในัชั้่มชั้นัต่าง  ๆ เข้าถึง 

โอกาสในัการัพัื่ฒนัาค์่ณ์ภาพื่ชั้่วิิต ม่ค์วิามอยู่่่ด่กินัด ่ 

ม่อาชั้่พื่ที่่�มั�นัค์ง และสรั้างการัม่ส่วินัรั่วิมให้ป็รัะชั้าชั้นั 

เขา้มารัว่ิมเป็น็ัสว่ินัหนัึ�งในัการัพื่ฒันัาส่ส่งัค์มที่่�นัา่อยู่่ใ่นั

ที่ก่มติไิป็ด้วิยู่กันั ซึ่ึ�งบ่ที่บ่าที่ด้านันั่�ถอ่เป็น็ัอก่หนัึ�งภารักิจ

ที่่�สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลให้ค์ำมั�นัสัญญาในัการั

ที่่่มเที่ดำเนัินังานัให้เกิดค์วิามต่อเนั่�อง ค์วิบ่ค์่่ไป็กับ่การั

ดำเนิันังานัพื่ฒันัารัะบ่บ่การับ่ริัหารัจดัการัองค์ก์รัให้เกดิ

ค์วิามยู่ั�งยู่่นัที่างธ่รักิจ ม่ค์วิามยู่่ดหยู่่่นัพื่รั้อมตอบ่สนัอง 

และรัับ่ม่อกับ่ภัยู่ค์่กค์ามและการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงที่่ก 

รั่ป็แบ่บ่ที่่�จะเกิดขึ�นัในัอนัาค์ต
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ข้�อม้ลทั�วไป 
ข้องรัฐวิสาหกิจ

ร้�จักสำนักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล 
147 ปี การออกรางวัลสลากกินแบั่งรัฐบัาล

การออกสลากกินแบ่่งรัฐบ่าลในประเทศไทยเริ�มม่ข้้�นในสมัย 
พระบ่าทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอย้่หัว รัชกาลท่� 5

2417

จุดเริ่มต�นลอตเตอรี�
พื่รัะบ่าที่สมเด็จพื่รัะจ่ลจอมเกล้า 
เ จ้ าอยู่่่ หั วิ ไ ด้ที่รั งพื่รัะกรั่ณ์า 
โป็รัดเกล้าฯ พื่รัะรัาชั้ที่านัพื่รัะบ่รัม
รัาชั้าน่ัญาตให้กรัมที่หารัมหาดเล็ก
ออกลอตเตอรั่� เป็็นัค์รัั�งแรักในั
ป็รัะเที่ศ โดยู่ม่ชั้าวิอังกฤษชั้่�อ  
“ค์รัอ่าลบ่าสเตอร์ั” เป็็นัผ่่น้ัำลักษณ์ะ
การัออกรัางวัิลสลากแบ่บ่ยู่่โรัป็ 
มาเผ่ยู่แพื่ร่ัเป็็นัค์นัแรัก

2460

ลอตเตอรี�ข้องสภารักชาติ 
แห่งประเทศอังกฤษ
ได้ รัั บ่พื่รัะรัาชั้ที่านัพื่รัะบ่รัม 
รัาชั้านั่ญาตจากพื่รัะบ่าที่สมเด็จ 
พื่รัะมงก่ฎเกล้าเจ้าอยู่่่หวัิ ให้ออก 
สลากลอตเตอร่ั�ของสภารัักชั้าติ 
ป็รัะเที่ศองักฤษ โดยู่ดำเนันิันัโยู่บ่ายู่
ก่้เงินัจากป็รัะชั้าชั้นัด้วิยู่การัออก

ลอตเตอรั่�

2466

ลอตเตอรี�บ่ำารุงเสือป่าอาสา
สมัคร
พื่รัะบ่าที่สมเด็จพื่รัะมงก่ฎเกล้า 
เจ้าอยู่่่หวัิ ได้พื่รัะรัาชั้ที่านัพื่รัะบ่รัม
รัาชั้านั่ญาตให้ออก “ลอตเตอร่ั�
เส่อป่็าล้านับ่าที่” เพื่่�อหารัายู่ได้
ซึ่่�อปื็นัพื่รัะรัาชั้ที่านัแก่กองเส่อป่็า 
และพื่รัะรัาชั้ที่านันัามปื็นัร่่ันันั่�ว่ิา 
“ปื็นัพื่รัะรัาม 6”

2476

ลอตเตอรี�รัฐบ่าลสยาม
รััฐบ่าลพิื่จารัณ์าเห็นัว่ิาการัออก 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลอยู่่่ในัค์วิาม 
นัิยู่มของป็รัะชั้าชั้นัและเป็็นัการั 
หารัายู่ได้เข้ารััฐโดยู่ป็รัะชั้าชั้นั 
ไม่เดอ่ดร้ัอนั จงึได้ออก “ลอตเตอร่ั�” 
เพื่่�อนัำรัายู่ได้ไป็ใช้ั้จ่ายู่ในัการั
ศกึษาและพื่ยู่าบ่าล ขณ์ะเดยู่่วิกนัั
รััฐบ่าลได้ออกลอตเตอรั่�เพื่่�อหาเงนิั
มาชั้ดเชั้ยู่รััชั้ชั้ป่็การัที่่�ขาดไป็ โดยู่
ให้กรัมสรัรัพื่ากรัเป็็นัผ้่่รัับ่ผ่ดิชั้อบ่

2477 

สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
ค์ณ์ะ รัั ฐ ม นัต รั่ ไ ด้ อ นั่ มั ติ ใ ห้
กรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่ออก “สลาก
กนิัแบ่่งบ่ำร่ังเที่ศบ่าล” โดยู่กำหนัด
ว่ิา หากเด่อนัใดเป็็นัเด่อนัที่่�ออก
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล เด่อนันัั�นั
ให้งดจำหน่ัายู่สลากกินัแบ่่งของ
เที่ศบ่าล เรัิ�มจำหน่ัายู่งวิดแรัก
เม่�อเดอ่นัพื่ฤศจกิายู่นั พื่.ศ. 2478 
แล้วิออกสลากเด่อนัเมษายู่นั 
พื่.ศ. 2479 จากนัั�นัได้มก่ารัออก
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลและสลาก
บ่ำรั่งเที่ศบ่าลเรั่�อยู่มา โดยู่กรัม
สรัรัพื่ากรัและกรัะที่รัวิงการัค์ลัง
ร่ัวิมดำเนันิัการัออกสลาก

2482

สถาปนาสำานักงานสลาก 
กินแบ่่งรัฐบ่าล
ในั พื่.ศ. 2482 ถอ่เป็็นัยู่ค่์ท่ี่�สลาก
กนิัแบ่่งรัฐับ่าลเริั�มดำเนิันัการัอยู่่าง
จริังจงั โดยู่ค์ณ์ะรััฐมนัตรัไ่ด้มม่ติ
ให้โอนักจิการัสลากกนิัแบ่่งรััฐบ่าล  
และสลากบ่ำร่ังเที่ศบ่าล มาสังกดั 
กรัะที่รัวิงการัค์ลัง และได้ม่การั 
แต่งตั�งค์ณ์ะกรัรัมการัออกสลาก
กินัแบ่่งรััฐบ่าลขึ�นั โดยู่ม่พื่รัะยู่า
พื่รัหมที่ัตศรั่พื่ิลาส เป็็นัป็รัะธานั
กรัรัมการั
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สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลของไที่ยู่เรัิ�มขึ�นัอยู่่างจรัิงจัง

ในั พื่.ศ. 2482 หลงัจากสถาป็นัาสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่ 

รััฐบ่าลขึ�นัอยู่่างเป็็นัที่างการัเม่�อวิันัท่ี่� 5 เมษายู่นั 

2582 โดยู่ค์ณ์ะรััฐมนัตรั่ม่มติให้โอนักิจการัเก่�ยู่วิกับ่ 

สลากกินัแบ่่งที่ั�งของรััฐบ่าลและเที่ศบ่าลมาสังกัด

กรัะที่รัวิงการัค์ลัง ได้ม่การัแต่งตั�ง “ค์ณ์ะกรัรัมการั

สลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล” ขึ�นั โดยู่มพ่ื่รัะยู่าพื่รัหมที่ตัศรัพ่ื่ลิาส  

เป็็นัป็รัะธานักรัรัมการัค์นัแรัก

การัออกสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าลก็ได้พื่ฒันัาเร่ั�อยู่มา 

จนักรัะที่ั�ง พื่.ศ. 2517 ได้ม่การัออกพื่รัะรัาชั้บั่ญญัติ

สำนักังานัสลากกินัแบ่่งรัฐับ่าลขึ�นั กำหนัดให้สำนักังานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเป็็นันัิติบ่่ค์ค์ลและเป็็นัรััฐวิิสาหกิจ

สังกัดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง นัอกจากการัดำเนัินักิจการั

ภายู่ในัป็รัะเที่ศแล้วิ สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าลยู่งัได้ม่ 

การัป็รัะสานังานั และแลกเป็ล่�ยู่นัค์วิามคิ์ดเหน็ัและข้อมล่ 

ข่าวิสารัด้านักิจการัสลากกินัแบ่่งกับ่ต่างป็รัะเที่ศด้วิยู่ 

โดยู่การัเข้าเป็็นัสมาชั้ิกของสมาค์มสลากกินัแบ่่งโลก 

(World Lottery Association : WLA) และเป็น็ัสมาชิั้ก 

ของสมาค์มสลากกินัแบ่่งภ่มิภาค์เอเช่ั้ยู่แป็ซิึ่ฟัิก (Asia 

Pacific Lottery Association : APLA) ตั�งแตป่็ ีพื่.ศ. 2543 

(หมายู่เหต ่World Lottery Association พื่ฒันัามาจาก 

องค์ก์ารั International Association of State Lotteries 

ซึ่ึ�งสำนัักงานัสลากฯ เป็็นัสมาชั้ิกตั�งแต่ป็ี พื่.ศ. 2503)

ป็ัจจ่บ่ันัสำนัักงานัสลากฯ ได้ม่่งมั�นัพื่ัฒนัาการั

ดำเนันิังานัต่าง ๆ  เพื่่�อตอบ่โจที่ย์ู่ภารักิจหลกั สำนักังานั 

สลากฯ ยู่ังได้ดำเนัินัการัเพื่่�อสังค์ม นัำรัายู่ได้มาพื่ัฒนัา 

ชั้ม่ชั้นั สงัค์ม และป็รัะเที่ศ สนับั่สนัน่ังานัดา้นัสาธารัณ์ส่ข 

สรั้างโอกาสที่างการัศึกษา การัช่ั้วิยู่เหล่อผ่่้พิื่การัและ 

ผ่่ด้อ้ยู่โอกาส สง่เสริัมศาสนัา และการัอนัร่ักัษ์ธรัรัมชั้าติ

และสิ�งแวิดล้อม

กว่าจะเป็นสำนักงานสลากฯ ในปัจจุบััน

2482
สถาปนาสำานักงาน 
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
วินััที่่� 5 เมษายู่นั 2482 สำนักังานั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลก่อตั�งอยู่่าง
เป็็นัที่างการั และถ่อวัินันั่�เป็็นัวัินั
สถาป็นัาจนัถึงป็ัจจ่บ่ันั

2494
กองการพิมพ์สำานักงาน
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
จดัตั�งกองการัพิื่มพ์ื่เพื่่�อพื่มิพ์ื่สลาก
เอง ท่ี่� ถ.จกัรัพื่งษ์ เค์รั่�องพื่มิพ์ื่สั�งตรัง 
มาจากสหรััฐอเมริักา เริั�มพิื่มพ์ื่
สลากค์รัั�งแรักเม่�อเด่อนัเมษายู่นั 
2495 เป็็นัสลากงวิดป็รัะจำวิันั
พื่ฤหัสบ่ด่ท่ี่� 29 พื่ฤษภาค์ม 2495

2499
ท่�ทำาการสำานักงาน 
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล 
แห่งแรก
เป็ิดอาค์ารัที่่�ที่ำการัสำนัักงานั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ณ์ ถนันั
รัาชั้ดำเนัินักลาง

2507
ข้�อบ่ังคับ่ว่าด�วย 
การบ่ริหารสำานักงาน 
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
กรัะที่รัวิงการัค์ลังได้กำหนัด 
ข้อบ่ังค์ับ่ให้ม่สลากจำหนั่ายู่ที่ั�วิ
ที่่กจังหวัิดมากน้ัอยู่ตามเกณ์ฑ์์
ของจำนัวินัป็รัะชั้ากรั

2517
พระราชบ่ัญญัติสำานักงาน
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล  
พ.ศ. 2517
ก ำหนัด ใ ห้ ส ำ นัั ก ง า นั สล า ก 
กินัแบ่่งรััฐบ่าลเป็็นันิัติบ่่ค์ค์ลและ
เป็็นัรััฐวิิสาหกิจสังกัดกรัะที่รัวิง
การัค์ลัง

2521
โรงพิมพ์เอกมัย
ก่อสรั้างโรังพื่ิมพื่์ขึ�นัใหม่ ที่่�ซึ่อยู่แยู่ก
ซึ่อยู่เอกมัยู่ ถนันัส่ข่มวิิที่ 63

2530
วงล�อออกรางวัล
สถาบ่ันัเที่ค์โนัโลยู่่พื่รัะจอมเกล้า 
วิิที่ยู่าเขตเจ้าค์่ณ์ที่หารัลาดกรัะบั่ง 
เข้ามาชั้่วิยู่ออกแบ่บ่และสรั้างวิงล้อ 
ท่ี่�ที่ำด้ วิยู่พื่ลาสติกใส เพื่่� อ ให้
ป็รัะชั้าชั้นัได้มองเห็นัวิิธ่การัออก
รัางวัิลได้อยู่่างชัั้ดเจนัและโป็ร่ังใส 
เรัิ�มใชั้อ้อกสลากรัางวิลังวิดวินััที่่� 16 
ต่ลาค์ม 2530

2531- 
2540
ปรับ่ปรุงการออกรางวัล
ป็รับั่ป็รัง่การัออกรัางวัิลจาก 7 หลัก 
เป็น็ั 6 หลกั และป็รับั่รัาค์าจำหนัา่ยู่
จากฉบ่ับ่ละ 20 บ่าที่ เป็็นัฉบ่ับ่ละ  
40 บ่าที่

2546-2549
รางวัลเลข้ท�าย 3 ตัว และ 2 ตัว
แกไ้ขป็ญัหาหวิยู่ใตด้นิั และป็ญัหาการัจำหนัา่ยู่สลากเกนิัรัาค์า โดยู่การัออก
รัางวิัลแบ่บ่เลขที่้ายู่ 3 ตัวิ และ 2 ตัวิ เรัิ�มจำหนั่ายู่งวิดแรัก 1 สิงหาค์ม - 16 
พื่ฤศจิกายู่นั 2549 รัวิม 80 งวิด

2560-ปัจจุบัน
ปรับ่ปรุงร้ปแบ่บ่และข้นาดข้องสลาก
ตั�งแตง่วิดวินััที่่� 1 กนััยู่ายู่นั 2560 เป็น็ัต้นัมา ได้ป็รับั่รัป่็แบ่บ่และขนัาดของ
สลากใหม่ จากเดิมค์่่ละ 80 บ่าที่ เป็็นัรั่ป็แบ่บ่ใบ่เด่ยู่วิฉบ่ับ่ละ 80 บ่าที่
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วิสัยทัศน์สำนักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
องค์กรสลากมุ่งเน�นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นท่�ยอมรับ่ข้องประชาชน
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มุ่งเน�นนวัตกรรม

2564-2565

สรู้�างรู้ากฐานั

ด�านัผู้ลิตภัณฑ์และบ่รู้ิการู้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่� 1
เพื�อสร�างเสถ่ยรภาพการเติบ่โต 

และพัฒนาการให�บ่ริการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่� 2
เพื�อสร�างภาพลักษณ์ 

และการยอมรับ่จากสังคมอย่างยั�งยืน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่� 3
เพื�อมุ่งส้่การเป็นองค์กรชั�นนำา

ด�านัภาพัลักษณ์องค่์กรู้ ด�านัการู้บ่รู้ิหุ้ารู้จััดการู้องค่์กรู้

สรู้�างสมดุล สรู้�างคุ่ณค่่า

Driving Growth towards 
Digital Transformation

Products & Services Brand Awareness/Perception
Organization &  

HC Management

Balancing Social and 
Entrepreneurial Value

Creating Sustainable Value 
for Long-term Aspiration

2566-2567 2568-2570

ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นท่�ยอมรับ่ข้องประชาชน

ม่การันัำเที่ค์โนัโลยู่่ดิจิที่ัลและนัวิัตกรัรัม 

มาใชั้้ในัการัดำเนัินังานัและพื่ัฒนัาผ่ลิตภัณ์ฑ์์

และบ่รัิการัเพื่่�อบ่รัิหารัจัดการัต้นัที่่นั 

อยู่่างต่อเนั่�อง

ม่่งนัำส่งรัายู่ได้เข้ารััฐเพื่่�อขับ่เค์ล่�อนัเศรัษฐกิจ

ของป็รัะเที่ศ ส่งเสรัิมสังค์ม 

และสาธารัณ์ป็รัะโยู่ชั้นั์

ม่การัดำเนัินังานัโป็รั่งใส เป็็นัที่่�ยู่อมรัับ่ 

และม่ผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบ่รัิการัที่่�ที่ันัสมัยู่  

ตอบ่สนัองค์วิามต้องการัของล่กค์้า 

และผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่

ยุุทธศาสตร์์ 1.1

การัออกผ่ลิตภัณ์ฑ์์/เกมใหม่

ยุุทธศาสตร์์ 2.1

การัสรั้างภาพื่ลักษณ์์ 

และค์วิามนั่าเชั้่�อถ่อขององค์์กรั

ยุุทธศาสตร์์ 3.1

การัเพื่ิ�มป็รัะสิที่ธิภาพื่กรัะบ่วินัการั

และการัดำเนัินังานั

ยุุทธศาสตร์์ 3.2

การัยู่กรัะดับ่ศักยู่ภาพื่ที่่นัมนั่ษยู่์ 

และม่่งส่่องค์์กรันัวิัตกรัรัม

ยุุทธศาสตร์์ 1.2

การับ่รัิหารัจัดการัสลากและ

พื่ัฒนัาการัให้บ่รัิการั

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 1.1.1

วิางแผ่นัและกำหนัดรัป่็แบ่บ่ผ่ลิตภณั์ฑ์์/

เกมใหม่

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 2.1.1

สรั้างแบ่รันัด์ GLO ด้านัการัเป็็นัผ่่้ให้

เพื่่�อสังค์มและการัเป็็นัองค์์กรันัวิัตกรัรัม

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 3.1.1

เพื่ิ�มข่ดค์วิามสามารัถในัการัดำเนัินังานั

ด้วิยู่เที่ค์โนัโลยู่่ดิจิที่ัลและนัวิัตกรัรัม

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 3.2.1

พื่ัฒนัาศักยู่ภาพื่ที่่นัมนั่ษยู่์  

และสภาพื่แวิดล้อมในัการัที่ำงานั

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 3.2.2

สรั้างวิัฒนัธรัรัมองค์์กรัเพื่่�อม่่งส่่องค์์กรั

นัวิัตกรัรัม

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 2.1.2

สรั้างสังค์มค์่ณ์ภาพื่และ

สาธารัณ์ป็รัะโยู่ชั้นั์

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 2.2.1

บ่รัิหารัค์วิามค์วิามหวิัง 

ของผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่และกำกับ่ด่แล

ค์วิามยู่ั�งยู่่นัขององค์์กรั

ยุุทธศาสตร์์ 2.2

การับ่รัิหารัจัดการัผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 1.1.2

พื่ัฒนัาผ่ลิตภัณ์ฑ์์และชั้่องที่างบ่รัิการั

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 1.2.1

ที่บ่ที่วินัการัป็รัับ่ป็รั่งการัจัดสรัรัสลาก

กลยู่่ที่ธ์ที่่� 1.2.2

เพื่ิ�มป็รัะสิที่ธิภาพื่การัให้บ่รัิการั/ 

ชั้่องที่างบ่รัิการั
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ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

“เป็็นักลไกขับ่เค์ล่�อนัยู่่ที่ธศาสตรั์

ที่างเศรัษฐกิจและสังค์มของ

ป็รัะเที่ศบ่นัพื่่�นัฐานัการัดำเนัินังานั 

ที่่�ม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่ตามหลัก 

ธรัรัมาภิบ่าล”

1
ม่บ่ทับ่าทัทั่�ชัดเจันัเพัื�อ 

เป็นัพัลังขับ่เค่ลื�อนัยุทัธศาสตรู้์ชาติ

4
ใช�นัวิัตกรู้รู้มและเทัค่โนัโลย่ในัการู้ใหุ้�บ่รู้ิการู้และ 
เพัิ่มปรู้ะสิทัธิภาพัการู้บ่รู้ิหุ้ารู้จััดการู้องค่์กรู้ทั่�

สอดค่ล�องกับ่ Thailand 4.0 และ DE
ม่ระบ่บ่ธรรมาภบิ่าล ความโปร่งใส และคุณธรรม

น�อมนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�

3
ม่ค่วิามแข็งแกรู้่ง 

ทัางการู้เงินัเพัื�อสรู้�าง
ค่วิามยั�งยืนัในัรู้ะยะยาวิ

2
ลงทัุนัสอดค่ล�องกับ่ 

ยุทัธศาสตรู้์ของปรู้ะเทัศ

แนวนโยบัายภาพัรวมสาข้าอุตสาหกรรมและพัาณิิชยกรรม  

(Umbrella Statement)

“พิิจารณาบทบาทและภารกิิจขององค์์กิรให้้เห้มาะสมกิับบริบทท่�เปล่�ยนแปลงไป 
เพ่ิ�อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ เพิิ�มศักิยภาพิในกิารดำำาเนินธุรกิิจ”

ยุทธศาสตร์สาข้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ยุทธศาสตร์
ประเทศ สาข้า 

อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม

ควบคุม

พาณิชย์

• โรงงานไพ่
• โรงงานยาสูบ

• องค์การตลาด
• โรงพิมพ์ตำารวจ

ยุทธศาสตร์ท่� 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

พิจารณาบ่ทบ่าทและภารกิจขององค่์กรู้ใหุ้�เหุ้มาะสมกับ่บ่รู้ิบ่ทัทั่�เปล่�ยนัแปลงไปเพื�อสนับ่สนุนยุทธศาสตร์ข้องประเทศ  
เพัิ่มศักยภาพัในัการู้ดำาเนัินัธุรู้กิจั รู้วิมถืึงบ่ริหารจัดการองค์กรให�ทันสมัย โดยยึดหุ้ลักธรรมาภิบ่าล

ยุทธศาสตร์ท่� 2
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำา

บ่ทบ่าท/เป้าหมาย 
การดำาเนินงาน
• ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับ

บริบทในปัจจุบันเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธ์ 3)

• แยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
ในการเป็น Regulation และ  
Operator อย่างเดียว (ยุทธ์ 6)

การลงทุน
• จัดลำาดับความสำาคัญ 

และความคุ้มค่าของโครงการ 
ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ 
และทิศทางตามยุทธศาสตร์ 
(ยุทธ์ 3)

ฐานะทางการเงินท่�มั�นคง
• รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอย่าง 

ต่อเนื่องให้จัดทำาแผนฟื้นฟ ู
ฐานะองค์กรเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงินให้เพียงพอ 
ที่จะดำาเนินงานตามภารกิจ 
และการลงทุน (ยุทธ์ 3)

• สร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์ 
หรือธุรกิจต่อยอด (ยุทธ์ 3)

เทคโนโลย่และนวัตกรรม
• ดำาเนินการตามแนวทาง 

พื้นฐานสำาหรับทุกรัฐวิสาหกิจ
ที่กำาหนดในยุทธศาสตร ์
ภาพรวม

ธรรมาภิบ่าลและ 
การบ่ริหารจัดการท่�ด่
• ดำาเนินการตามแนวทาง 

พื้นฐานสำาหรับทุกรัฐวิสาหกิจ 
ที่กำาหนดในยุทธศาสตร ์
ภาพรวม

ยุทธศาสตร์ท่� 6
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่� 8
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม

แผู้นฯ 
12

รอ
ง

หล
ัก

• องค์การสุรา
• สำานักงานสลากฯ

• บ.อู่กรุงเทพ
• บ.สหโรงแรมฯ

001-152 UNCOATED FOGRA29 4C_21-12-046.indd   11001-152 UNCOATED FOGRA29 4C_21-12-046.indd   11 20/4/2565 BE   18:4420/4/2565 BE   18:44



รายงานประจำำาปี 2564    ANNUAL REPORT 202112

แนวนโยบ่ายสำหรับ่ 
สำนักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

นัโยู่บ่ายู่ของรััฐมนัตร่ัว่ิาการักรัะที่รัวิงการัค์ลัง

สำหรัับ่ที่ิศที่างการัดำเนัินังานัต่อแผ่นัยู่่ที่ธศาสตรั์ของ

รััฐวิิสาหกิจ สังกัดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง เม่�อวิันัที่่� 20 

กรักฎาค์ม 2561 

สำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

1. ค์วิรัเพื่ิ�มป็รัะสิที่ธิภาพื่ด้านัการับ่รัิหารัจัดการั

องค์์กรั

2. ค์วิรัเน้ันัการัสร้ัางภาพื่ลักษณ์ ์และสร้ัางค์วิาม

นั่าเชั้่�อถ่อในัการัออกรัางวิัล

การดำเนินงานข้องสำนักงานสลากฯ 

สำนัักงานัสลากฯ ม่การัจัดแบ่่งภารักิจที่่�สำค์ัญขององค์์กรัออกเป็็นั 4 ภารักิจ ค์่อ

กิารพิิมพ์ิ กิารจำาห้น่าย กิารออกิรางวััล กิารจ่ายรางวััล

ตามพื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รัฐับ่าล พื่.ศ. 2517 ได้รัะบ่่วัิตถ่ป็รัะสงค์์ของการัจัดตั�ง

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลป็รัะการัหนึั�ง ค์่อ การั

จดัการัโรังพิื่มพ์ื่อนััเป็็นัอป่็กรัณ์์ในัการัพิื่มพ์ื่สลากกินัแบ่่ง 

รััฐบ่าล และสิ�งพิื่มพ์ื่อ่�นั ๆ ที่่�ค์ณ์ะกรัรัมการัให้ค์วิาม

เห็นัชั้อบ่โดยู่

• รัะยู่ะแรักใชั้วิ้ิธก่ารัจ้างโรังพิื่มพ์ื่เอกชั้นัในัการั

พื่ิมพื่์สลาก

• พื่.ศ. 2493 เรัิ�มการัก่อสร้ัางโรังพิื่มพื่์ 

เพื่่�อพื่ิมพื่์สลากเอง ที่่�ถนันัจักรัพื่งษ์

• พื่.ศ. 2494 การัก่อสร้ัางโรังพิื่มพ์ื่เสร็ัจสิ�นั 

และม่การัสั�งซึ่่�อเค์รั่�องพื่ิมพื่์นัิวิอ่รั่า จำนัวินั 

2 เค์รั่�อง พื่รั้อมอ่ป็กรัณ์์ที่างการัพื่ิมพื่์อ่�นั ๆ 

จากป็รัะเที่ศสหรัฐัอเมริักา และที่ำการัติดตั�ง

เรั่ยู่บ่รั้อยู่ในัต้นัป็ี พื่.ศ. 2495

• เด่อนัเมษายู่นั 2495 พื่ิมพื่์สลากค์รัั�งแรัก 

งวิดป็รัะจำวัินัพื่ฤหัสบ่ด่ท่ี่� 29 พื่ฤษภาค์ม 

2495 ซึึ่�งในัขณ์ะนัั�นักำหนัดให้ม่การัออก

สลากสัป็ดาห์ละ 1 ค์รัั�ง ค์่อที่่กวิันัพื่ฤหัสบ่ด่

• พื่.ศ. 2520 ที่ำการัก่อสรั้างโรังพื่ิมพื่์ขึ�นัใหม่

ที่่�ซึ่อยู่แยู่กซึ่อยู่เอกมัยู่ ถนันัส่ข่มวิิที่ 

• ตั�งแต่ พื่.ศ. 2521 ยู่้ายู่งานัด้านัการัพื่ิมพ์ื่

มาอยู่่่ ณ์ โรังพื่ิมพื่์สำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าลแห่งใหม่จนัถึงป็ัจจ่บ่ันั

การัจัดพื่ิมพื่์สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล เป็็นังานัพื่ิมพื่์

หลักของโรังพื่ิมพื่์สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ซึ่ึ�ง

ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 (ต่ลาค์ม 2563 - กันัยู่ายู่นั 

2564) สำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าลได้มก่ารัจัดพิื่มพ์ื่

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลในัรัะบ่บ่ตัวิแที่นัจำหน่ัายู่ จำนัวินั 

772,520,000 ฉบ่ับ่ และรัะบ่บ่ซึ่่�อ-จองล่วิงหนั้าสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าล จำนัวินั 1,618,000,000 ฉบ่ับ่

โรังพื่มิพื่ส์ำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล สามารัถ

พื่ิมพื่์ได้ที่ั�งกรัะดาษพื่ิมพื่์ชั้นัิดม้วินั ชั้นัิดแผ่่นั และแบ่บ่

ฟัอรั์มพื่ิมพื่์กรัะดาษต่อเนั่�อง (Continuous Form)  

ที่ั�งรัะบ่บ่ออฟัเซึ่ท็ี่ และรัะบ่บ่เลต็เตอรัเ์พื่รัส นับั่ไดว้ิา่เป็น็ั 

โรังพื่ิมพื่์ที่่�ที่ันัสมัยู่แห่งหนัึ�งของป็รัะเที่ศไที่ยู่ ตลอด

รัะยู่ะเวิลาท่ี่�ผ่่านัมาได้ม่การัพื่ัฒนัาป็รัับ่ป็รั่ง ที่ั�งด้านั

เค์รั่�องพื่ิมพื่์และรัะบ่บ่การัพื่ิมพื่์ให้ม่ค์วิามที่ันัสมัยู่

การพัิมพั์สลากกินแบั่งรัฐบัาล และสิ�งพัิมพั์อื�น ๆ 

2565 2567

2568

2569

2570
2566
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เพื่่�อให้การัพื่ิมพื่์สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล และโค์รังการั

ซึ่่�อ-จองล่วิงหนั้าสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล เป็็นัไป็อยู่่างม่

ป็รัะสิที่ธิภาพื่ 

นัอกจากงานัพื่ิมพื่์ หลั กแล้ วิยู่ั ง ขยู่ายู่ข่ ด

ค์วิามสามารัถในัการัรัับ่จ้างพื่ิมพื่์งานัจากภายู่นัอก  

เพื่่�อเพื่ิ�มรัายู่ได้ให้กับ่สำนัักงานัสลากฯ อ่กที่างหนัึ�ง  

โดยู่เฉพื่าะงานัพิื่มพ์ื่สิ�งพื่มิพ์ื่ป้็องกันัการัป็ลอมแป็ลง ได้แก่  

ตั�วิรัถโดยู่สารัองค์์การัขนัส่งมวิลชั้นักรั่งเที่พื่ (ขสมก.) 

ตั�วิรัถโดยู่สารับ่ริัษัที่ ขนัส่ง จำกัด (บ่ขส.) ค์่ป็อง

ผ่่านัที่างยู่กรัะดับ่ดอนัเม่องบ่รัิษัที่ ที่างยู่กรัะดับ่

ดอนัเม่อง จำกัด (มหาชั้นั) ค่์ป็องผ่่านัที่างการัที่าง

พื่ิเศษแห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่ ตั�วิรัถโดยู่สารับ่ริัษัที่ มารััตน์ั 

ที่รัานัสป็อรั์ต จำกัด สลากกาชั้าดของหนั่วิยู่งานัต่าง ๆ  

ไดแ้ก ่สลากบ่ำรัง่สภากาชั้าดไที่ยู่ บ่ริัษัที่ ไป็รัษณ์ยู่่ไ์ที่ยู่  

จำกัด สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ สถาบ่ันับั่ณ์ฑ์ิต

พื่ฒันับ่รัหิารัศาสตรั ์สลากบ่ำร่ังสภากาชั้าดไที่ยู่ กองที่พัื่

อากาศ สลากบ่ำรัง่สภากาชั้าดไที่ยู่ กรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่ 

สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กรัะที่รัวิงพื่าณิ์ชั้ย์ู่ สลาก

บ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กรัมการัพัื่ฒนัาชั้่มชั้นั สลาก

บ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กรัมส่งเสรัิมการัป็กค์รัองที่้องถิ�นั  

สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ สภาที่นัายู่ค์วิามในั 

พื่รัะบ่รัมรัาชั้ป่็ถัมภ ์สลากกาชั้าดการักศ่ลจังหวิดัพัื่ที่ลง่ 

สลากกาชั้าดการัก่ศลจังหวิัดรั้อยู่เอ็ด สลากกาชั้าด

การัก่ศลจังหวิัดส่รัาษฎรั์ธานั่ สลากกาชั้าดการัก่ศล 

จังหวัิดเช่ั้ยู่งใหม่ สลากกาชั้าดการัก่ศลจังหวัิด

พื่รัะนัค์รัศรัอ่ยู่ธ่ยู่า และสลากบ่ำรัง่สภากาชั้าดไที่ยู่ รัา้นั

กาชั้าดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง นัับ่วิ่าเป็็นัผ่ลงานัที่่�ภาค์ภ่มิใจ 

ของสำนัักงานัสลากฯ ในัค์วิามม่ศักยู่ภาพื่และได้รัับ่

ค์วิามไวิ้วิางใจจากหนั่วิยู่งานัรัาชั้การัและรััฐวิิสาหกิจ 

ต่าง ๆ นัอกจากนั่�ยู่ังดำเนัินัการัจัดพื่ิมพื่์แบ่บ่พื่ิมพื่์ที่่�ใชั้้

ภายู่ในัสำนัักงานัสลากฯ อ่กด้วิยู่

สถิติดำเนินงานด�านการพิมพ์ ประจำปี 2564 

ลำดับ่ รายการ จำนวน หน่วย

1. สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลในัรัะบ่บ่ตัวิแที่นัจำหนั่ายู่ 772,520,000 ฉบ่ับ่

สลากในัรัะบ่บ่ซึ่่�อ - จองล่วิงหนั้าสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 1,618,000,000 ฉบ่ับ่

2. สิ�งพื่ิมพื่์อ่�นั ๆ (งานัสิ�งพื่ิมพื่์ภายู่ในัสำนัักงานัสลากฯ)

2.1 กรัะดาษตรัาสำนัักงานั (ขนัาด A4) 25,000 แผ่่นั

2.2 ใบ่ป็ิดโฆษณ์าสลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ รั้านักาชั้าดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง 200 แผ่่นั

2.3 ใบ่ป็ลิวิ 2,000 แผ่่นั

2.4 ใบ่สำค์ัญจ่ายู่เงินั 25,000 ฉบ่ับ่

2.5 ใบ่สำค์ัญรัับ่เงินั 5,000 ฉบ่ับ่

2.6 บ่ัตรัค์ณ์ะกรัรัมการัอ่ป็กรัณ์์ออกรัางวิัล 5,000 ฉบ่ับ่

2.7 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ รั้านักาชั้าดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง 100,000 ฉบ่ับ่

2.8 ป็กหลังสลาก (บ่ารั์โค์้ด) ฉบ่ับ่ละ 80 บ่าที่ 726,000 ฉบ่ับ่

2.9 ป็กเก็บ่ตรัาหัวิสำนัักงานั ส่ต่าง ๆ 5,000 ป็ก

2.10 หนัังส่อแผ่นัแม่บ่ที่ป็รัะชั้าสัมพื่ันัธ์เพื่่�อสรั้างภาพื่ลักษณ์์เชั้ิงรั่กฯ 30 เล่ม

3. สิ�งพื่ิมพื่์อ่�นั ๆ (งานัรัับ่จ้างพื่ิมพื่์)

3.1 สลากกาชั้าด

 3.1.1 สลากกาชั้าดการัก่ศลจังหวิัดส่รัาษฎรั์ธานั่ 100,000 ฉบ่ับ่

 3.1.2 สลากกาชั้าดการัก่ศลจังหวิัดรั้อยู่เอ็ด 70,000 ฉบ่ับ่
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ลำดับ่ รายการ จำนวน หน่วย

 3.1.3 สลากกาชั้าดการัก่ศลจังหวิัดพื่ัที่ล่ง 60,000 ฉบ่ับ่

 3.1.4 สลากกาชั้าดการัก่ศลจังหวิัดเชั้่ยู่งใหม่ 100,000 ฉบ่ับ่

 3.1.5 สลากกาชั้าดการัก่ศลจังหวิัดพื่รัะนัค์รัศรั่อยู่่ธยู่า 100,000 ฉบ่ับ่

 3.1.6 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์ 90,000 ฉบ่ับ่

 3.1.7 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ บ่รัิษัที่ ไป็รัษณ์่ยู่์ไที่ยู่ จำกัด 50,000 ฉบ่ับ่

 3.1.8 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่ 100,000 ฉบ่ับ่

 3.1.9 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กรัะที่รัวิงพื่าณ์ิชั้ยู่์ 35,000 ฉบ่ับ่

 3.1.10 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กรัมการัพื่ัฒนัาชั้่มชั้นั 70,000 ฉบ่ับ่

 3.1.11 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กรัมส่งเสรัิมการัป็กค์รัองที่้องถิ�นั 100,000 ฉบ่ับ่

 3.1.12 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ กองที่ัพื่อากาศ 10,000 เล่ม

3.1.13 สลากบ่ำรั่งสภากาชั้าดไที่ยู่ สภาที่นัายู่ค์วิาม  
ในัพื่รัะบ่รัมรัาชั้่ป็ถัมภ์

3,000 เล่ม

 3.1.14 ใบ่ป็ิดโฆษณ์างานักาชั้าดจังหวิัดเชั้่ยู่งใหม่ 1,000 แผ่่นั

3.2 บ่รัิษัที่ ที่างยู่กรัะดับ่ดอนัเม่อง จำกัด (มหาชั้นั)

 - ค์่ป็องผ่่านัที่างยู่กรัะดับ่ดอนัเม่อง 90,000 เล่ม

3.3 การัที่างพื่ิเศษแห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่

 - ค์่ป็องผ่่านัที่างรัถยู่นัต์ 70,000 เล่ม

3.4 บ่รัิษัที่ ขนัส่ง จำกัด (บ่ขส.)

 3.4.1 ตั�วิแผ่่นั ดรั.7 2,000 เล่ม

 3.4.2 ตั�วิแผ่่นั ดรั.999 2,000 เล่ม

3.5 องค์์การัขนัส่งมวิลชั้นักรั่งเที่พื่ (ขสมก.)

 - ตั�วิม้วินั 249,100 ม้วินั

3.6 บ่รัิษัที่ มารััตนั์ ที่รัานัสป็อรั์ต จำกัด

 - ตั�วิม้วินั 2,000 ม้วินั

ปริมาณการพิมพ์สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล ประจำปีงบ่ประมาณ 2564

เดือน ระบ่บ่ตัวแทนจำหน่าย ระบ่บ่ซื้ื�อ - จองล่วงหน�า 
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล รวม

ต่ลาค์ม 2563 73,960,000 145,000,000 218,960,000

พื่ฤศจิกายู่นั 2563 59,960,000 127,840,000 187,800,000

ธันัวิาค์ม 2563 81,200,000 140,160,000 221,360,000

มกรัาค์ม 2564 60,600,000 132,000,000 192,600,000

ก่มภาพื่ันัธ์ 2564 54,280,000 133,000,000 187,280,000

ม่นัาค์ม 2564 78,280,000 139,640,000 217,920,000

เมษายู่นั 2564 68,840,000 128,360,000 197,200,000
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เดือน ระบ่บ่ตัวแทนจำหน่าย ระบ่บ่ซื้ื�อ - จองล่วงหน�า 
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล รวม

พื่ฤษภาค์ม 2564 53,400,000 134,000,000 187,400,000

มิถ่นัายู่นั 2564 68,840,000 134,000,000 202,840,000

กรักฎาค์ม 2564 56,000,000 134,000,000 190,000,000

สิงหาค์ม 2564 52,792,000 134,000,000 186,792,000

กันัยู่ายู่นั 2564 64,368,000 136,000,000 200,368,000

รัวิม 772,520,000 1,618,000,000 2,390,520,000

การลงทุนในอนาคต
1. โค์รังการัจัดซึ่่�อเค์รั่�องพื่ิมพื่์ชั้นัิดป็้อนัม้วินั 

(Wet Offset Rotary) พื่รั้อมรัะบ่บ่ค์วิบ่ค์่ม

ค์่ณ์ภาพื่และรัะบ่บ่ตรัวิจสอบ่ค์่ณ์ภาพื่การั

พื่ิมพื่์พื่รั้อมติดตั�ง จำนัวินั 1 เค์รั่�อง 

2. โค์รังการัจัดซึ่่�อเค์ร่ั�องพิื่มพ์ื่ข้อม่ลแป็รัเป็ล่�ยู่นั

ได้ (Ink-Jet) พื่รั้อมรัะบ่บ่ตรัวิจสอบ่การั

พื่ิมพื่์พื่รั้อมติดตั�ง จำนัวินั 1 เค์รั่�อง 

3. โค์รังการัก่อสรั้างอาค์ารัสำนัักงานัที่่�ที่ำการั

โรังพื่ิมพื่์สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

ป็รัะกอบ่ด้วิยู่ อาค์ารัสำนัักงานั และอาค์ารั

จอดรัถ จำนัวินั 1 หลัง 

ระบ่บ่ตัวแทนจำาหน่าย

รู้ับ่สลากโดยตรู้งจัากสำนัักงานัสลากฯ  
และรู้ับ่สลากผู้่านัจัังหุ้วิัด และค่ลังจัังหุ้วิัด

ระบ่บ่ซื้ื�อ-จองล่วงหน�า  
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

สำนัักงานัสลากฯ จัะจััดสรู้รู้สลาก 
ใหุ้�กับ่ผู้้�ทั่�ทัำรู้ายการู้ซื้ื�อ - จัองล่วิงหุ้นั�า 
สลากกินัแบ่่งรู้ัฐบ่าล โดยรู้ับ่สลากผู้่านั 
บ่รู้ิษัทั ไปรู้ษณ่ย์ไทัย จัำกัด ณ ทั่�ทัำการู้
ไปรู้ษณ่ย์ทัั�วิปรู้ะเทัศ

การจำหน่ายสลาก
กรัะบ่วินัการัจำหนั่ายู่สลาก ม่ 2 รัะบ่บ่

สรุปการจำหน่ายสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
ตั�งแต่งวดวันท่� 1 ตุลาคม 2563 ถ้งงวดวันท่� 16 กันยายน 2564

ลำาดับ่ งวด
จำานวนสลาก  
(สลากโควตา)

จำานวนสลาก 
(สลากซื้ื�อ)

จำานวนสลาก 
(สลากจอง)

จำานวนเล่ม หมายเหตุ

1 1 ต่ลาค์ม 2563 313,830.00 51,220.00 634,950.00 1,000,000.00 

2 16 ต่ลาค์ม 2563 313,965.00 50,685.00 635,350.00 1,000,000.00

3 1 พื่ฤศจิกายู่นั 2563 314,050.00 50,530.00 635,420.00 1,000,000.00

4 16 พื่ฤศจิกายู่นั 2563 313,825.00 50,700.00 635,475.00 1,000,000.00

5 1 ธันัวิาค์ม 2563 314,190.00 50,075.00 635,735.00 1,000,000.00

6 16 ธันัวิาค์ม 2563 312,330.00 51,115.00 636,555.00 1,000,000.00

7 30 ธันัวิาค์ม 2563 310,200.00 50,285.00 639,515.00 1,000,000.00

8 17 มกรัาค์ม 2564 310,110.00 30,350.00 639,540.00 980,000.00 การัแพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััส
โค์โรันัา 2019 หรั่อโรัค์โค์วิิด 19
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ลำาดับ่ งวด
จำานวนสลาก  
(สลากโควตา)

จำานวนสลาก 
(สลากซื้ื�อ)

จำานวนสลาก 
(สลากจอง)

จำานวนเล่ม หมายเหตุ

9 1 ก่มภาพื่ันัธ์ 2564 309,060.00 55,360.00 635,580.00 1,000,000.00

10 16 ก่มภาพื่ันัธ์ 2564 309,025.00 40,235.00 640,740.00 990,000.00 การัแพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััส
โค์โรันัา 2019 หรั่อโรัค์โค์วิิด 19

11 1 ม่นัาค์ม 2564 309,080.00 40,140.00 640,780.00 990,000.00 การัแพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััส
โค์โรันัา 2019 หรั่อโรัค์โค์วิิด 19

12 16 ม่นัาค์ม 2564 309,080.00 40,135.00 650,785.00 1,000,000.00

13 1 เมษายู่นั 2564 308,990.00 40,220.00 650,790.00 1,000,000.00

14 16 เมษายู่นั 2564 309,025.00 40,160.00 650,815.00 1,000,000.00

15 2 พื่ฤษภาค์ม 2564 308,735.00 30,180.00 651,085.00 990,000.00 การัแพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััส
โค์โรันัา 2019 หรั่อโรัค์โค์วิิด 19

16 16 พื่ฤษภาค์ม 2564 308,550.00 30,090.00 661,360.00 1,000,000.00

17 1 มิถ่นัายู่นั 2564 307,920.00 30,105.00 661,975.00 1,000,000.00

18 16 มิถ่นัายู่นั 2564 307,075.00 31,255.00 661,670.00 1,000,000.00

19 1 กรักฎาค์ม 2564 306,130.00 30,290.00 663,580.00 1,000,000.00

20 16 กรักฎาค์ม 2564 304,845.00 30,205.00 664,950.00 1,000,000.00

21 1 สิงหาค์ม 2564 304,835.00 30,230.00 664,935.00 1,000,000.00

22 16 สิงหาค์ม 2564 303,185.00 30,640.00 666,175.00 1,000,000.00

23 1 กันัยู่ายู่นั 2564 265,265.00 34,735.00 640,000.00 940,000.00 แจ้งค์วิามป็รัะสงค์์การัจำหน่ัายู่สลาก

24 16 กันัยู่ายู่นั 2564 281,640.00 38,360.00 640,000.00 960,000.00 แจ้งค์วิามป็รัะสงค์์การัจำหน่ัายู่สลาก

หมายุเหตุ 1. ป็รัะกาศฯ เรั่�องให้ตัวิแที่นัจำหนั่ายู่สลากแจ้งค์วิามป็รัะสงค์์ที่่�จะจำหนั่ายู่สลาก งวิดวิันัที่่� 1 ก.ยู่. 64 ลวิ.27 ก.ค์. 64

 2. ป็รัะกาศฯ เรั่�องให้ตัวิแที่นัจำหนั่ายู่สลากแจ้งค์วิามป็รัะสงค์์ที่่�จะจำหนั่ายู่สลาก งวิดวิันัที่่� 16 ก.ยู่. 64 ลวิ.11 ส.ค์. 64

ป็ัจจ่บั่นัม่ผ่่้นัำสลากไป็จำหน่ัายู่เกินัรัาค์าหน้ัา

สลากเป็็นัจำนัวินัมาก รัวิมถึงรัาค์าขายู่เฉล่�ยู่ที่่�ได้จาก

การัสำรัวิจนัั�นัเกินักว่ิารัาค์า 80 บ่าที่ จงึตอ้งมแ่นัวิที่าง/

มาตรัการัต่าง ๆ ในัการัสนัับ่สนั่นัการัแก้ไขป็ัญหา

สลากเกินัรัาค์าอยู่่างม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่ ดังนัั�นั เพื่่�อให้การั

แกไ้ขป็ญัหาการัจำหนัา่ยู่สลากเกนิัรัาค์าดำเนันิัไป็อยู่า่ง 

ตอ่เน่ั�อง สำนักังานัสลากฯ ไดก้ำหนัดแผ่นัสรัา้งเค์รัอ่ขา่ยู่  

GLO Official Sellers ขึ�นั ป็ัจจ่บั่นัเป็ล่�ยู่นัชั้่�อเป็็นั

โค์รังการั “สลาก 80” เพื่่�อสรั้างแรังจ่งใจให้แก่ตัวิแที่นั

จำหนั่ายู่ในัการัจำหนั่ายู่สลากตามรัาค์าที่่�กำหนัด และ

เพื่่�อให้ป็รัะชั้าชั้นัม่จ่ดจำหนั่ายู่ที่่�สามารัถซึ่่�อสลากได้

ตามรัาค์า

ป็ี 2564 สำนัักงานัสลากฯ จึงไ ด้รัิ เรัิ�ม

โค์รังการัสร้ัางเค์รั่อข่ายู่ GLO Official Sellers  

โดยู่ม่การันัำเที่ค์โนัโลยู่่ที่่�ป็รัะชั้าชั้นัค์่้นัเค์ยู่มาใชั้้ในัการั 

ซึ่่�อ - ขายู่สลาก (แอป็พื่ลเิค์ชั้นัั “เป็า๋ตงั” และ “ถง่เงนิั”)  

เพื่่�ออำนัวิยู่ค์วิามสะดวิกให้แก่ป็รัะชั้าชั้นัผ่่้ซึ่่�อสลาก  

รัวิมถึงค์วิบ่ค์่มการัจำหนั่ายู่ของตัวิแที่นัจำหนั่ายู่ให้

ขายู่สลากตามรัาค์าที่่�กำหนัดโดยู่สำนัักงานัสลากฯ 

ได้ติดตามป็รัะเมินัผ่ลอยู่่างต่อเน่ั�อง โดยู่วิิเค์รัาะห์

จากป็ัจจัยู่ต่าง ๆ ตามข้อม่ลการัซึ่่�อ-ขายู่ในัรัะบ่บ่

แอป็พื่ลิเค์ชั้ันัของแต่ละจ่ดจำหน่ัายู่ GLO Official 

Sellers ซึ่ึ�งเรัิ�มการัจำหนั่ายู่สลากผ่่านัแอป็พื่ลิเค์ชั้ันั 

“เป็า๋ตงั” และ “ถง่เงนิั” งวิดแรัก งวิดวินััที่่� 1 กรักฎาค์ม 

2564 และได้เก็บ่ข้อม่ลจากรัะบ่บ่ ดังนั่� 

1. จำนัวินัล่กค์้าของแต่ละจ่ดจำหนั่ายู่

2. รัะยู่ะเวิลาในัการัขายู่สลากในัแต่ละงวิด

3. จำนัวินั Transaction การัซึ่่�อ - ขายู่สลาก 

ในัแต่ละงวิด

4. ป็รัะเภที่ของล่กค์้า
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งวด 1 ก.ค. 64 งวด 16 ก.ค. 64 งวด 1 ส.ค. 64 งวด 16 ส.ค. 64 งวด 1 ก.ย. 64 งวด 16 ก.ย. 64

 จำานวนล้กค�า (ราย) 9,154 10,849 8,703 5,927 4,886 6,523

 จำานวนสลาก (ใบ่) 105,327 108,887 99,670 72,583 63,987 79,672

รายงานการใช�เทคโนโลย่ในการซื้ื�อ - ข้ายสลากด�วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”
ตั�งแต่งวดวันท่� 1 กรกฎาคม - งวดวันท่� 16 กันยายน 2564 

เปร่ยบ่เท่ยบ่การข้ายสลากข้องเครือข้่าย GLO Official Sellers ผู้่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
ตั�งแต่งวดวันท่� 1 กรกฎาคม 2564 ถ้งงวดวันท่� 16 กันยายน 2564

- -

20,000 2,000

40,000 4,000

60,000 6,000

80,000 8,000

100,000 10,000

120,000 12,000

 จำานวนล้กค�า (ราย)  จำานวนสลาก (ใบ่)

การข้าย 

วันท่� 1

การข้าย 

วันท่� 2

การข้าย 

วันท่� 3

การข้าย 

วันท่� 4

การข้าย 

วันท่� 5

การข้าย 

วันท่� 6

การข้าย 

วันท่� 7

การข้าย 

วันท่� 8

การข้าย 

วันท่� 9

การข้าย 

วันท่� 10

การข้าย 

วันท่� 11

การข้าย 

วันท่� 12

การข้าย 

วันท่� 13

การข้าย 

วันท่� 14

การข้าย 

วันท่� 15

การข้าย 

วันท่� 16

 งวด 1 ก.ค. 64 737 6,017 9,960 11,565 9,936 9,401 7,888 6,662 6,362 6,905 6,499 4,770 6,147 7,974 4,504 -

 งวด 16 ก.ค. 64 457 14,144 17,293 13,387 10,515 9,422 7,867 5,603 5,820 5,085 3,678 3,682 2,681 5,083 4,170 -

 งวด 1 ส.ค. 64 1,007 12,300 12,772 10,911 10,721 7,529 5,475 5,995 4,928 3,852 4,341 3,115 2,830 3,857 4,281 5,756

 งวด 16 ส.ค. 64 607 12,483 8,211 7,716 8,416 5,993 5,260 2,922 3,075 1,946 2,343 2,125 3,984 4,191 3,311 -

 งวด 1 ก.ย. 64 1,193 9,843 8,300 8,393 5,471 4,893 4,677 3,485 4,090 2,556 2,328 2,658 2,231 2,274 2,572 1,935

 งวด 16 ก.ย. 64 543 15,425 13,465 11,282 8,123 7,747 4,200 3,746 2,555 2,990 2,649 1,920 2,505 2,657 2,753 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

จำา
นว

นส
ลา

กท
่�จำา

หน
่าย

 (ใ
บ่)

-
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สรุปผู้ลการทำาสัญญาข้องตัวแทน GLO Official Sellers

การทำาสัญญา และการแถลงข้่าวโครงการ GLO Official Sellers
เมื�อวันท่� 1 มิถุนายน 2564

การลงพื�นท่�จุดจำาหน่ายสลาก 80
เมื�อวันท่� 21 มิถุนายน 2564 เข้ตบ่างกอกใหญ่ เข้ตบ่างพลัด และเข้ตดุสิต

กรุงเทพมหานคร  
(50 เข้ต)

GLO Official Sellers

กรุงเทพฯ นนทบุ่รี

ได�รู้ับ่การู้ค่ัดเลือก 46 เขต 5 อำเภอ รู้วิม 51 รู้าย

39 รู้าย 5 รู้าย ไม่ได�ทัำสัญญา 9 รู้ายทัำสัญญา

ไม่ม่จ่ดจำหนั่ายู่ตามโค์รังการั
จำนัวินั 12 เขต/อำเภอ (11 เขต, 1 อำเภอ)

กรั่งเที่พื่มหานัค์รั

จังหวิัดนันัที่บ่่รั่

ค์งเหล่อจ่ดนัำรั่อง 44 จ่ด
เนั่�องจากบ่างรัายู่สละสิที่ธิ�
และบ่างรัายู่ถ่กตัดสิที่ธิ� 
การัเป็็นัตัวิแที่นัจำหนั่ายู่

39 เขต 5 อำเภอ

จ.นนทบุ่รี (6 อำาเภอ)
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ประชาสัมพันธ์การนำาเทคโนโลย่มาใช�ในการซื้ื�อ-ข้าย สลาก
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การออกรางวัล

กรัะบ่วินัการัออกรัางวัิลของสำนัักงานัสลาก 

กนิัแบ่่งรัฐับ่าลได้รับั่การัรับั่รัองมาตรัฐานับ่รัหิารัค์ณ่์ภาพื่ 

สากล ISO 9001 : 2015 เป็็นัการัแสดงถงึกรัะบ่วินัการั

ท่ี่�ม่ค์่ณ์ภาพื่ โป็รั่งใส ตรัวิจสอบ่ได้ที่่กขั�นัตอนั  

โดยู่ดำเนัินัการัออกรัางวิัล ณ์ ห้องออกรัางวิัล อาค์ารั

ออกรัางวิัล สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล เลขที่่� 359 

ถนันันันัที่บ่ร่ั ่ตำบ่ลที่า่ที่รัายู่ อำเภอเมอ่ง จงัหวิดันันัที่บ่ร่ั่  

โดยู่ดำเนัินัการัตามมาตรัการัป็้องกันัการัแพื่รั่รัะบ่าด

ของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััสโค์โรันัา 2019 (COVID-19) ของ

จังหวิัดนันัที่บ่่รั่ ที่ั�งนั่�สำนัักงานัสลากฯ ตรัะหนัักถึง

ค์วิามป็ลอดภัยู่ในัชั้่วิิตของผ่่้ม่หน้ัาที่่�และผ่่้ที่่�เก่�ยู่วิข้อง

กับ่การัออกรัางวัิล จึงกำหนัดมาตรัการัป้็องกันัการั

แพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ดังกล่าวิ เพื่่�อให้ผ่่้ม่หน้ัาที่่�และผ่่้ที่่�

เก่�ยู่วิข้องกับ่การัออกรัางวิัลที่่�ดำเนัินัการัโดยู่สำนัักงานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ถ่อป็ฏิิบ่ัติก่อนั รัะหวิ่าง และหลัง

การัออกรัางวิัล เป็็นัป็รัะจำที่่กงวิด โดยู่จัดสถานัที่่�และ

อ่ป็กรัณ์์เค์รั่�องม่อเค์รั่�องใชั้้ การัเวิ้นัรัะยู่ะห่างที่างสังค์ม 

(Social Distancing) การัตรัวิจค์ัดกรัองรัายู่บ่่ค์ค์ล  

เพื่่�อให้เป็็นัไป็ตามค์ำสั�งจังหวิัดนันัที่บ่่รั่ และข้อกำหนัด

ออกค์วิามตามมาตรัา 9 แห่งพื่รัะรัาชั้กำหนัดการั

บ่รัิหารัรัาชั้การัในัสถานัการัณ์์ฉ่กเฉินั พื่.ศ. 2548  

โดยู่พื่รัอ้มป็ฏิบิ่ตัติามมาตรัการัป็อ้งกนััโรัค์ที่่�ที่างรัาชั้การั

กำหนัดอยู่า่งเค์รัง่ค์รััด ตั�งแตง่วิดวินััที่่� 1 ต่ลาค์ม 2563 -  

30 กันัยู่ายู่นั 2564

ในัป็ี 2564 สำนัักงานัสลากฯ งดการัออกสลาก

สัญจรัในัส่วินัภ่มิภาค์ เนั่�องด้วิยู่สถานัการัณ์์การัแพื่รั่

รัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรัสัโค์โรันัา 2019 (COVID-19) 

เพื่่�อให้เป็็นัไป็ตามพื่รัะรัาชั้กำหนัดการับ่รัิหารัรัาชั้การั

ในัสถานัการัณ์์ฉ่กเฉินั พื่.ศ. 2548 และป็รัะกาศ

สถานัการัณ์์ฉ่กเฉินัในัที่่กเขตท้ี่องที่่�ที่ั�วิรัาชั้อาณ์าจักรั 

ที่่�ได้ป็รัะกาศให้ม่มาตรัการัค์วิบ่ค์่มการัแพื่รั่รัะบ่าดของ

โรัค์ติดเชั้่�อไวิรััสโค์โรันัา 2019 เพื่่�อค์วิบ่ค์่มมิให้โรัค์

แพื่รั่รัะบ่าดออกไป็ในัวิงกวิ้าง โดยู่ที่ำการัออกรัางวิัล  

ณ์ ห้องออกรัางวิัล อาค์ารัออกรัางวิัล สำนัักงานัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าล จนักวิ่าสถานัการัณ์์การัแพื่รั่รัะบ่าด 

จะด่ขึ�นั

อุปกรณ์การออกรางวัลในปัจจุบ่ัน
สำนัักงานัสลากฯ ม่การัใชั้้อ่ป็กรัณ์์การัออกรัางวิัลสลากฯ ดังนั่�

อุปกรู้ณ์ 
ออกรู้างวิัลนันัทัรู้่ 1

1

2

3

4

วิงล�อออกรู้างวิัล

เค่รู้ื�องออกรู้างวิัล
อัตโนัมัติ Multipick

ล้กบ่อลส่ 
แทันัตำแหุ้นั่งรู้างวิัล 
ล้กบ่อลหุ้มายเลข  
และค่�อนัยาง
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การจ่ายรางวัล

การดำเนินการจ่ายรางวัล 

ชนิดข้องสลาก จำนวนเงินรางวัล 
ท่�จ่าย (บ่าท) จำนวนสลาก (ฉบ่ับ่) จำนวนผู้้�ข้อรับ่รางวัล

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล  
และสลากการัก่ศล

110,408,928,000 32,854,798 217,176

ระบ่บ่การจ่ายเงินรางวัลในปัจจุบ่ัน และในอนาคต
ปัจจุบ่ัน อนาคต

การ์จ่่ายุร์างวััล
• เงินัสด เงินัรัางวิัล ไม่เกินั 20,000 บ่าที่
• เชั้็ค์ เงินัรัางวิัล 20,000 บ่าที่ขึ�นัไป็
• โอนัเงนิัรัางวิลัผ่า่นับ่ญัชั้ธ่นัาค์ารั (โอนัเงนิัรัางวิลัตา่งธนัาค์ารัไดไ้มเ่กินั 2,000,000 
บ่าที่/รัายู่การั)

• (การัเรัยู่่กเกบ็่เงนิัค์า่อากรัแสตมป็แ์ละเงนิัค์า่ภาษห่กั ณ์ ที่่�จา่ยู่รัางวิลัจากผ่่ร้ับั่เงนิั
รัางวิัล เพื่่�อนัำส่งกรัมสรัรัพื่ากรั กรัะที่รัวิงการัค์ลัง สำหรัับ่สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
ต้องชั้ำรัะค์่าอากรัแสตมป็์ในัอัตรัา 1 บ่าที่ ของเงินัรัางวิัลที่่ก 200 บ่าที่ หรั่อเศษ
ของ 200 บ่าที่ และสลากการัก่ศลเรั่ยู่กเก็บ่ค์่าภาษ่เงินัได้หัก ณ์ ที่่�จ่ายู่ในัอัตรัา
รั้อยู่ละ 1 ของรัางวิัลสลากการัก่ศล จากผ่่้รัับ่เงินัรัางวิัล)

• หนัังส่อให้ค์วิามยู่ินัยู่อมการัจ่ายู่รัางวิัล โดยู่สำนัักจ่ายู่รัางวิัลนัำเช็ั้ค์ฝ่ากเข้าบ่ัญชั้่
ธนัาค์ารั

• การัให้บ่รัิการัจ่ายู่เงินัรัางวัิลผ่่านัธนัาค์ารัเพื่่�อการัเกษตรัและสหกรัณ์์การัเกษตรั 
ธนัาค์ารัออมสินั และธนัาค์ารักรั่งไที่ยู่

• อยู่่่ รั ะห ว่ิ า งดำ เนัินัการั
พื่ัฒนัาช่ั้องที่างการัจ่ายู่เงินั
รัางวิลั Drive Thru Service

การ์จ่องคิิวัออนไลน์
• ม่การัจองค์ิวิออนัไลนั์ผ่่านัเวิ็บ่ไซึ่ต์สำนัักงานัด้วิยู่รัะบ่บ่ e-service ได้ที่่�  
www.glo.or.th, App GLO Lottery และ QR Code

การดำเนินงานจ่ายรางวัลในภาวการณ์เผู้ชิญกับ่เหตุการณ์โควิด 19

1
สำานักงาน 
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล 
(สนามบ่ินน�ำา)

• ให้บ่รัิการัจองค์ิวิออนัไลนั์ ได้ที่่� www.glo.or.th, App GLO Lottery และ QR 

Code โดยู่ให้บ่รัิการัจ่ายู่เงินัรัางวิัลที่่กวิันัจันัที่รั์ - ศ่กรั์ (ยู่กเวิ้นัวิันัหยู่่ดที่่�ที่าง

รัาชั้การักำหนัด) วิันัละ 65,000 ฉบ่ับ่ แบ่่งเป็็นั 2 ชั้่วิง ค์่อ

- ชั้่วิงเชั้้า ตั�งแต่เวิลา 07.30 นั. - 12.00 นั. จำนัวินั 45,000 ฉบ่ับ่

- ชั้่วิงบ่่ายู่ ตั�งแต่เวิลา 12.01 นั. - 15.00 นั. จำนัวินั 20,000 ฉบ่ับ่

• ม่การัให้บ่รัิการัจ่ายู่เงินัรัางวิัลโดยู่การัฝ่ากสลากและยู่ินัยู่อมให้สำนัักงานั

สลากฯ นัำเช็ั้ค์เงินัรัางวัิลฝ่ากเข้าบั่ญชั้่ธนัาค์ารักรั่งไที่ยู่ จำกัด (มหาชั้นั)  

โดยู่ไม่รัอรัับ่เงินัรัางวิัลของผ่่้รัับ่ซึ่่�อรัางวิัล

• มก่ารันัดัหมายู่วัินัลว่ิงหนัา้เพื่่�อใหบ้่รักิารัตวัิแที่นั (ธนัาค์ารัเพื่่�อการัเกษตรัและ

สหกรัณ์์การัเกษตรั ธนัาค์ารักรั่งไที่ยู่ และธนัาค์ารัออมสินั)
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2
การข้ึ�นเงินรางวัล 
ผู้่านตัวแทน (ธนาคาร
เพื�อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารออมสิน)

กฎหมาย

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติการัพื่นัันั พื่.ศ. 2478 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติสํานัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2517 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติวิ่าด้วิยู่ค์วิามผ่ิดของพื่นัักงานัในัองค์์การัหรั่อหนั่วิยู่งานัของรััฐ พื่.ศ. 2502

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติค์่ณ์สมบ่ัติมาตรัฐานัสำหรัับ่กรัรัมการัและพื่นัักงานัรััฐวิิสาหกิจ พื่.ศ. 2518 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติวิิธ่ป็ฏิิบ่ัติรัาชั้การัที่างป็กค์รัอง พื่.ศ. 2539 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติค์วิามรัับ่ผ่ิดที่างละเมิดของเจ้าหนั้าที่่� พื่.ศ. 2539

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติข้อม่ลข่าวิสารัของรัาชั้การั พื่.ศ. 2540

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติจัดตั�งศาลป็กค์รัองและวิิธ่พื่ิจารัณ์าค์ด่ป็กค์รัอง พื่.ศ. 2542 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติแรังงานัรััฐวิิสาหกิจสัมพื่ันัธ์ พื่.ศ. 2543 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติวิ่าด้วิยู่ธ่รักรัรัมที่างอิเล็กที่รัอนัิกส์ พื่.ศ. 2544 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติการัจัดซึ่่�อจัดจ้างและบ่รัิหารัพื่ัสด่ภาค์รััฐ พื่.ศ. 2560

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติวิิธ่การังบ่ป็รัะมาณ์ พื่.ศ. 2561

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติวิินััยู่การัเงินัการัค์ลังภาค์รััฐ พื่.ศ. 2561

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติค์่้มค์รัองข้อม่ลส่วินับ่่ค์ค์ล พื่.ศ. 2562

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติการับ่รัิหารังานัและการัให้บ่รัิการัภาค์รััฐผ่่านัรัะบ่บ่ดิจิที่ัล พื่.ศ. 2562

• พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติหลักเกณ์ฑ์์การัจัดที่ํารั่างกฎหมายู่และการัป็รัะเมินัผ่ลสัมฤที่ธิ�ของกฎหมายู่ พื่.ศ. 2562

• พื่รัะรัาชั้กำหนัดวิ่าด้วิยู่การัป็รัะชั้่มผ่่านัส่�ออิเล็กที่รัอนัิกส์ พื่.ศ. 2563

สมาชิกระหว่างประเทศ

• การัป็รัะชั้าสัมพื่ันัธ์ให้ล่กค์้า (ผ่่้ขอรัับ่เงินัรัางวิัล) ติดต่อขอรัับ่เงินัรัางวิัลได้ที่่� 

ธนัาค์ารัเพ่ื่�อการัเกษตรัและสหกรัณ์ก์ารัเกษตรั ธนัาค์ารักรัง่ไที่ยู่ และธนัาค์ารั

ออมสินั

สมาค์มสลากกินัแบ่่งโลก 

World Lottery Association (WLA)

ตั�งแต่ พื่.ศ. 2542

สมาค์มสลากกินัแบ่่งภ่มิภาค์เอเชั้่ยู่แป็ซึ่ิฟัิก

Asia Pacific Lottery Association (APLA)

ตั�งแต่ พื่.ศ. 2543
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ท่�ตั�ง โทรศัพัท์ โทรสาร และ Website

สำนักงานใหญ่สำนักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
ทั่�ตั�ง : 359 ถืนันันันัทับุ่รู้่ ตำบ่ลทั่าทัรู้าย อำเภอเมืองนันัทับุ่รู้่ จัังหุ้วิัดนันัทับุ่รู้่ 11000
โทัรู้ศัพัทั์ : 0 2528 8888  โทัรู้สารู้ : 0 2528 9228

สำนักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล (อาคารโรงพิมพ์)
ทั่�ตั�ง : 9 ถืนันัสุขุมวิิทั 63 (เอกมัย) แขวิงค่ลองตันั เขตวิัฒนัา กรูุ้งเทัพัฯ 10110
โทัรู้ศัพัทั์ : 0 2392 5031

กระทรวงการคลัง

ทั่�ตั�ง : ถืนันัพัรู้ะรู้าม 6 แขวิงสามเสนัในั เขตพัญาไทั กรูุ้งเทัพัฯ 10400
โทัรู้ศัพัทั์ : 0 2126 5800 โทัรู้สารู้ : 0 2273 9408 สายด่วินั 1689
Website : http : //www.mof.go.th
Email : webmaster@mof.go.th

Website : http : //www.glo.or.th
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สรุปข้�อม้ลท่�สำค่ัญทางการเงิน

ฐานะการเงิน และผู้ลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564

หนั่วิยู่ : ล้านับ่าที่

 ประจำปี 2563  ประจำปี 2564

งบ่แสดงฐานะการเงิน

สินัที่รััพื่ยู่์หม่นัเวิ่ยู่นั 41,545.81 40,991.22

สินัที่รััพื่ยู่์ไม่หม่นัเวิ่ยู่นั 2,000.38 2,582.54

หนั่�สินัรัวิม 30,545.32 30,009.67

ส่วินัของที่่นัรัวิม 13,000.87 13,564.09

 

งบ่กำไรข้าดทุน

รัายู่ได้จากการัจำหนั่ายู่และบ่รัิการั 144,472.24 167,910.36

ต้นัที่่นัจำหนั่ายู่และบ่รัิการั (136,658.20) (158,800.12)

กำไรัขั�นัต้นั 7,814.04 9,110.24

ค์่าใชั้้จ่ายู่ในัการัขายู่และบ่รัิหารั (2,475.60) (3,140.63)

กำไรัจากการัดำเนัินังานั 5,338.44 5,969.61

รัายู่ได้อ่�นั 411.50 257.60

กำไรัส่ที่ธิ (กำไรัเบ่็ดเสรั็จรัวิม) 5,749.94 6,227.21

อัตราส่วนทางการเงินท่�สำคัญ

อัตรัาส่วินั  ประจำปี 2563  ประจำปี 2564

อัตรัาส่วินัเงินัที่่นัหม่นัเวิ่ยู่นั (เที่่า) 1.45 1.41

อัตรัาส่วินัหนั่�สินัต่อส่วินัของที่่นั (เที่่า) 2.35 2.21

อัตรัาผ่ลตอบ่แที่นัต่อสินัที่รััพื่ยู่์รัวิม (รั้อยู่ละ) 13.20 14.29

อัตรัาผ่ลตอบ่แที่นัต่อส่วินัของที่่นั (รั้อยู่ละ) 44.23 45.91

อัตรัาส่วินักำไรัส่ที่ธิต่อยู่อดขายู่ (รั้อยู่ละ) 3.98 3.71
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ปัจจัยท่�ม่ผู้ลกระทบัหลักต่อกิจการ

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลตรัะหนัักถึง

ค์วิามสำคั์ญในัการัเตรั่ยู่มการัหรั่อป็้องกันัต่อค์วิาม

เส่�ยู่งที่่�ที่ำให้งานัไม่ป็รัะสบ่ค์วิามสำเรั็จตามเป็้าหมายู่

และวิัตถ่ป็รัะสงค์์ขององค์์กรั จึงม่่งมั�นัดำเนิันัการั

บ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งโดยู่จะค์รัอบ่ค์ล่มค์วิามเส่�ยู่งที่างด้านั

กลยู่่ที่ธ์การัดำเนัินังานั การัเงินัและการัป็ฏิิบ่ัติตาม 

กฎรัะเบ่ยู่่บ่/กฎหมายู่ และให้ท่ี่กค์นัในัองค์ก์รัมส่่วินัร่ัวิม 

ในัการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งอันัจะก่อให้เกิดการักำกับ่ด่แล

องค์์กรัที่่�ด่ ซึ่ึ�งจะชั้่วิยู่ให้องค์์กรับ่รัรัล่วิัตถ่ป็รัะสงค์์ที่่�

กำหนัดไวิ้ จึงกำหนัดนัโยู่บ่ายู่การับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งให้

ถ่อป็ฏิิบ่ัติ ดังนั่�

สำนัักงานัสลากฯ ได้ให้ค์ำจำกัดค์วิามของค์ำวิ่า  

“การับ่รัิหารัค์วิามเส่� ยู่งขององค์์กรัวิ่ าหมายู่ถึ ง  

กรัะบ่วินัการัที่่�กำหนัดขึ�นัและนัำไป็ใช้ั้โดยู่ค์ณ์ะกรัรัมการั

ฝ่่ายู่บ่รัหิารัและบ่่ค์ลากรัอ่�นั ๆ ขององค์์กรั เพ่ื่�อกำหนัด 

กลยู่่ที่ธ์และใชั้้กับ่หนั่วิยู่งานัที่ั�งหมดในัองค์์กรัโดยู่ได้รัับ่

การัออกแบ่บ่มาเพื่่�อรัะบ่่เหต่การัณ์์ที่่�อาจเกิดขึ�นัซึ่ึ�งอาจ

ม่ผ่ลกรัะที่บ่ต่อองค์์กรั รัวิมที่ั�งการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง

ให้อยู่่่ภายู่ใต้รัะดับ่ค์วิามเส่�ยู่งที่่�องค์์กรัยู่อมรัับ่ได้ (Risk 

Appetite) ทัี่�งนั่�เพื่่�อให้ค์วิามมั�นัใจว่ิาองค์์กรัจะบ่รัรัล่

วิัตถ่ป็รัะสงค์์ที่่�ตั�งไวิ้”

ดงันัั�นั การับ่รัหิารัค์วิามเส่�ยู่งจงึเป็น็ัสิ�งที่่�ผ่่บ้่รัหิารั

และพื่นัักงานัที่่กค์นัของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

ตอ้งใหค้์วิามสำค์ญัและถอ่ป็ฏิบิ่ตัติามแนัวิที่างที่่�กำหนัด

ไวิใ้นัค์่ม่อ่การับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่ง เพื่่�อที่ำให้การัดำเนันิังานั 

ป็รัะสบ่ผ่ลสำเร็ัจตามเป้็าหมายู่และวัิตถ่ป็รัะสงค์์ในั 

ที่่กรัะดับ่ขององค์์กรั

การู้บ่รู้ิหุ้ารู้ค่วิามเส่�ยงอย่างเป็นัรู้ะบ่บ่ตามแนัวิทัาง 
COSO ERM และแนัวิทัางอื�นั ๆ ทั่�กำหุ้นัด  
โดยหุ้นั่วิยงานัทั่�กำกับ่ด้แลสำนัักงานั 
สลากกินัแบ่่งรู้ัฐบ่าลเป็นัมาตรู้ฐานัเด่ยวิกันั 
ทัั�วิทัั�งองค่์กรู้

กรู้ะบ่วินัการู้บ่รู้ิหุ้ารู้ค่วิามเส่�ยง 
ม่ค่วิามเชื�อมโยงกับ่ยุทัธศาสตรู้์ 
และแผู้นัวิิสาหุ้กิจัขององค่์กรู้

การู้ติดตามปัจัจััยทั่�เป็นัเหุ้ตุ 
แหุ้่งค่วิามเส่�ยง ทับ่ทัวินั รู้วิมทัั�ง 
จััดทัำรู้ายงานัผู้ลการู้บ่รู้ิหุ้ารู้ 
ค่วิามเส่�ยงอย่างสม�ำเสมอ

นัำรู้ะบ่บ่เทัค่โนัโลย่สารู้สนัเทัศ  
เพัื�อการู้จััดการู้ทั่�ด่มาใช� 
ในัการู้บ่รู้ิหุ้ารู้ค่วิามเส่�ยง

การู้เผู้ยแพัรู้่ค่วิามรู้้� สรู้�างค่วิามเข�าใจั และสรู้�างจัิตสำนัึกแก่ผู้้�ปฏิิบ่ัติงานัทัุกค่นัใหุ้�ตรู้ะหุ้นััก
ถืึงค่วิามรู้ับ่ผู้ิดชอบ่ทั่�จัะต�องปฏิิบ่ัติตามนัโยบ่ายการู้บ่รู้ิหุ้ารู้ค่วิามเส่�ยงอย่างเค่รู้่งค่รู้ัด 
และต่อเนัื�องเป็นัวิัฒนัธรู้รู้มขององค่์กรู้

001-152 UNCOATED FOGRA29 4C_21-12-046.indd   25001-152 UNCOATED FOGRA29 4C_21-12-046.indd   25 20/4/2565 BE   18:4420/4/2565 BE   18:44



รายงานประจำำาปี 2564    ANNUAL REPORT 202126

ในัป็ ี2562 ค์าดว่ิาอต่สาหกรัรัมการัพื่นันััที่ั�วิโลก

จะม่ม่ลค์่า 498 พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ โดยู่ม่อัตรัา

การัเติบ่โตเฉล่�ยู่ยู่้อนัหลัง 5 ป็ี อยู่่่ที่่� 3.7% (ป็ี 2558-

2562) และในัป็ี 2566 ค์าดวิ่าอ่ตสาหกรัรัมการัพื่นัันั 

ทัี่�วิโลกจะม่ม่ลค่์าอยู่่่ที่่� 525 พื่ันัล้านัดอลลาร์ัสหรััฐ  

ด้วิยู่อัตรัาการัเติบ่โตเฉล่�ยู่ที่่� 1.7% ต่อป็ี

ม้ลค่าอุตสาหกรรมการพนันโลก

สัดส่วนรายได�การพนันทั�วโลก ปี 2561

ที่่�มา : รัายู่งานัป็รัะจำป็ี Playtech 2561, Statista : Global 

Gambling Industry 2561

หนั่วิยู่ : พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ

หนั่วิยู่ : พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ

430

CAGR : 3.7%

450 465 480 498
525

25592558 2560 2561 2562F 2566F

CAGR : 1.7%

เม่�อเที่่ยู่บ่สัดส่วินัรัายู่ได้การัพื่นัันัจากที่ั�วิโลก  

พื่บ่ว่ิาเอเชั้ยู่่/ตะวัินัออกกลางมสั่ดส่วินัมากที่่�สด่ ค์ดิเป็น็ั 

38% ของมล่ค์า่การัพื่นันััที่ั�วิโลก หรัอ่เที่า่กบั่ 182 พื่นััล้านั 

ดอลลารั์สหรััฐ ตามด้วิยู่อเมรัิกาเหนั่อค์ิดเป็็นั 29% 

หรั่อเที่่ากับ่ 139 พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ

ที่่�มา : รัายู่งานัป็รัะจำป็ี Playtech 2561, Statista : Global 

Gambling Industry 2561

480 
พันล�านดอลลาร์สหรัฐ
(14.4 ล�านล�านบ่าท)

เอเชั้่ยู่ตะวิันัออกกลาง : 38% อเมรัิกาเหนั่อ : 29%

ยู่่โรัป็ : 26% โอเชั้่ยู่เนั่ยู่ : 4%

อเมรัิกาใต้ : 2% แอฟัรัิกา : 1%

$10
$19

$125

$139

$182

$5

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน�มในอนาค่ต

สถืานการณิ์สภาพัแวดล�อม  

ภาพัรวมอุตสาหกรรมการพันันระดับัโลก

การัเส่�ยู่งโชั้ค์ด้วิยู่การัซึ่่�อสลากเป็็นัการัพื่นัันัที่่�

ม่ค์วิามนัิยู่มมากเป็็นัอันัดับ่ 2 ของโลกเม่�อพื่ิจารัณ์า

จากรัายู่ได้หักลบ่เงินัรัางวิัล หรั่อ Gross Gambling 

Revenue (GGR) เนั่�องจากสลากเป็็นัการัพื่นัันัที่่�เข้าถึง

ง่ายู่ สะดวิก ใชั้้ค์วิามรั่้และค์วิามเข้าใจในัการัเล่นัพื่นัันั

นั้อยู่ โดยู่รัายู่ได้หักเงินัรัางวัิลของสลากที่ั�วิโลกค์ิดเป็็นั 

29% (139.2 พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ) ของรัายู่ได้หัก

เงินัรัางวิัลของการัพื่นัันัที่ั�งหมด 480 พื่ันัล้านัดอลลารั์

สหรััฐในัป็ี 2561
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ส่วนแบ่่งรายได�หักลบ่เงินรางวัลข้องอุตสาหกรรม 
การพนันปี 2561

หนั่วิยู่ : พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ

ค์าสิโนั : 34% สลาก : 29%

ต่้เกม : 23% การัที่ายู่ผ่ล : 12%

บ่ิงโก และอ่�นั ๆ  : 2%

480 
พันล�านดอลลาร์สหรัฐ
(14.4 ล�านล�านบ่าท)

$139

$110

$58
$10

$163

ที่่�มา : รัายู่งานัป็รัะจำป็ี World Lottery Association (WLA) 

2561, World Bank 2561

ถึงแม้ป็รัะเที่ศไที่ยู่ม่สัดส่วินัการัขายู่สลากอยู่่่ 

1.5% ของการัขายู่สลากที่ั�วิโลกในัป็ี 2561 หรั่อ 1.36 

แสนัล้านับ่าที่ และป็รัะเที่ศสหรััฐอเมรัิกาม่สัดส่วินัการั

ขายู่สลากมากกวิา่ป็รัะเที่ศไที่ยู่ 18 เที่า่ ค์ดิเป็น็ั 28.2% 

หรั่อ 2.5 ล้านัล้านับ่าที่ ค์่าใชั้้จ่ายู่ในัการัพื่นัันัต่อหัวิในั

ป็รัะเที่ศไที่ยู่ยัู่งค์งสง่เม่�อเที่ยู่่บ่กับ่ป็รัะเที่ศสหรัฐัอเมริักา 

โดยู่ในัไที่ยู่นัั�นัม่ค์่าใชั้้จ่ายู่ในัการัพื่นัันัอยู่่่ที่่� 3.15% ของ

รัายู่ได้ ในัขณ์ะที่่�ป็รัะเที่ศสหรััฐอเมริักาอยู่่่ที่่� 1.68% 

ของรัายู่ได ้นัอกจากนั่� เม่�อเท่ี่ยู่บ่สดัส่วินัค่์าใช้ั้จา่ยู่ในัการั

ซึ่่�อสลากต่อรัายู่ได้ พื่บ่วิ่าป็รัะเที่ศไที่ยู่ม่ค์่าใชั้้จ่ายู่เฉล่�ยู่

อยู่่่ที่่� 0.78% ของรัายู่ได้ ในัขณ์ะที่่�สัดส่วินัค์่าใชั้้จ่ายู่ 

ในัการัซึ่่�อสลากต่อรัายู่ได้ป็รัะเที่ศสหรััฐอเมรัิกาอยู่่่ที่่� 

0.42%

303.2
พันล�านดอลลาร์สหรัฐ

(9.3 ล�านล�านบ่าท)

Others

41.3%
USA

28.2%

China

18.6%

Italy

6.5%
France

4.0%

Thailand

1.5%

รายได�จากการข้ายสลากทั�วโลกปี 2561

การเล่นพนันเฉล่�ยต่อรายได�

การซื้ื�อสลากต่อรายได�

0.41%
0.42%

0.44%

0.78%

0.95%

China USA France Thailand Italy

1.68%

0.42% 0.78%

0.45%

2.37%

3.15%

การพนันอื่น ๆ สลากฯ

USA Thailand

ที่่�มา : รัายู่งานัป็รัะจำป็ี World Lottery Association (WLA) 

2561, World Bank 2561
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สถืานการณิ์สภาพัแวดล�อม  

ภาพัรวมอุตสาหกรรมการพันันในประเทศไทย

27.39

2.7%

28.93 30.42

25602558

ล�านัรู้าย

แนวโน�มจำนวนนักพนันปี 2558 - 2562

สัดส่วนประเภทการพนันปี 2558 - 2562  
(แบ่่งโดยจำนวนนักพนัน)

0

0%

5

10

20%

15

20

40%

25

60%

30

80%

35

100%

อ่�นั ๆ พื่นัันัที่ายู่ผ่ลฟั่ตบ่อล

พื่นัันัไพื่่หวิยู่ใต้ดินัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

2562
ที่่�มา : ศ่นัยู่์ศึกษาป็ัญหาการัพื่นัันั (CGS) รั่วิมกับ่ศ่นัยู่์วิิจัยู่เพื่่�อการั

พื่ัฒนัาสังค์มและธ่รักิจ ป็ี 2558 - 2562

46.6%

40.2%

1.0% 8.1%

4.9% 4.9%
7.3% 10.3%

34.3%

42.4% 42.1%

32.8%

8.2%
6.4%

10.4%

25602558 2562

ในัภาพื่รัวิมจำนัวินันัักพื่นัันัม่แนัวิโนั้มเพื่ิ�มขึ�นั

เฉล่�ยู่ 2.7% จาก 27.39 ล้านัรัายู่ ในัป็ี 2558 เป็็นั 

30.42 ล้านัรัายู่ ในัป็ี 2562 สำหรัับ่ป็รัะเภที่การัพื่นัันั 

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลม่สัดส่วินันัักพื่นัันัมากที่่�ส่ดค์ิดเป็็นั 

42.1% ตามด้วิยู่หวิยู่ใต้ดินัค์ิดเป็็นั 32.8%

116.8
พันล�านดอลลาร์สหรัฐ

(3.5 ล�านล�านบ่าท)

Others

41.3%
China

54.2%

Korea

9.5%

Japan

7.3%

Singapore

3.7%

Thailand

3.2%

รายได�จากการข้ายในเอเช่ยปี 2561

ที่่�มา : World Lottery Association (WLA)

สลากในักล่่มป็รัะเที่ศเอเชั้่ยู่ม่รัายู่ได้โดยู่รัวิมส่ง

ที่่�ส่ดในัโลกอยู่่่ที่่� 116.8 พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ (3.5 

ลา้นัลา้นับ่าที่) ค์ดิเป็็นั 38.52% ของยู่อดการัขายู่สลาก

ที่ั�วิโลก ป็รัะเที่ศที่่�ม่ส่วินัแบ่่งรัายู่ได้สลากที่่�ส่งที่่�ส่ดในั

กล่ม่ป็รัะเที่ศเอเชั้ยู่่ ได้แก่ ป็รัะเที่ศจน่ั ซึึ่�งมยู่่อดขายู่อยู่่่

ที่่� 63.31 พื่ันัล้านัดอลลารั์สหรััฐ (1.92 ล้านัล้านับ่าที่) 

ค์ดิเป็น็ั 54.20% ของยู่อดขายู่ที่ั�งหมดในัเอเชั้ยู่่แป็ซิึ่ฟักิ

เม่�อเที่่ยู่บ่สัดส่วินัค่์าใช้ั้จ่ายู่ในัการัซึ่่�อสลากต่อ

รัายู่ได้ พื่บ่วิ่าป็รัะเที่ศไที่ยู่นัั�นัม่ค์่าใชั้้จ่ายู่เฉล่�ยู่อยู่่่ที่่� 

0.78% ของรัายู่ได้ ในัขณ์ะที่่�สัดส่วินัค่์าใช้ั้จา่ยู่ในัการัซ่ึ่�อ

สลากตอ่รัายู่ไดใ้นัป็รัะเที่ศจน่ันัั�นัอยู่่ท่ี่่� 0.41% เม่�อเที่ยู่่บ่

กับ่ป็รัะเที่ศเพื่่�อนับ่้านั เชั้่นั สิงค์โป็รั์ พื่บ่วิ่าแม้ยู่อดขายู่

สลากของที่ั�งสองป็รัะเที่ศจะใกล้เค่์ยู่งกันั แต่เม่�อเที่่ยู่บ่

การัซึ่่�อสลากตอ่รัายู่ไดต้อ่หวัิแล้วิพื่บ่ว่ิาป็รัะเที่ศสิงค์โป็รั์

ม่ค์่าใชั้้จ่ายู่ในัการัซึ่่�อสลากต่อรัายู่ได้ส่งถึง 1.17% หรั่อ

ส่งกวิ่าป็รัะเที่ศไที่ยู่ 0.5 เที่่า

การซื้ื�อสลากต่อรายได�

0.17%
0.41%

0.68% 0.78%

1.17%

Japan China Korea Thailand Singapore

ที่่�มา : World Lottery Association (WLA)
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ในัแง่ของวิงเงินั พื่นัันัที่ายู่ผ่ลฟั่ตบ่อลม่วิงเงินั

สะพื่ดัค์ดิเป็น็ัสดัสว่ินั 26.5% ตามดว้ิยู่ หวิยู่ใตด้นิัและ

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

สัดส่วนวงเงินการพนันปี 2562

พนันทายผล
ฟุตบอล
26.5%

หวยใต้ดิน
25.2%

สลากกินแบ่ง
รัฐบาล
24.8%

พนันในบ่อน
20.2%

วงเงินสะพัด 6.06 แสนล้านบาท

พนันออนไลน์
3.3%

ที่่�มา : ศ่นัยู่์ศึกษาป็ัญหาการัพื่นัันั (CGS) รั่วิมกับ่ศ่นัยู่์วิิจัยู่เพื่่�อการั

พื่ัฒนัาสังค์มและธ่รักิจ ป็ี 2558 - 2562

สัดส่วนจำนวนคนซื้ื�อสลาก จำแนกตามอายุ  
ปี 2558-2562

4.5%

CAGR
(2558 - 2562)

17.6%

21.6%

22.75

23.4%

25.0%

11.3%

1.2%

5

0

10

15

20

25

ล�านัรู้าย

15-18 ป็ี 8.5%

19-29 ป็ี 11.2%

30-39 ป็ี 3.2%

40-49 ป็ี 2.3%

50-59 ป็ี 5.5%

60 ป็ีขึ�นัไป็ 0.6%

25602558 2562

13.7%

22.7%

19.9

25.4%

24.0%

13.1%

1.0% 16.7%

22.3%

21.43

24.1%

21.3%

14.3%

1.3%

เปรู้่ยบ่เทั่ยบ่ค่นัซื้ื�อสลากกับ่ปรู้ะชากรู้ทัั�งหุ้มด

ป็รัะชั้ากรั
ล้านัรัายู่

3,21

10.30

9.67

10.37

9.44

10.67

15-18 ป็ี

19-29 ป็ี

30-39 ป็ี

40-49 ป็ี

50-59 ป็ี

60 ป็ีขึ�นัไป็

8.3%

38.9%

50.7%

51.3%

60.2%

24.1%

ที่่�มา : ศ่นัยู่์ศึกษาป็ัญหาการัพื่นัันั (CGS) รั่วิมกับ่ศ่นัยู่์วิิจัยู่เพื่่�อการั

พื่ัฒนัาสังค์มและธ่รักิจ ป็ี 2558 - 2562

ในัป็ี 2562 ผ่่้ซึ่่�อสลากใช้ั้จ่ายู่ต่องวิดเฉล่�ยู่ที่่�  

314 บ่าที่ โดยู่พื่ฤตกิรัรัมที่่�มก่ารัซึ่่�อตอ่งวิดมากที่่�สด่อยู่่ท่ี่่� 

201-500 บ่าที่ ค์ดิเป็น็ั 37.0% ตามดว้ิยู่ 101-200 บ่าที่  

ค์ิดเป็็นั 30.4%

ที่่�มา : ศ่นัยู่์ป็ัญหาการัพื่นัันั (CGS) รั่วิมกับ่ศ่นัยู่์วิิจัยู่เพื่่�อการั

พื่ัฒนัาสังค์ม และธ่รักิจ ป็ี 2558 - 2562

ไม่เกินั 100 บ่าที่ 101-200 บ่าที่

201-500 บ่าที่ 501-1,000 บ่าที่

มากกวิ่า 1,000 บ่าที่

1.4%

30.4%37.0%

6.4% 24.8%

เฉลี่่�ย 314 บาทต่่องวด

พฤติกรรมการซื้ื�อสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล ปี 2562
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สภาพัธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และแผู้นงานทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ แผู้นงาน

SO1 
เพื�อสร�างเสถ่ยรภาพ 
การเติบ่โตและพัฒนา 

การให�บ่ริการ

• การัออกแบ่บ่ผ่ลิตภัณ์ฑ์์/
เกมใหม่

• การับ่รัิหารัจัดการัสลาก
และพื่ัฒนัาการัให้บ่รัิการั

1. กำหนัดและพื่ัฒนัาผ่ลิตภัณ์ฑ์์ดิจิที่ัล 

2. จัดที่ำรัะบ่บ่ฐานัข้อม่ลล่กค์้า (Customer 
Database) 

3. สรั้างเค์รั่อข่ายู่ GLO Official Sellers 

4. บ่รัิหารัการัจำหนั่ายู่สลากผ่่านัชั้่องที่าง
ดิจิที่ัล 

5. พื่ัฒนัากรัะบ่วินัการัจ่ายู่เงินัรัางวิัล 
โดยู่การัจองค์ิวิออนัไลนั์ 

6. บ่รัิการัโอนัเงินัรัางวิัลผ่่านับ่ัญชั้่ธนัาค์ารั 

7. จัดที่ำแผ่นัสถาป็ัตยู่กรัรัมองค์์กรั  
(To-be Enterprise Architecture : EA) 

8. นัำรัะบ่บ่ Data Analytics และ Business 
Intelligence มาใชั้้วิิเค์รัาะห์ข้อม่ล

9. บ่รัิหารัจัดการัต้นัที่่นัและป็รัับ่ป็รั่ง
ป็รัะสิที่ธิภาพื่การัผ่ลิต 

10. แผ่นัป็รัับ่ป็รั่งป็รัะสิที่ธิภาพื่โค์รังสรั้าง 
พื่่�นัฐานัด้านัเที่ค์โนัโลยู่่ดิจิที่ัล

SO2 
เพื�อสร�างภาพลักษณ์  

และการยอมรับ่จากสังคม 
อย่างยั�งยืน

• การัสรั้างภาพื่ลักษณ์์และ
ค์วิามนั่าเชั้่�อถ่อขององค์์กรั

• การับ่รัิหารัจัดการั 
ผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่

11. ส่�อสารัเชั้ิงรั่กเพื่่�อสรั้างการัรัับ่รั่้แบ่รันัด์ GLO 
ผ่่านัชั้่องที่างต่าง ๆ

12. รั่วิมกับ่พื่ันัธมิตรัในัการัสรั้างสรัรัค์์นัวิัตกรัรัม

13. ส่งเสรัิมสังค์ม/ชั้่มชั้นัตามแนัวิที่าง CSV

14. บ่รัิหารัจัดการัผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่  
โดยู่ใชั้้แนัวิที่าง AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard

15. จัดการัสลากและเกมรั่ป็แบ่บ่อ่�นั  
ตามมาตรัฐานั WLA
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วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ แผู้นงาน

SO3 
เพื�อมุ่งส้่การเป็น 

องค์กรชั�นนำา

• การัเพื่ิ�มป็รัะสิที่ธิภาพื่
กรัะบ่วินัการัและ 
การัดำเนัินังานั

• การัยู่กรัะดับ่ศักยู่ภาพื่
ที่่นัมนั่ษยู่์และม่่งส่่องค์์กรั
นัวิัตกรัรัม

16. วิิเค์รัาะห์การัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงด้านัดิจิที่ัล 
ที่่�ส่งผ่ลกรัะที่บ่เพื่่�อนัำมาป็รัับ่ป็รั่งโค์รังสรั้าง
และอัตรัากำลัง (Digital Organization)

17. พื่ัฒนัาบ่่ค์ลากรัรัองรัับ่การัเป็ล่�ยู่นัแป็ลง 
ในัยู่่ค์ดิจิที่ัล (GLO Smart Officer)

18. ยู่กรัะดับ่แนัวิที่างการัสรั้างค์วิามผ่่กพื่ันั

19. ยู่กรัะดับ่รัะบ่บ่เรั่ยู่นัรั่้ในัยู่่ค์ดิจิที่ัล

20. สนัับ่สนั่นัการัป็รัะยู่่กต์ใชั้้และการั 
สรั้างนัวิัตกรัรัมในัองค์์กรั
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โค่รงสร�างการบัริหารองค่์กร

สำนัักงานัสลากฯ ได้ม่การักำหนัดโค์รังสร้ัาง 

การัแบ่่งส่วินังานัและกำหนัดอำนัาจหน้ัาที่่�ของส่วินังานัต่าง ๆ   

โดยู่แบ่่งส่วินังานัภายู่ในัสำนัักงานัสลากฯ ออกเป็็นั  

13 สำนััก 32 กอง 8 กล่่มงานั 57 งานั

สำนัักผู้้�ตรู้วิจัสอบ่ภายในั

กองบ่รู้ิหุ้ารู้ค่วิามเส่�ยง

รองผู้้�อำ�นวยก�ร รองผู้้�อำ�นวยก�ร รองผู้้�อำ�นวยก�ร

สำำ�นักพััฒน�ธุุรกิจ
 กองแผนยุุทธศาสตร์์
 กองพััฒนาธุร์กิจ

สำำ�นักส่ำ�อสำ�รองค์์กร
 กองคณะกร์ร์มการ์
• งานัค์ณ์ะกรัรัมการั 

• กล่่มงานัวิิเที่ศสัมพื่ันัธ์

สำำ�นักธุุรกิจเกม
 กองพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
 กองการ์เงินลิูกค้า
 กองการ์ตลิาดแลิะการ์จำาหน่ายุ
• งานับ่รัิหารัการัตลาด

• งานับ่รัิหารัการัจำหนั่ายู่

• งานับ่รัิหารัล่กค์้าสัมพื่ันัธ์

 กองร์ะบบเกม
• งานัรัะบ่บ่ค์วิามป็ลอดภัยู่

• เค์รั่อข่ายู่เที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ

• งานัสนัับ่สนั่นัรัะบ่บ่เกมออนัไลนั์

• งานัป็ฏิิบ่ัติการัสารัสนัเที่ศ

สำำ�นักเทค์โนโลยีสำ�รสำนเทศ
 กองบร์ิหาร์ความปลิอดภััยุสาร์สนเทศ
 กองพััฒนาร์ะบบเทคโนโลิยุีสาร์สนเทศ
 กองปฏิิบัติการ์เทคโนโลิยุีแลิะการ์ส่�อสาร์

สำำ�นักบริห�รง�นกล�ง
 กองบร์ิการ์
• งานัสารับ่รัรัณ์

• งานัยู่านัพื่าหนัะ

• งานัรัักษาค์วิามป็ลอดภัยู่

 กองอาคาร์สถานที�
• งานัอาค์ารัสถานัที่่�

• งานัอาค์ารัสวิัสดิการั

สำำ�นักบริห�รก�รเงิน
 กองการ์เงิน
• กล่่มงานัวิางแผ่นัการัเงินั

• งานัการัเงินั

• งานัเงินัเด่อนัและค์่าจ้าง

• งานัเรั่งรััดหนั่�สินั

 กองบัญชีี
• งานับ่ัญชั้่

• งานังบ่การัเงินั

 กองงบปร์ะมาณ
• งานังบ่ป็รัะมาณ์

• งานัตรัวิจจ่ายู่

 กองปร์ะชีาสัมพัันธ์
 กองออกร์างวัลิ
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คณะกรรมการสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

ผู้้�อำนวยการ

รองผู้้�อำ�นวยก�ร รองผู้้�อำ�นวยก�ร ผู้้�ช่่วยผู้้�อำ�นวยก�ร

สำำ�นักบริห�รสิำนทรัพย์
 กองจััดหาและพััสดุ
• งานจััดหา
• งานพััสดุ

 กองบริิหาริสินทริัพัย์์และสัญญา
• งานบริิหาริสินทริัพัย์์
• งานบริิหาริสัญญา

สำำ�นักผู้้�ตรวจก�ร

สำำ�นักก�รพิมพ์
 กองบริิหาริงานผลิต
• งานบริิหาริทั�วไป
• งานวางแผนและวิเคริาะห์ต้้นทุน 

การิผลิต้
• งานการิต้ลาดสิ�งพัิมพั์

 กองวิิศวิกริริมการิผลิต
• กลุ�มงานวิศวกริริมการิพัิมพั์
• กลุ�มงานวิเคริาะห์สิ�งพัิมพั์
• งานบำริุงริักษา

 กองออกแบบและแม่พิัมพ์ั
• กลุ�มงานต้ริวจัพัิสูจัน์อัักษริและภาพั
• กลุ�มงานอัอักแบบ
• งานแม�พัิมพั์

 กองการิพิัมพ์ั
• งานพัิมพั์ฉลาก
• งานสิ�งพัิมพั์ทั�วไป

 กองสิ�งพิัมพ์ัสำาเริ็จัริูป
• งานทำริูปเล�ม
• งานสิ�งพัิมพั์สำเริ็จัริูป

 กองควิบคุมคุณภาพั
• งานต้ริวจัสอับคุณภาพัการิพัิมพั์
• งานควบคุมคุณภาพั 1
• งานควบคุมคุณภาพั 2
• งานควบคุมคุณภาพั 3
• งานควบคุมคุณภาพั 4
• งานคลังและจััดส�งสิ�งพัิมพั์

สำำ�นักก�รตล�ดและจัดจำ�หน่�ย
 กองวิิจััย์และวิางแผนการิตลาด
• งานวางแผนและวิเคริาะห์ต้้นทุน

การิต้ลาด

• งานวิเคริาะห์ต้ลาด

• งานทะเบีย์นผู้ค้าสลาก

• งานบริิการิและลูกค้าสัมพัันธ์์

 กองจัำาหน่าย์สลาก
• งานจัำหน�าย์สลาก 1

• งานจัำหน�าย์สลาก 2

• งานจัำหน�าย์สลาก 3

• งานจัำหน�าย์สลาก 4 

• งานจัำหน�าย์สลาก 5

สำำ�นักบริห�รทรัพย�กร
บุคคล
 กองบริิหาริทริัพัย์ากริ
บุคคล

 กองพััฒนาทริัพัย์ากริ
บุคคล

 กองสวิัสดิการิ
• งานบริิการิทางการิแพัทย์์

• งานสวัสดิการิและพันักงาน

สัมพัันธ์์

 สำานักกฎหมาย์

• หัวหน้าสำนักงานผู้อัำนวย์การิ
• ผู้เชี่ี�ย์วชี่าญ

งานความปลอัดภัย์และอัาชี่ีวอันามัย์

 สำำ�นักจ่�ยร�งวัล
• งานบริิหาริทั�วไป

• กลุ�มงานต้ริวจัพัิสูจัน์

• งานทะเบีย์นริางวัล
• งานจัำหน�าย์และจั�าย์ริางวัลสลาก

ด้วย์เคริ่�อัง

 กองจั่าย์ริางวิัล 1
• งานจั�าย์ริางวัล 1

• งานจั�าย์ริางวัล 2

• งานจั�าย์ริางวัล 3

 กองจั่าย์ริางวิัล 2
• งานจั�าย์ริางวัล 4

• งานจั�าย์ริางวัล 5

• งานจั�าย์ริางวัล 6
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ค่ณิะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาล

1
นายลวรณ แสงสนิท
ปรู้ะธานักรู้รู้มการู้

1 2 3 4 5

2
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
กรู้รู้มการู้

3
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรู้รู้มการู้

4
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์์ วิศิษฏ์์สรอรรถ
กรู้รู้มการู้

5
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
กรู้รู้มการู้
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6 7 8 9 10 11

6
นายชาญวิิทย์ นาคบุุรีี
กรรมการ

7
พัันตำรีวิจเอก ดรี.อัครีพัล บุุณโยปััษฎััมภ์์
กรรมการ

8
นางสาวิพััดชา พังศ์์กีรีติยุต
กรรมการ

9
รีองศ์าสตรีาจารีย์ ดรี.ธนวิรีรีธน์ พัลวิิชัย
กรรมการ

10
พัลเอก ธนะศ์ักดิ� ช่�นอิ�ม
กรรมการ

11
พัันโท หนุน ศ์ันสนาคม
กรรมการและเลขานุุการ
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ค่ณิะผู้้�บัริหารสำนักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล

พันโท หนุน ศันสนาคม
ผู้้�อำนัวิยการู้

นางตุ�มทอง มุสิกรัตน์
รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

นางพรพิไล บุ่ญเอนก
รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

เรือโท สุภาสชาญ ทัศนกุล
รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

นายทว่ป วุฒิบ่าทุกาจิตต์
รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

นายช้ชาติ มั�นครองธรรม
ผู้้�ช่วิยผู้้�อำนัวิยการู้
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นางกัลย์ยกร จันทรภ้รพินิจ
ผู้้�เช่�ยวิชาญ 9

นางเข้็มเพ็ชร เวชทรัพย์
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักงานัผู้้�อำนัวิยการู้

นางสาววราภรณ์ ชมกลิ�น
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักผู้้�ตรู้วิจัสอบ่ภายในั

นางสาวนฤมล เข้่งทอง 
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักผู้้�ตรู้วิจัการู้

นางสาวชญานิษฐ์ เมธาธนโชติ
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักพััฒนัาธุรู้กิจั

นายพิพัฒน์ พงศ์ ไพจิตร
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักธุรู้กิจัเกม

นางสุพิชญา นิทัศน์วรกุล
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักสื�อสารู้องค่์กรู้

นายภ้วนารถ จันทรพัฒน์
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้ 

ทัรู้ัพัยากรู้บุ่ค่ค่ล

นายณัฐสุทธิ� จิ�วเชื�อพันธุ์
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักกฎหุ้มาย

นายธัชทนง ธนพันธุ์พาณิชย์
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักเทัค่โนัโลย่

สารู้สนัเทัศ

นางสาวพรพิมล ภัทรศฤงคาร
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้สินัทัรู้ัพัย์

นางสาวพ้นสุข้ ข้จรบุ่ณ
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้การู้เงินั 

นางสุกัญญา พานิชย์
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักการู้ตลาด 

และจััดจัำหุ้นั่าย

นางณิชนกนันท์ ขุ้มนาค
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักจั่ายรู้างวิัล

นางสาวศศิพัชร์ จ่างจร้ญโรจน์
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้งานักลาง

นางสุนิด มั�นครองธรรม
หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักการู้พัิมพั์
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สำานัักงานั 
สลากกินัแบ่่งรู้ัฐบ่าล 
10 ค่นั

พันัักงานั 9 ค่นั งานัค่วิามปลอดภัย 
และอาช่วิอนัามัย 
6 ค่นั

พันัักงานั 5 ค่นั กองบ่รู้ิหุ้ารู้ค่วิามเส่�ยง 
5 ค่นั

พันัักงานั 4 ค่นั

ล้กจั�าง 1 ค่นั ล้กจั�าง 1 ค่นั ล้กจั�าง 1 ค่นั

สำานัักผู้้�ตรู้วิจัสอบ่
ภายในั 
16 ค่นั

พันัักงานั 15 ค่นั สำานัักผู้้�ตรู้วิจัการู้ 
22 ค่นั

พันัักงานั 18 ค่นั สำานัักพััฒนัาธุรู้กิจั 
16 ค่นั

พันัักงานั 13 ค่นั

ล้กจั�าง 1 ค่นั ล้กจั�าง 4 ค่นั ล้กจั�าง 3 ค่นั

สำานัักธุรู้กิจัเกม 
29 ค่นั

พันัักงานั 24 ค่นั สำานัักสื�อสารู้องค่์กรู้ 
39 ค่นั

พันัักงานั 29 ค่นั สำานัักบ่รู้ิหุ้ารู้ 
ทัรู้ัพัยากรู้บุ่ค่ค่ล 
75 ค่นั

พันัักงานั 53 ค่นั

ล้กจั�าง 5 ค่นั ล้กจั�าง 10 ค่นั ล้กจั�าง 22 ค่นั

สำานัักกฎหุ้มาย 
17 ค่นั

พันัักงานั 15 ค่นั สำานัักเทัค่โนัโลย่
สารู้สนัเทัศ 
38 ค่นั

พันัักงานั 34 ค่นั สำานัักบ่รู้ิหุ้ารู้สินัทัรู้ัพัย์ 
43 ค่นั

พันัักงานั 36 ค่นั

ล้กจั�าง 2 ค่นั ล้กจั�าง 4 ค่นั ล้กจั�าง 7 ค่นั

สำานัักบ่รู้ิหุ้ารู้การู้เงินั 
82 ค่นั

พันัักงานั 74 ค่นั สำานัักการู้ตลาด 
และจััดจัำาหุ้นั่าย 
107 ค่นั

พันัักงานั 75 ค่นั สำานัักจั่ายรู้างวิัล 
128 ค่นั

พันัักงานั 98 ค่นั

ล้กจั�าง 8 ค่นั ล้กจั�าง 32 ค่นั ล้กจั�าง 30 ค่นั

สำานัักบ่รู้ิหุ้ารู้งานักลาง 
75 ค่นั

พันัักงานั 53 ค่นั สำานัักการู้พัิมพั์ 
225 ค่นั

พันัักงานั 184 ค่นั

ล้กจั�าง 22 ค่นั ล้กจั�าง 41 ค่นั

ที่่�มา : กองบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล สำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล

โครงสร�างอัตรากำลังพนักงานและล้กจ�าง

ผู้้�อำานวยการ 1 คน

รองผู้้�อำานวยการ 

4 คน

ผู้้�เช่�ยวชาญ

1 คน

บุ่คลากรทั�งหมด

933 คน

ผู้้�บ่ริหารตาม 
สัญญาจ�าง  

1คน

หัวหน�าสำานัก

15 คน

ผู้้�ช่วยผู้้�อำานวยการ 

1 คน

พนักงานประจำา

739 คน

ล้กจ�างประจำา 

5 คน

ล้กจ�างชั�วคราว

41 คน

ล้กจ�างบ่ริษัท

147 คน

ข้�อม้ลอัตรากำาลัง
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สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล มโ่ค์รังสร้ัางเงินัที่น่ั 

จากสว่ินัของที่น่ั ณ์ วินััที่่� 30 กนััยู่ายู่นั 2564 ที่่�จดัเกบ็่

อยู่่่ในัรั่ป็แบ่บ่ของที่่นัป็รัะเดิม จำนัวินั 49.18 ล้านับ่าที่  

เงินัสำรัองเพื่่�อการัดำเนัินังานั ท่ี่�ได้รัับ่จัดสรัรัจาก

กำไรัส่ที่ธิป็รัะจำป็ี ไม่ เกินัรั้อยู่ละ 20 จำนัวินั  

8,864.33 ล้านับ่าที่ เงินัสำรัองเพื่่�อสวิัสดิการัพื่นัักงานั 

จำนัวินั 107.50 ลา้นับ่าที่ และกำไรัสะสมที่่�ยัู่งไม่ได้จดัสรัรั

จากกำไรัสท่ี่ธ ิป็รัะจำป็ ี2564 จำนัวินั 6,227.21 ลา้นับ่าที่  

โดยู่ค์าดว่ิาจะได้รับั่จดัสรัรัเป็็นัเงนิัสำรัองเพื่่�อการัดำเนันิังานั 

เพื่ิ�มขึ�นัอก่ ป็รัะมาณ์ 1,245.44 ล้านับ่าที่ (ร้ัอยู่ละ 20 

ของกำไรัสท่ี่ธิป็รัะจำปี็ 2564 จำนัวินั 6,227.21 ล้านับ่าที่)  

โค่รงสร�างเงินทุน

ที่ั�งนั่� สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าลได้นัำส่งรัายู่ได้แผ่่นัดนิั 

ลว่ิงหน้ัาจากกำไรัสท่ี่ธิ ป็รัะจำปี็ 2564 กอ่นัได้รับั่อนัมั่ติ

จากกรัะที่รัวิงการัค์ลัง จำนัวินั 1,684,13 ล้านับ่าที่  

ซึ่ึ� งจากข้อม่ลโค์รังสรั้ าง เงินัที่่นัดั งกล่ าวิข้ างต้นั  

แสดงใหเ้หน็ัวิา่สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล มเ่งนิัที่น่ั 

เพื่ยู่่งพื่อที่่�สามารัถนัำไป็ลงที่น่ัในัโค์รังการัต่าง ๆ  ในัอนัาค์ต 

ไดท้ี่ั�งในัรัะยู่ะสั�นัและรัะยู่ะยู่าวิ โดยู่ไมต่อ้งจดัหาเงนิัที่น่ั 

จากแหล่งเงินัที่่นัภายู่นัอก (ไม่ม่หนั่�สินัรัะยู่ะยู่าวิที่่�ได้ 

จากการัจัดหาเงินั) จึงม่โค์รังสร้ัางเงินัท่ี่นัจากหนั่�สินั

รัะยู่ะยู่าวิเที่่ากับ่ศ่นัย์ู่ และจากเงินัที่่นัส่วินัของที่่นั  

รั้อยู่ละ 100

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่ ง

รััฐบ่าล เป็็นัหนั่วิยู่งานัรััฐวิิสาหกิจ 

สังกัดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง ม่สถานัะ

เป็็นันัิติบ่่ค์ค์ล ตามมาตรัา 6 แห่ง

พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติสำนัักงานัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2517 และ

แก้ไขเพื่ิ�มเติม 

โค่รงสร�างผู้้�ถือืหุ�นข้องรฐัวสิาหกจิ

ผู้ังโครงสร�างผู้้�ถือหุ�นสำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

ผู้้�ถือหุ�นสำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล 
(กระทรวงการคลัง 100%)

คิณะกร์ร์มการ์สลากกินแบ่่งร์ัฐบ่าล

1. ป็ลัดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง  ป็รัะธานักรัรัมการั

2. ผ่่้แที่นักรัะที่รัวิงพื่ัฒนัาสังค์มและค์วิามมั�นัค์งของมนั่ษยู่์ กรัรัมการั

3. ผ่่้แที่นักรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่ กรัรัมการั

4. ผ่่้แที่นักรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม กรัรัมการั

5. ผ่่้แที่นัสำนัักงบ่ป็รัะมาณ์ กรัรัมการั

6. ผ่่้แที่นัสำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ กรัรัมการั

7. ผ่่้แที่นัสภาสังค์มสงเค์รัาะห์แห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่ กรัรัมการั

8. ผ่่้ที่่�ค์ณ์ะรััฐมนัตรั่แต่งตั�ง ค์นัที่่� 1 กรัรัมการั

9. ผ่่้ที่่�ค์ณ์ะรััฐมนัตรั่แต่งตั�ง ค์นัที่่� 2 กรัรัมการั

10. ผ่่้ที่่�ค์ณ์ะรััฐมนัตรั่แต่งตั�ง ค์นัที่่� 3 กรัรัมการั

ผู้้�อำานวยการ

สำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
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หน่�เงินก้�ข้องรัฐวิสาหกิจ

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ไม่ม่หนั่�สินัการั 

ก่้ยู่่มเงินัจากแหล่งเงินัท่ี่นัภายู่นัอก โดยู่ในัการัลงที่่นั 

ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลใช้ั้แหล่งเงินัที่่นั

ภายู่ในัที่่�จัดเก็บ่อยู่่่ในัร่ัป็แบ่บ่ของเงินัสำรัองเพื่่�อการั

ดำเนัินังานัท่ี่�กรัะที่รัวิงการัค์ลังอนั่มัติจัดสรัรัให้กับ่

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ไม่เกินัรั้อยู่ละ 20 ของ

กำไรัส่ที่ธิป็รัะจำป็ี (ผ่ลการัดำเนัินังานัป็รัะจำป็ี ม่กำไรั

ส่ที่ธิอยู่่างต่อเน่ั�อง จากศักยู่ภาพื่ในัการัสรั้างรัายู่ได้ 

และการับ่รัิหารัค์่าใชั้้จ่ายู่องค์์กรั ให้อยู่่่ภายู่ในักรัอบ่

สัดส่วินัที่่�เหมาะสม โดยู่ม่รัายู่ได้หลักจากการัจำหนั่ายู่

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลและสลากการัก่ศล)

ดังนัั�นั ในัการัลงที่่นัของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าล ไม่ม่ค์วิามจำเป็็นัต้องใชั้้แหล่งเงินัที่่นัภายู่นัอก

ที่ำให้ไม่ม่หนั่�สินัและดอกเบ่่�ยู่จ่ายู่จากการัก้่ยู่่มเกิดขึ�นั 

แต่อยู่่างใด

สำนักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล
การนำส่งเงินรายได�แผู้่นดิน ประจำปี 2560 - 2564

หนั่วิยู่ : ล้านับ่าที่

ประเภทเงินนำส่ง ประจำปี 
2560

ประจำปี 
2561

ประจำปี 
2562

ประจำปี 
2563

ประจำปี 
2564

เงินัตามมาตรัา 22(2) ของรัายู่รัับ่ 
จากการัจำหนั่ายู่สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

25,744.00 31,008.00 33,323.20 35,144.00 41,970.40

เงนิัรัางวิลัค้์างจ่ายู่สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล  
ดอกผ่ลและเงินัอ่�นั ๆ ที่่�เก่�ยู่วิข้อง

2,126.13 5,339.21 5,841.55 10,477.35 8,805.54

เงินัรัางวิัลค์้างจ่ายู่สลากการัก่ศล 
ดอกผ่ลและเงินัอ่�นั ๆ ที่่�เก่�ยู่วิข้อง

17.36 371.82 47.35 168.65 338.88

กองที่่นัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
เพื่่�อพื่ัฒนัาสังค์ม

3,060.23 4,131.41 2,703.52 808.48 9.80

ร์วัมเงินนำส่งร์ายุได้้แผ่่นด้ิน 30,947.72 40,850.44 41,915.62 46,598.48 51,124.62
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การลงทุนท่�สำค่ัญในปัจจุบัันและอนาค่ต

แผู้นงานและโค่รงการต่าง ๆ 

การร่วมดำเนินงานกับัเอกชน

- ไม่ม่ -

1
แผนกำาหนดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

2
แผนจัดทำาระบบ 
ฐานข้อมูลลูกค้า 
(Customer Database)

3
แผนสร้างเครือข่าย GLO 
Official Sellers

4
แผนบริหารการจำาหน่าย
สลากผ่านช่องทางดิจิทัล

6
แผนบริการโอนเงิน
รางวัลผ่านบัญชีธนาคาร

7
แผนสื่อสารเชิงรุก 
เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ 
GLO ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

8
แผนส่งเสริมสังคม/ชุมชน
ตามแนวทาง CSV

9
แผนบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทาง 
AA1000 Stakeholder Engagement Standard

5
แผนพัฒนากระบวนการ
จ่ายเงินรางวัล 
โดยการจองคิวออนไลน์

10
แผนจัดการสลาก 
และเกมรูปแบบอื่น  
ตามมาตรฐาน WLA

11
แผนจัดทำาแผน
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(To-be EA)

12
แผนนำาระบบ Data Analytics และ Business 
Intelligence มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

13
แผนบริหารจัดการ
ต้นทุนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต

14
แผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

15
แผนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่ส่งผลกระทบ
เพื่อนำามาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำาลัง (Digital 
Organization)

16
แผนพัฒนาบุคลากร
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล (GLO 
Smart Officer)

17
แผนสนับสนุน 
การประยุกต์ใช้ 
และการสร้างนวัตกรรม 
ในองค์กร
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รายงานวิเค่ราะห์ผู้ลการดำเนินงาน

1. สรุปผู้ลการดำเนินงาน

ผ่ลการัดำเนิันังานัในัปี็ 2564 สำนัักงานั 

สลากกินัแบ่่งรัฐับ่าลมก่ำไรัสท่ี่ธิ จำนัวินั 6,227.21 ล้านับ่าที่  

ป็รัะกอบ่ด้วิยู่ กำไรัจากการัดำเนัินังานั จำนัวินั  

5,969.61 ล้านับ่าที่ และรัายู่ได้อ่�นั จำนัวินั 257.60 ล้านับ่าที่  

เชั้่นั รัายู่ได้ดอกเบ่่�ยู่เงินัฝ่ากธนัาค์ารั จำนัวินั  

234.08 ลา้นับ่าที่ เม่�อเป็ร่ัยู่บ่เท่ี่ยู่บ่กบั่ปี็ 2563 ที่่�มก่ำไรั

ส่ที่ธิ จำนัวินั 5,749.94 ลา้นับ่าที่ โดยู่ในัปี็ 2564 มก่ำไรั

ส่ที่ธิเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 477.27 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ  

8.30 สาเหต่หลักเกิดจากรัายู่ได้จากการัจำหนั่ายู่และ

บ่รัิการัเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 23,438.12 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นั 

รัอ้ยู่ละ 16.22 ถงึแมว้ิา่ตน้ัที่น่ัจำหนัา่ยู่และบ่รักิารัเพื่ิ�มขึ�นั  

จำนัวินั 22,141.92 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 16.20 

และค์่าใชั้้จ่ายู่ในัการัดำเนัินังานัเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั  

665.04 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 26.86 ก็ตาม 

ผู้ลการดำเนินงานข้ององค่์กร

สำหรัับ่รัายู่ได้จากการัจำหนั่ายู่และบ่รัิการั 

ที่่�ส่งผ่ลที่ำให้กำไรัสท่ี่ธ ิ(กำไรัเบ่ด็เสรัจ็รัวิม) เพื่ิ�มขึ�นัสาเหต่

หลกัเกิดจากในัปี็ 2563 (ปี็ก่อนั) จำหน่ัายู่สลากเพื่ยู่่ง  

21 งวิด เนั่�องจากสำนัักงานัได้ม่การัรัะงับ่การัจำหนั่ายู่

สลากจำนัวินั 3 งวิด ค์่อ งวิดวิันัที่่� 16 เมษายู่นั 2563  

ถงึงวิดวัินัที่่� 16 พื่ฤษภาค์ม 2563 จากกรัณ่์สถานัการัณ์ ์

การัแพื่ร่ัรัะบ่าดของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััสโค์โรันัา 2019  

(COVID-19) สำหรับั่ปี็ 2564 จำหน่ัายู่สลากค์รับ่ที่ก่งวิด 

รัวิมที่ั�งหมด 24 งวิด ส่งผ่ลที่ำใหยู้่อดการัจำหนัา่ยู่สลาก

เพื่ิ�มขึ�นัจำนัวินั 333 ลา้นัฉบั่บ่ (ปี็ 2564 จำหนัา่ยู่สลาก

จำนัวินั 2,385 ล้านัฉบ่ับ่ และป็ี 2563 จำหนั่ายู่สลาก

จำนัวินั 2,052 ล้านัฉบ่ับ่)

ผู้ลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2559 - 2564
หนั่วิยู่ : ล้านับ่าที่

ประจำปี รายได�รวม ค่าใช�จ่ายรวม กำไรสุทธิ

2559 92,222.79 89,527.96 2,694.83 

2560 113,725.60 109,770.32 3,955.28

2561 136,725.87 132,927.34 3,798.53

2562 154,879.52 148,816.36 6,063.16

2563 144,883.74 139,133.80 5,749.94

2564* 168,167.96 161,940.75 6,227.21

* ป็ี 2564 กำไรัส่ที่ธิ 6,227.21 ล้านับ่าที่ เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 จำนัวินั 477.27 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 8.30
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ผู้ลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2559 - 2564

หมายุเหตุ : รัายู่ได้รัวิม ป็รัะกอบ่ด้วิยู่ รัายู่ได้จากการัจำหน่ัายู่สลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล รัายู่ได้จากการัออกสลากการักศ่ล รัายู่ได้จาก

งานัรัับ่จ้างพื่ิมพื่์ และรัายู่ได้อ่�นั

 ค์่าใชั้้จ่ายู่รัวิม ป็รัะกอบ่ด้วิยู่ ต้นัที่่นัจำหนั่ายู่และบ่รัิการั ค์่าใชั้้จ่ายู่ในัการัขายู่และค์่าใชั้้จ่ายู่ในัการับ่รัิหารั

2. การวิเค่ราะห์รายได� 

ผ่ลการัดำเนัินังานัในัป็ี 2564 ของสำนัักงานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ม่รัายู่ได้รัวิมทัี่�งสิ�นั จำนัวินั 

168,167.96 ล้านับ่าที่ ป็รัะกอบ่ด้วิยู่ รัายู่ได้จากการั

จำหนั่ายู่สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล จำนัวินั 160,582.48 

ลา้นับ่าที่ รัายู่ไดจ้ากการัจำหนัา่ยู่สลากการัก่ศล จำนัวินั 

7,321.60 ล้านับ่าที่ รัายู่ได้งานัรัับ่จ้างพิื่มพ์ื่ จำนัวินั 

6.28 ลา้นับ่าที่ และรัายู่ไดอ้่�นั จำนัวินั 257.60 ลา้นับ่าที่  

โดยู่ในัป็ี 2564 ม่รัายู่ได้รัวิมเพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 

(144,883.74 ลา้นับ่าที่) จำนัวินั 23,284.22 ลา้นับ่าที่  

ค์ดิเป็น็ัร้ัอยู่ละ 16.07 เป็น็ัผ่ลมาจากในัปี็ 2564 มยู่่อด

การัจำหนัา่ยู่สลากสง่กวิา่ป็ ี2563 จำนัวินั 333 ลา้นัฉบ่บั่  

(ป็ ี2563 จำหนัา่ยู่สลาก 21 งวิด จำนัวินั 2,052 ลา้นัฉบ่บั่  

เฉล่�ยู่งวิดละ 97.71 ลา้นัฉบ่บั่หรัอ่หากเฉล่�ยู่จากจำนัวินั

งวิดป็กติ 24 งวิด จะอยู่่ท่ี่่�งวิดละ 85.50 ลา้นัฉบั่บ่ สำหรับั่

ป็ ี2564 จำหน่ัายู่สลาก 24 งวิด จำนัวินั 2,385 ลา้นัฉบั่บ่  

เฉล่�ยู่งวิดละ 99.38 ล้านัฉบ่ับ่) เนั่�องจากในัป็ี 2563 

สำนักังานัได้มก่ารัรัะงับ่การัจำหน่ัายู่สลากจำนัวินั 3 งวิด  

ค์่อ งวิดวัินัที่่� 16 เมษายู่นั 2563 ถึงงวิดวัินัที่่� 16 

พื่ฤษภาค์ม 2563 จากสถานัการัณ์ก์ารัแพื่รัร่ัะบ่าดของ

โรัค์ติดเชั้่�อไวิรััสโค์โรันัา 2019 (COVID-19) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564

รัายู่ได้รัวิม ค์่าใชั้้จ่ายู่รัวิม กำไรัส่ที่ธิ

92,222.79

113,725.6

136,725.87

154,879.52
144,883.74

168,167.96

2,694.83 3,955.28 3,798.53 6,063.16 5,749.94 6,227.21

89,527.96

109,770.32

132,927.34

148,816.36
139,133.8

161,940.75

หนั่วิยู่ : ล้านับ่าที่
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เปรียบ่เท่ยบ่ปริมาณการจำาหน่ายสลากกินแบ่่งรัฐบ่าลและสลากการกุศล ประจำาปี 2564 กับ่ประจำาปี 2563

เปรียบ่เท่ยบ่ปริมาณจำาหน่ายสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล ประจำาปี 2564 กับ่ประจำาปี 2563

เปรียบ่เท่ยบ่ปริมาณจำาหน่ายสลากการกุศล ประจำาปี 2564 กับ่ประจำาปี 2563

7 งวิด
ไตรู้มาส 1 
ปี 2563

7 งวิด
ไตรู้มาส 1 
ปี 2563

7 งวิด
ไตรู้มาส 1 
ปี 2563

5 งวิด
ไตรู้มาส 2 
ปี 2563

5 งวิด
ไตรู้มาส 2 
ปี 2563

5 งวิด
ไตรู้มาส 2 
ปี 2563

3 งวิด
ไตรู้มาส 3 
ปี 2563

3 งวิด
ไตรู้มาส 3 
ปี 2563

3 งวิด
ไตรู้มาส 3 
ปี 2563

6 งวิด
ไตรู้มาส 4 
ปี 2563

6 งวิด
ไตรู้มาส 4 
ปี 2563

6 งวิด
ไตรู้มาส 4 
ปี 2563

7 งวิด
ไตรู้มาส 1 
ปี 2564

7 งวิด
ไตรู้มาส 1 
ปี 2564

7 งวิด
ไตรู้มาส 1 
ปี 2564

5 งวิด
ไตรู้มาส 2
ปี 2564

5 งวิด
ไตรู้มาส 2
ปี 2564

3 งวิด
ไตรู้มาส 2
ปี 2564

6 งวิด
ไตรู้มาส 3
ปี 2564

6 งวิด
ไตรู้มาส 3
ปี 2564

-
ไตรู้มาส 3
ปี 2564

6 งวิด
ไตรู้มาส 4
ปี 2564

6 งวิด
ไตรู้มาส 4
ปี 2564

-
ไตรู้มาส 4
ปี 2564

700

623

77

500

445

55

597

531

66

255

222

33

700

623

77

496

469

27

590

590

599

599

หนั่วิยู่ : ล้านัฉบ่ับ่

หนั่วิยู่ : ล้านัฉบ่ับ่

หนั่วิยู่ : ล้านัฉบ่ับ่

หมายู่เหต่ :  - ป็ี 2564 จำหน่ัายู่สลากค์รับ่ที่่กงวิดรัวิม 24 งวิด และปี็ 2563 จำหน่ัายู่สลากเพื่่ยู่ง 21 งวิด  
(เด่อนัละ 2 งวิด ในัวิันัที่่� 1 และ 16)

 - สลากการัก่ศล จำหนั่ายู่งวิดส่ดที่้ายู่ งวิดวิันัที่่� 16 ก่มภาพื่ันัธ์ 2564 (สิ�นัส่ดโค์รังการั)

หมายู่เหต่ :  - ป็ี 2564 จำหน่ัายู่สลากค์รับ่ที่่กงวิดรัวิม 24 งวิด และปี็ 2563 จำหน่ัายู่สลากเพื่่ยู่ง 21 งวิด  
(เด่อนัละ 2 งวิด ในัวิันัที่่� 1 และ 16)

 - ป็ี 2563 ไตรัมาส 3 จำหนั่ายู่สลาก 3 งวิด รัะงับ่การัจำหนั่ายู่ 3 งวิด (งวิดวิันัที่่� 16 เมษายู่นั 2563 
ถึงงวิดที่่� 16 พื่ฤษภาค์ม 2563)

หมายู่เหต ่:  - ปี็ 2564 จำหน่ัายู่สลาก 12 งวิด และปี็ 2563 จำหน่ัายู่สลาก 21 งวิด (เดอ่นัละ 2 งวิด ในัวินััที่่� 1 และ 16)
 - ป็ี 2563 ไตรัมาส 3 จำหนั่ายู่สลาก 3 งวิด รัะงับ่การัจำหนั่ายู่ 3 งวิด (งวิดวิันัที่่� 16 เมษายู่นั 2563  

ถึงงวิดที่่� 16 พื่ฤษภาค์ม 2563)
 - สลากการัก่ศล จำหนั่ายู่งวิดส่ดที่้ายู่ งวิดวิันัที่่� 16 ก่มภาพื่ันัธ์ 2564 (สิ�นัส่ดโค์รังการั)
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3. การวิเค่ราะห์ต�นทุนและค่่าใช�จ่าย

3.1 ต้นัท่ี่นัจำหนั่ายู่และบ่รัิการัในัป็ี 2564 

จำนัวินั 158,800.12 ล้านับ่าที่ เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563  

(136,658.20 ล้านับ่าที่) จำนัวินั 22,141.92 ล้านับ่าที่  

ค์ดิเป็น็ัร้ัอยู่ละ 16.20 เป็น็ัผ่ลมาจากในัปี็ 2564 มยู่่อดการั

จำหน่ัายู่สลากเพื่ิ�มขึ�นัจากป็ ี2563 จำนัวินั 333 ลา้นัฉบั่บ่  

(ป็ ี2564 จำหนัา่ยู่สลาก 24 งวิด จำนัวินั 2,385 ลา้นัฉบ่บั่  

เฉล่�ยู่งวิดละ 99.38 ลา้นัฉบ่บั่ สำหรัับ่ป็ ี2563 จำหนัา่ยู่

สลาก 21 งวิด จำนัวินั 2,052 ล้านัฉบ่ับ่ เฉล่�ยู่งวิดละ 

97.71 ล้านัฉบ่ับ่ หรั่อหากเฉล่�ยู่จากจำนัวินังวิดป็กติ  

24 งวิด จะอยู่่่ที่่�งวิดละ 85.50 ล้านัฉบ่ับ่) สาเหต่หลัก

ท่ี่�ที่ำใหใ้นัปี็ 2564 มยู่่อดจากการัจำหนัา่ยู่สลากเพื่ิ�มขึ�นั  

เกดิจากในัปี็ 2563 สำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าลรัะงับ่ 

การัจำหน่ัายู่สลาก จากกรัณ์ส่ถานัการัณ์ก์ารัแพื่ร่ัรัะบ่าด 

ของโรัค์ติดเชั้่�อไวิรััสโค์โรันัา 2019 ตามที่่�กล่าวิมาแล้วิ

ขา้งตน้ั สง่ผ่ลที่ำใหต้น้ัที่น่ัจำหนัา่ยู่และบ่รักิารั โดยู่เฉพื่าะ 

ค์่าใชั้้จ่ายู่ตามกฎหมายู่ป็ี 2564 เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 

สอดค์ล้องกับ่ป็รัิมาณ์การัจำหนั่ายู่สลากที่่�เพิื่�มขึ�นั 

ป็รัะกอบ่ด้วิยู่

3.1.1 ต้นทุนจ่ำหน่ายุและบ่ริ์การ์ของสลาก 

กินแบ่่งร์ัฐบ่าล

• เงินัรัางวิัล รั้อยู่ละ 60 ป็ี 2564 

จำนัวินั 109,488.00 ลา้นับ่าที่ เพื่ิ�มขึ�นั

จากป็ี 2563 (87,408.00 ล้านับ่าที่) 

จำนัวินั 22,080.00 ล้านับ่าที่ 

• เงนิันัำส่งเป็น็ัรัายู่ได้แผ่น่ัดินั รัอ้ยู่ละ 23 

ป็ ี2564 จำนัวินั 41,970.40 ลา้นับ่าที่ 

“เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 (33,506.40 

ล้านับ่าที่) จำนัวินั 8,464 ล้านับ่าที่

3.1.2 ต้นทุนจ่ำหน่ายุและบ่ร์ิการ์ของสลาก

การ์กุศล

• เงินัรัางวิัล รั้อยู่ละ 60 ป็ี 2564 

จำนัวินั 4,992.00 ล้านับ่าที่ ลดลง

จากป็ี 2563 (11,088.00 ล้านับ่าที่) 

จำนัวินั 6,096.00 ล้านับ่าที่

ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,467.36 ล้านบาท
1.06%

ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,631.49 ล้านบาท
1.01%

ต้นทุนจำาหน่าย 
และบริการอื่น ๆ 
405.40 ล้านบาท
0.29%

ต้นทุนจำาหน่าย 
และบริการอื่น ๆ 
436.12 ล้านบาท
0.27%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,008.24 ล้านบาท
0.72%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,509.14 ล้านบาท
0.93%

เงินรางวัล ร้อยละ 60
87,408.00 ล้านบาท
72%

เงินรางวัล ร้อยละ 60
109,488.00 ล้านบาท
72%

เงินนำาส่งเป็นรายได ้
แผ่นดิน ร้อยละ 23
33,506.40 ล้านบาท
28%

เงินนำาส่งเป็นรายได ้
แผ่นดิน ร้อยละ 23
41,970.40 ล้านบาท
28%

ต้นทุนตามกฎหมาย
136,252.80 ล้านบาท
97.93%

ต้นทุนตามกฎหมาย
158,364.00 ล้านบาท
97.79%

ปี

2563

ปี

2563

ปี

2564

ปี

2564
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• เงนิัส่งมอบ่ให้หน่ัวิยู่งานั รัอ้ยู่ละ 22.50 

ป็ี 2564 จำนัวินั 1,872.00 ล้านับ่าที่  

ลดลงจากป็ ี2563 (4,158.00 ลา้นับ่าที่)  

จำนัวินั 2,286.00 ล้านับ่าที่ 

• ภาษ่การัพื่นัันั รั้อยู่ละ 0.50 ป็ี 2564 

จำนัวินั 41.60 ล้านับ่าที่ ลดลงจาก

ป็ี 2563 (92.40 ล้านับ่าที่) จำนัวินั 

50.80 ล้านับ่าที่

ในัป็ี 2564 ม่ยู่อดการัจำหนั่ายู่สลากการัก่ศล  

10 งวิด จำนัวินั 104 ลา้นัฉบ่บั่ โดยู่จำหนัา่ยู่สลากการัก่ศล 

งวิดสด่ท้ี่ายู่ งวิดวัินัที่่� 16 กม่ภาพื่นััธ ์2564 และในัปี็ 2563 

จำหนั่ายู่สลากการัก่ศล 21 งวิด จำนัวินั 231 ล้านัฉบ่ับ่  

เนั่�องจากสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลรัะงับ่การั

จำหนัา่ยู่สลาก จากกรัณ์ส่ถานัการัณ์ก์ารัแพื่ร่ัรัะบ่าดของ 

โรัค์ตดิเชั้่�อไวิรัสัโค์โรันัา 2019 (COVID-19) ค์อ่ งวิดวินััที่่�  

16 เมษายู่นั 2563 งวิดวินััที่่� 2 พื่ฤษภาค์ม 2563 และ

งวิดวิันัที่่� 16 พื่ฤษภาค์ม 2563

3.2 ค์า่ใชั้จ้า่ยู่ในัการัขายู่และบ่ริัหารั ในัปี็ 2564 

จำนัวินั 3,140.63 ล้านับ่าที่ เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 

(2,475.60 ล้านับ่าที่) เป็็นัจำนัวินั 665.03 ล้านับ่าที่  

ค์ดิเป็น็ัรัอ้ยู่ละ 26.86 ค์า่ใชั้จ้า่ยู่หลกั ๆ  ที่่�เพื่ิ�มขึ�นั ไดแ้ก่ 

ค์่าใชั้้จ่ายู่เก่�ยู่วิกับ่ค์ด่ค์วิามเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 410.45 

ล้านับ่าที่ เนั่�องจากในัป็ี 2564 ม่การับ่ันัที่ึกบ่ัญชั้่รัับ่รั่้

ค์่าใชั้้จ่ายู่เก่�ยู่วิกับ่ค์ด่ค์วิามของบ่รัิษัที่ ล็อกซึ่เล่ยู่์ จ่เที่็ค์ 

เที่ค์โนัโลยู่่ จำกัด ตามค์ำพื่ิพื่ากษาศาลป็กค์รัองส่งส่ด 

จำนัวินั 481.37 ลา้นับ่าที่ (ปี็ 2563 บ่นััทึี่กเป็น็ัค่์าใช้ั้จา่ยู่  

(ดอกเบ่่�ยู่) เพื่่ยู่ง 70.92 ล้านับ่าที่) ส่วินัลดจังหวิัด

และหนั่วิยู่รัาชั้การัเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 134.02 ล้านับ่าที่  

ค์่าไป็รัษณ์่ยู่์และค่์าจัดส่งสลากเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั  

27.67 ล้านับ่าที่

ปี

2563

ปี

2564

ภาษีการพนัน ร้อยละ 0.50
92.40 ล้านบาท
1%

ภาษีการพนัน ร้อยละ 0.50
41.60 ล้านบาท
1%

เงินส่งมอบให้หน่วยงาน 
ร้อยละ 22.50
4,158.00 ล้านบาท
27%

เงินส่งมอบให้หน่วยงาน 
ร้อยละ 22.50
1,872.00 ล้านบาท
27%

เงินรางวัล ร้อยละ 60
11,088.00 ล้านบาท
72%

เงินรางวัล ร้อยละ 60
4,992.00 ล้านบาท
72%

ปี

2563

ปี

2564

ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,467.36 ล้านบาท
59%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,008.24 ล้านบาท
41%

ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,631.49 ล้านบาท
52%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,509.14 ล้านบาท
48%
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รายงานวิเค่ราะห์ฐานะการเงิน

ณ์ วิันัที่่� 30 กันัยู่ายู่นั 2564 ม่สินัที่รััพื่ยู่์รัวิม 

จำนัวินั 43,573.76 ล้านับ่าที่ แบ่่งออกเป็็นัหนั่�สินั 

จำนัวินั 30,009.67 ล้านับ่าที่ และส่วินัของที่่นั จำนัวินั 

13,564.09 ล้านับ่าที่ สำหรัับ่ปี็ 2563 ม่สินัที่รััพื่ย์ู่

รัวิม จำนัวินั 43,546.19 ลา้นับ่าที่ แบ่ง่ออกเป็น็ัหนั่�สนิั 

จำนัวินั 30,545.32 ล้านับ่าที่ และส่วินัของที่่นั จำนัวินั 

13,000.87 ล้านับ่าที่

• เงินัลงที่่นัชั้ั�วิค์รัาวิ ลดลง จำนัวินั  

774.19 ล้านับ่าที่ 

• ล่ ก ห นั่� ก า รั ค์้ า  ล ด ล ง  จ ำ นั วิ นั  

201.55 ล้านับ่าที่

• ลก่หนั่�อ่�นั ลดลง จำนัวินั 68.39 ล้านับ่าที่ 

• เงินัสดและรัายู่การัเที่่ยู่บ่เท่ี่าเงินัสด 

เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 462.38 ล้านับ่าที่ 

• สนิัค้์าและพื่สัดค่์งเหลอ่ เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 

27.16 ล้านับ่าที่

 โดยู่สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลได้ม่

การัถอนัเงินัจากบ่ัญชั้่เงินัฝ่ากป็รัะจำ ซึ่ึ�งเป็็นัเงินัลงที่่นั

ชั้ั�วิค์รัาวิ และนัำฝ่ากไวิ้ในับ่ัญชั้่เงินัฝ่ากออมที่รััพื่ยู่์  

เพื่่�อใช้ั้สำหรัับ่หม่นัเว่ิยู่นัไว้ิใช้ั้จ่ายู่ในัการับ่ริัหารังานั  

รัวิมที่ั�งเตรัยู่่มค์วิามพื่รัอ้มในัการันัำสง่เงนิัรัายู่ไดแ้ผ่น่ัดนิั 

2) สินัที่รััพื่ยู่์ไม่หม่นัเวิ่ยู่นั จำนัวินั 2,582.54 

ล้านับ่าที่ เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 (2,000.38 ล้านับ่าที่) 

เป็็นัจำนัวินั 582.16 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 29.10 

สาเหต่หลักเนั่�องจากในัป็ี 2564 ม่รัายู่การัเงินัลงที่่นั

รัะยู่ะยู่าวิโดยู่การันัำเงนิัฝ่ากธนัาค์ารั กำหนัดรัะยู่ะเวิลา

การัฝ่าก ป็รัะเภที่เกินักว่ิา 1 ป็ ีจำนัวินั 525.14 ลา้นับ่าที่  

และล่กหนั่�กองที่่นัสวิัสดิการั (สินัที่รััพื่ยู่์หม่นัเวิ่ยู่นัอ่�นั) 

เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 54.53 ล้านับ่าที่

1. การวิเคราะห์สินทรัพย์
ณ์ วินััที่่� 30 กนััยู่ายู่นั 2564 สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่

รัฐับ่าล มส่นิัที่รัพัื่ยู่ร์ัวิมที่ั�งสิ�นั จำนัวินั 43,573.76 ลา้นับ่าที่  

เพื่ิ�มขึ�นัจากปี็ 2563 (43,546.19 ลา้นับ่าที่) เป็น็ัจำนัวินั  

27.57 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 0.06 เป็็นัผ่ลมาจาก

1) สินัที่รััพื่ยู่์หม่นัเวิ่ยู่นั จำนัวินั 40,991.22 

ล้านับ่าที่ ลดลงจากป็ี 2563 (41,545.81 ล้านับ่าที่)

เป็็นัจำนัวินั 554.59 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 1.33 

สาเหต่หลักเนั่�องจาก

ปี

2563

ปี

2564

หนี้สิน
30,545.32 ล้านบาท
70%

ส่วนของทุน
13,000.87 ล้านบาท
30%

หนี้สิน
30,009.67ล้านบาท
69%

ส่วนของทุน
13,563.09 ล้านบาท
31%

สินทรัพย์รวม จำานวน 
43,546.19 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม จำานวน 
43,573.76 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจำานวน 27.57 ล้านบาท

สินทรัพย์ 
ปี

2563

สินทรัพย์ 
ปี

2564

สินทรัพย์หมุนเวียน
41,545.81ล้านบาท
95%

สินทรัพย์ไม่หมุนวียน
2,000.38 ล้านบาท
5%

สินทรัพย์หมุนเวียน
40,991.22ล้านบาท
94%

สินทรัพย์ไม่หมุนวียน
2,582.54 ล้านบาท
6%
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2. การวิเคราะห์หน่�สิน
ณ์ วินััที่่� 30 กนััยู่ายู่นั 2564 สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่

รััฐบ่าล มห่นั่�สนิัรัวิมที่ั�งสิ�นั จำนัวินั 30,009.67 ลา้นับ่าที่  

ลดลงจากปี็ 2563 (30,545.32 ลา้นับ่าที่) เป็น็ัจำนัวินั 

535.65 ล้านับ่าที่ ค์ดิเป็็นัร้ัอยู่ละ 1.75 ซึึ่�งเป็็นัผ่ลมาจาก

1) หนั่�สนิัหมน่ัเวิยู่่นั จำนัวินั 29,159.21 ลา้นับ่าที่  

เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 (28,569.96 ล้านับ่าที่) จำนัวินั 

589.25 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 2.06 สาเหต่หลัก

เนั่�องจาก

• เงินัรัางวิัลค้์างจ่ายู่ เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 

788.27 ล้านับ่าที่

• เงินัรัอดำเนัินัการั เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั  

149.17 ล้านับ่าที่

• เงนิัรัอนัำส่งเป็็นัรัายู่ได้แผ่่นัดินั เพื่ิ�มขึ�นั 

จำนัวินั 8.44 ล้านับ่าที่

• ค่์าจำหน่ัายู่สลากล่วิงหน้ัา ลดลง จำนัวินั 

212.43 ล้านับ่าที่ 

• เจ้าหนั่�การัค้์าและเจ้าหนั่�อ่�นั ลดลง จำนัวินั 

139.66 ล้านับ่าที่ 

• หนั่�สินัหม่นัเวิ่ยู่นัอ่�นั ลดลง จำนัวินั 

4.54 ล้านับ่าที่ (หนั่�สินัหม่นัเวิ่ยู่นัอ่�นั 

เช่ั้นั เงนิัป็รัะกนััซึ่อง เงนิัป็รัะกนััผ่ลงานั) 

2) หนั่�สนิัไมห่มน่ัเวิยู่่นั จำนัวินั 850.46 ลา้นับ่าที่  

ลดลงจากป็ี 2563 (1,975.36 ล้านับ่าที่) จำนัวินั 

1,124.90 ลา้นับ่าที่ ค์ดิเป็น็ัรัอ้ยู่ละ 56.95 สาเหตห่ลกั 

เนั่�องจาก

• ป็รัะมาณ์การัหนั่�สนิัจากการัถก่ฟ้ัองค์ด่ 

ลดลง จำนัวินั 1,171.16 ล้านับ่าที่ จากกรัณ์ ่

ที่่�ศาลป็กค์รัองส่งส่ดได้ม่ค์ำพื่ิพื่ากษา  

เม่�อวินััที่่� 27 พื่ฤษภาค์ม 2564 ให้สำนักังานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลจ่ายู่ชั้ำรัะหนั่� 

ค่์าเสยู่่หายู่ให้กบั่บ่ริัษทัี่ ลอ็กซึ่เล่ย์ู่ จ่เที่ค็์  

เที่ค์โนัโลยู่ ่จำกดั (ผ่่ฟ้้ัองค์ด)่ ซึ่ึ�งสำนักังานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ได้ม่การัเจรัจา

ต่อรัอง และที่ำสัญญาป็รัะนั่ป็รัะนัอม

ยู่อมค์วิามกับ่บ่รัิษัที่ ล็อกซึ่เล่ย์ู่ จ่เที่็ค์  

เที่ค์โนัโลยู่ ่จำกัด โดยู่กำหนัดให้สำนักังานั

สลากกนิัแบ่่งรััฐบ่าลจ่ายู่ชั้ำรัะหนั่� รัวิม

เป็็นัเงินัที่ั�งสิ�นั 2,099.35 ลา้นับ่าที่ แบ่ง่

ออกเป็็นั 5 งวิด ในังวิดที่่� 1 จ่ายู่ชั้ำรัะ

ภายู่ในัปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564 เป็็นัเงินั  

1,654.60 ล้านับ่าที่ งวิดท่ี่� 2 - 5 

ก ำ หนัด ใ ห้ จ่ า ยู่ ชั้ ำ รั ะ หนั่� ภ า ยู่ ใ นั

ป็งีบ่ป็รัะมาณ์ 2565 สำหรับั่ส่วินัที่่�เหลอ่  

จำนัวินั 444.75 ล้านับ่าที่

• รัายู่ไ ด้รัอ รัับ่รั่้ จ ากการัออกสลาก 

การัก่ศลและเงินับ่รัิจาค์ ลดลง จำนัวินั 

2.16 ล้านับ่าที่

• กองที่่นัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเพื่่�อพื่ัฒนัา

สังค์ม ลดลง จำนัวินั 0.71 ล้านับ่าที่ 

(ลดลงที่ั�งจำนัวินั)

• หนั่�สินัตามสัญญาเชั้่า เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 

33.97 ล้านับ่าที่

• ป็รัะมาณ์การัหนั่�สินัผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ัของ

พื่นัักงานัรัะยู่ะยู่าวิ เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 

15.16 ล้านับ่าที่ 

หนี้สินหมุนเวียน
28,569.96 ล้านบาท
94%

หนี้สินไม่หมุนวียน
1,975.36 ล้านบาท
6%

หนี้สินรวม
ปี

2563

หนี้สินหมุนเวียน
29,159.21 ล้านบาท
97%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
850.46 ล้านบาท
3%

หนี้สินรวม
ปี

2564
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3. การวิเคราะห์ส่วนข้องทุน 
ณ์ วิันัที่่� 30 กันัยู่ายู่นั 2564 สำนัักงานัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าลม่ ส่วินัของท่ี่นัรัวิมทัี่�งสิ�นั จำนัวินั 

13,564.09 ล้านับ่าที่ ป็รัะกอบ่ด้วิยู่ ที่่นัป็รัะเดิม

สำนัักงานั จำนัวินั 49.18 ล้านับ่าที่ สำรัองเพื่่�อ 

การัดำเนัินังานั จำนัวินั 8,864.33 ล้านับ่าที่ สำรัอง

เพื่่�อสวิัสดิการัพื่นัักงานั (กองท่ี่นัสวิัสดิการัพื่นัักงานั 

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล) จำนัวินั 107.50 ล้านับ่าที่  

กำไรัสะสมท่ี่�ยู่งัไมไ่ดจั้ดสรัรั จำนัวินั 6,227.21 ลา้นับ่าที่  

เงินันัำส่งรัายู่ได้แผ่่นัดินัล่วิงหน้ัาจากกำไรัส่ที่ธิ  

จำนัวินั 1,684.13 ลา้นับ่าที่ โดยู่ในัปี็ 2564 สว่ินัของที่น่ั 

เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 (13,000.87 ล้านับ่าที่) จำนัวินั 

563.22 ลา้นับ่าที่ ค์ดิเป็น็ัรัอ้ยู่ละ 4.33 เกดิจากสาเหต่

หลักดังนั่� 

1) กำไรัสะสมที่่�ยู่ังไม่ได้จัดสรัรัเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 

477.27 ลา้นับ่าที่ เน่ั�องจากกำไรัสท่ี่ธิเพื่ิ�มขึ�นั สาเหตห่ลัก 

เกิดจากในัป็ี 2563 รัะงับ่การัจำหนั่ายู่สลาก จำนัวินั 

3 งวิด ตามที่่�กล่าวิมาแล้วิข้างต้นั แต่สำหรัับ่ป็ี 2564 

เป็็นัการัจำหน่ัายู่ค์รับ่ที่่กงวิด ส่งผ่ลที่ำให้กำไรัส่ที่ธิ 

เพื่ิ�มขึ�นั

2) สำรัองเพื่่�อการัดำเนัินังานัเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั

เงนิั 49.94 ลา้นับ่าที่ จากการัที่่�สำนักังานัสลากกินัแบ่ง่ 

รััฐบ่าลได้รัับ่อนั่มัติจัดสรัรักำไรัส่ที่ธิจากกรัะที่รัวิง 

การัค์ลัง โดยู่ในัปี็ 2563 ได้รัับ่จัดสรัรั จำนัวินั 

1,049.94 ล้านับ่าที่ 

(3) เงินันัำส่งรัายู่ได้แผ่น่ัดินัล่วิงหน้ัาลดลง สง่ผ่ล 

ที่ำให้ส่วินัของท่ี่นัเพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 36.01 ล้านับ่าที่ 

จากการัที่่�สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ได้นัำส่ง

เงินัรัายู่ได้แผ่่นัดินัล่วิงหนั้าจากกำไรัส่ที่ธิรัอบ่ค์รัึ�งปี็  

(งบ่การัเงินัเบ่่�องต้นั) รั้อยู่ละ 50 โดยู่ป็ี 2564 นัำส่ง

เงินัรัายู่ได้แผ่น่ัดินัล่วิงหน้ัา จำนัวินั 1,684.13 ลา้นับ่าที่ 

(กำไรัสท่ี่ธิรัอบ่ค์รัึ�งป็ ี2564 จำนัวินั 3,368.25 ลา้นับ่าที่)  

ลดลงจากปี็ 2563 (1,720.14 ล้านับ่าที่) จำนัวินั 

36.01 ล้านับ่าที่ (กำไรัส่ที่ธิรัอบ่ค์รัึ�งป็ี 2563 จำนัวินั 

3,440.28 ล้านับ่าที่)

ทุนประเดิมสำนักงาน
49.18 ล้านบาท

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
(หักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินล่วงหน้า)

4,029.80 ล้านบาท
31%

สำรองเพื่อ 
สวัสดิการพนักงาน
107.50 ล้านบาท
1% สำรองเพื่อการดำเนินงาน

8,814.39 ล้านบาท
68%

ส่วนของทุน
ปี

2563

ทุนประเดิมสำนักงาน
49.18 ล้านบาท

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
(หักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินล่วงหน้า)

4,543.08 ล้านบาท
34%

สำรองเพื่อ 
สวัสดิการพนักงาน
107.50 ล้านบาท
1% สำรองเพื่อการดำเนินงาน

8,864.33 ล้านบาท
65%

ส่วนของทุน
ปี

2564
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รายงานวิเค่ราะห์กระแสเงินสด

เงินัสดและรัายู่การัเที่่ยู่บ่เท่ี่าเงินัสดค์งเหล่อ  

ณ์ วินััที่่� 30 กนััยู่ายู่นั 2564 จำนัวินั 20,499.74 ลา้นับ่าที่  

เพื่ิ�มขึ�นัจากป็ี 2563 (20,037.36 ล้านับ่าที่) จำนัวินั 

462.38 ล้านับ่าที่ ค์ิดเป็็นัรั้อยู่ละ 2.31 ป็รัะกอบ่ด้วิยู่

กรัะแสเงินัสดจากกิจกรัรัมต่าง ๆ ในัป็ี 2564 ดังนั่�

กิจกรรมดำาเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

เงินัสดส่ที่ธิได้มาจากกิจกรัรัมดำเนัินังานั จำนัวินั 1,379.31 ล้านับ่าที่ สาเหต่หลักได้มาจากกำไรัส่ที่ธิ

จากการัดำเนัินังานั (หลังหักรัายู่การัป็รัับ่ป็รั่งที่างบ่ัญชั้่) จำนัวินั 6,385.04 ล้านับ่าที่ ได้มาจากสินัที่รััพื่ยู่์

การัดำเนัินังานั จำนัวินั 239.81 ล้านับ่าที่ โดยู่เป็็นัการัได้รัับ่ชั้ำรัะหนั่�จากล่กหนั่� ที่ำให้ล่กหนั่�การัค์้าลดลง 

จำนัวินั 201.55 ล้านับ่าที่ ในัขณ์ะที่่�ม่การัจ่ายู่ชั้ำรัะหนั่�สินัจากการัดำเนัินังานั ที่ำให้หนั่�สินัจากการัดำเนัินังานั 

ลดลง จำนัวินั 5,245.90 ล้านับ่าที่ โดยู่เฉพื่าะกรัณ์่ท่ี่�ม่การันัำส่งเงินัรัายู่ได้แผ่่นัดินัจากกำไรัส่ที่ธิ และ

ตามพื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2517 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม รัวิมที่ั�งรัะเบ่่ยู่บ่อ่�นั ๆ  

ที่่�เก่�ยู่วิข้อง ส่งผ่ลให้เงินันัำส่งรัายู่ได้แผ่่นัดินัจากกำไรัส่ที่ธิลดลง จำนัวินั 4,663.99 ล้านับ่าที่ (นัำส่งรัายู่ได้

แผ่่นัดินัจากกำไรัส่ที่ธิป็รัะจำป็ี 2563 จำนัวินั 2,979.86 ล้านับ่าที่ จากกำไรัส่ที่ธิงวิดค์รัึ�งป็ี ป็รัะจำป็ี 2564 

จำนัวินั 1,684.13 ลา้นับ่าที่) ป็รัะมาณ์การัหนั่�สนิัจากการัถก่ฟัอ้งค์ดล่ดลง จำนัวินั 1,171.17 ลา้นับ่าที่ (กรัณ์ถ่ก่

บ่รัิษัที่ ล็อกซึ่เล่ยู่์ จ่เที่็ค์ เที่ค์โนัโลยู่่ จำกัด ฟั้องรั้องเรั่ยู่กค์่าเส่ยู่หายู่) ค์่าจำหนั่ายู่สลากล่วิงหนั้าลดลง จำนัวินั 

212.43 ล้านับ่าที่ ถึงแม้วิ่าหนั่�สินับ่างรัายู่การัจะที่ำให้กรัะแสเงินัสดเพิื่�มขึ�นัก็ตาม เช่ั้นั เงินัรัางวัิลค์้างจ่ายู่ 

เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 788.27 ล้านับ่าที่ เงินัรัอดำเนัินัการั (สลากการัก่ศล) เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 149.17 ล้านับ่าที่  

เงนิัรัอนัำส่งรัายู่ได้แผ่น่ัดินัตามพื่รัะรัาชั้บั่ญญัตสิำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล พื่.ศ. 2517 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม  

เพื่ิ�มขึ�นั จำนัวินั 8.44 ล้านับ่าที่ เป็็นัต้นั

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิัสดสท่ี่ธไิดม้าจากกิจกรัรัมลงที่น่ั จำนัวินั 95.91 ลา้นับ่าที่ สาเหต่หลกัเกิดจากสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่ 

รััฐบ่าลได้ม่การัถอนัเงินัจากบั่ญช่ั้เงินัฝ่ากป็รัะจำ ซึึ่�งเป็็นัเงินัลงที่่นัชัั้�วิค์รัาวิ และนัำฝ่ากไว้ิในับั่ญช่ั้เงินัฝ่าก 

ออมที่รััพื่ย์ู่ เพื่่�อใช้ั้สำหรัับ่หม่นัเว่ิยู่นัไว้ิใช้ั้จ่ายู่ในัการับ่ริัหารังานั รัวิมที่ั�งเตรั่ยู่มค์วิามพื่ร้ัอมในัการันัำส่งเงินั 

รัายู่ได้แผ่่นัดินั โดยู่ที่ำให้เงินัลงที่่นัชั้ั�วิค์รัาวิลดลง จำนัวินั 774.19 ล้านับ่าที่ ในัขณ์ะที่่�ม่การัใชั้้ไป็สำหรัับ่นัำ 

เงนิัฝ่ากธนัาค์ารักำหนัดรัะยู่ะเวิลาการัฝ่าก ป็รัะเภที่เกินักว่ิา 3 เดอ่นั (ตั�งแต่ 6 เดอ่นัขึ�นัไป็) จำนัวินั 525.14 ลา้นับ่าที่  

และใช้ั้ไป็สำหรับั่การัลงที่น่ัในัสินัที่รัพัื่ย์ู่ถาวิรั โดยู่ที่ำให้เงินัลงที่น่ัในัสินัที่รัพัื่ย์ู่ถาวิรัลดลง จำนัวินั 101.92 ล้านับ่าที่

เงนิัสดสท่ี่ธใิช้ั้ไป็จากกจิกรัรัมจดัหาเงนิั จำนัวินั 1,012.83 ล้านับ่าที่ เกดิจากการัที่่� กรัะที่รัวิงการัค์ลงัเหน็ัชั้อบ่ 

ใหน้ัำสง่เงนิัสำรัองเพื่่�อการัดำเนันิังานัสง่เกนิัสมค์วิรั ใหน้ัำสง่รัายู่ไดแ้ผ่น่ัดนิัเพื่ิ�มเตมิ จำนัวินั 1,000.00 ลา้นับ่าที่  

ม่การัจ่ายู่ค่์างวิดตามสัญญาเช่ั้า จำนัวินั 12.12 ล้านับ่าที่ รัวิมที่ั�งม่การันัำเงินักองที่่นัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

เพื่่�อพื่ัฒนัาสังค์มนัำส่งเป็็นัรัายู่ได้แผ่่นัดินั จำนัวินั 0.71 ล้านับ่าที่ (เป็็นัไป็ตามพื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติสำนัักงานั 

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2517 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม)
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51

การบัริหารจัดการองค่์กร

การบัริหารค่วามเส่�ยงและการค่วบัคุ่มภายใน

โดยู่ ม่่ ง เนั้นัการัดำเนัินังานัตามนัโยู่บ่ายู่ 

บ่่รัณ์าการั การักำกับ่ด่แลกิจการัท่ี่�ด่ การับ่รัิหารั 

ค์วิามเส่�ยู่ง และการัป็ฏิิบ่ัติตามกฎหมายู่ ข้อบ่ังค์ับ่ 

รัะเบ่่ยู่บ่ (GRC) อยู่่างเพื่่ยู่งพื่อ และเหมาะสมกับ่ 

การัดำเนัินังานั เพื่่�อให้บ่รัรัล่วิัตถ่ป็รัะสงค์์ 3 ด้านั

1
การดำเนินงาน 
(Operation)

2
การรายงาน  
(Reporting)

3
การปฏ์ิบ่ัติตามกฎระเบ่่ยบ่ 
ข้�อบ่ังคับ่ (Compliance)

ม่การับ่รัิหารัจัดการัให้เป็็นัไป็อยู่่างม่

ป็รัะสิที่ธิภาพื่และป็รัะสิที่ธิผ่ล รัวิมถึง 

การัด่แลที่รััพื่ยู่์สินั การัป็้องกันัหรั่อ 

ลดค์วิามผ่ิดพื่ลาด ค์วิามเส่ยู่หายู่  

หรั่อการัที่่จรัิต

ม่การัรัายู่งานัที่างการัเงินัและรัายู่งานั 

ผ่ลการัดำเนัินังานัที่่�จัดที่ำขึ�นัเพื่่�อใชั้้ภายู่ในั 

และภายู่นัอกองค์์กรั ให้เป็็นัไป็อยู่่างถ่กต้อง 

โป็รั่งใส เชั้่�อถ่อได้ และที่ันัเวิลา 

ม่การัป็ฏิิบ่ัติตามกฎหมายู่ กฎรัะเบ่่ยู่บ่  

ข้อบ่ังค์ับ่ และนัโยู่บ่ายู่ รัวิมถึงรัะเบ่่ยู่บ่ป็ฏิิบ่ัติ

และวิิธ่การัป็ฏิิบ่ัติงานัที่่�สำนัักงานัสลากฯ 

กำหนัดขึ�นั และเก่�ยู่วิข้องกับ่การัดำเนัินังานั

ของสำนัักงานัสลากฯ อยู่่างเค์รั่งค์รััด 

สำนัักงานัสลากฯ ม่การักำหนัดให้ที่่กหนั่วิยู่งานั 

ป็รัะเมินัผ่ลการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในัของหน่ัวิยู่งานั เพื่่�อลด

ค์วิามเส่�ยู่งที่่�อาจเกิดขึ�นักับ่สำนัักงานัสลากฯ จากการั

ดำเนัินังานัที่่�ไม่เป็็นัไป็ตามวิัตถ่ป็รัะสงค์์ โดยู่ป็รัะธานั

กรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล มอบ่หมายู่ให้ค์ณ์ะ

กรัรัมการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค์่มภายู่ในั บ่รัิหารั

จัดการั กำกับ่ด่แลการับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่งและการั

ค์วิบ่ค์่มภายู่ในั ม่อำนัาจหนั้าที่่�ในัการักำหนัดนัโยู่บ่ายู่

และกลยู่่ที่ธ์ ให้ม่แนัวิที่างการัป็ฏิิบ่ัติงานัตามมาตรัฐานั

การับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั การั

ป็รัะเมินัผ่ล และการัรัายู่งานัเก่�ยู่วิกับ่การับ่รัิหารัค์วิาม

เส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัของสำนักังานัสลากฯ โดยู่ที่่�

สำนัักงานัสลากฯ ม่การัป็รัะเมินัผ่ลการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั 

5 องค์์ป็รัะกอบ่ 17 หลักการั ตามแนัวิที่างมาตรัฐานั

สากล Internal Control-Integrated Framework ของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission : COSO สารัะสำคั์ญดงันั่� 

1. สภาพแวดล�อมข้องการควบ่คุม  
(Control Environment) 

ม่สภาพื่แวิดล้อมของการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในัที่่�ด่  

ม่ค์วิามเหมาะสมเพื่่ยู่งพื่อต่อป็รัะสิที่ธิภาพื่และ

ป็รัะสิที่ธิผ่ลในัการัดำเนัินังานั โดยู่ผ่่้บ่รัิหารัได้ส่งเสรัิม

สนัับ่สนั่นัวัิฒนัธรัรัมองค์์กรัที่่�ม่่งเน้ันัค์วิามซ่ึ่�อสัตย์ู่และ

จรัิยู่ธรัรัม และม่การับ่รัิหารัจัดการัด้านัต่าง ๆ ดังนั่� 

• กำหนัดนัโยู่บ่ายู่และรัะเบ่่ยู่บ่ป็ฏิิบ่ัติเป็็นั 

ลายู่ลักษณ์์อักษรั เก่�ยู่วิกับ่การักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด ่ 

และจัดที่ำค่่์ม่อพื่นัักงานัและล่กจ้างสำนัักงานัสลาก 

กนิัแบ่ง่รัฐับ่าล ป็รัะมวิลจรัยิู่ธรัรัม จรัรัยู่าบ่รัรัณ์ มาตรัการั

ป็้องกันัไม่ให้เ กิดค์วิามขัดแยู้่งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ั  

ซึ่ึ�งกำหนัดแนัวิป็ฏิบิ่ตัทิี่่�ดใ่นัด้านัตา่ง ๆ  โดยู่ค์ณ์ะกรัรัมการั 

สลากฯ ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานัที่่กค์นั ต้องยู่ึดถ่อและ

ป็ฏิิบ่ัติตามอยู่่างเค์รั่งค์รััด รัวิมที่ั�งกำหนัดให้ Ethics 

(ค์่ณ์ธรัรัมและจรัิยู่ธรัรัม) เป็็นัส่วินัหนัึ�งของค์่านัิยู่ม

องค์์กรั I-CLEAR เพื่่�อเนั้นัยู่�ำให้บ่่ค์ลากรัม่ค์วิามยู่ึดมั�นั 
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และป็ฏิิบ่ัติหน้ัาท่ี่�ด้วิยู่ค์วิามซึ่่�อสัตยู่์ ม่ค์่ณ์ธรัรัม 

ส่จรัิต เป็็นัธรัรัม โป็รั่งใส ถ่กต้อง และตรัวิจสอบ่ได้  

โดยู่ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ เป็็นัผ่่ก้ำหนัดนัโยู่บ่ายู่ด้านัการั

กำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่ตามหลักมาตรัฐานัสากล รัวิมถึง 

มก่ารัเปิ็ดเผ่ยู่ข้อม่ลเก่�ยู่วิกบั่การัขัดแยู้่งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ั 

ส่วินัตนักับ่กิจการัขององค์์กรั (Conflicts of Interest) 

เพื่่�อป็้องกันักิจกรัรัมที่่�อาจเกิดผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ัที่ับ่ซึ่้อนั 

กิจกรัรัมท่ี่�ผ่ิดกฎหมายู่และไม่ เหมาะสม ม่การั

ที่บ่ที่วินัป็รัับ่ป็ร่ังนัโยู่บ่ายู่และค่่์ม่อเป็็นัป็รัะจำที่่กปี็  

โดยู่ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ ผ่่้บ่ริัหารั และพื่นัักงานั 

ท่ี่กรัะดบั่ยึู่ดถ่อป็ฏิบิ่ตัเิป็็นัส่วินัหนัึ�งในัการัที่ำงานั เพื่่�อแสดง 

ให้เหน็ัถงึค์วิามม่ง่มั�นัในัการันัำนัโยู่บ่ายู่ด้านัการักำกบั่ดแ่ล

กจิการัที่่�ด ่และป็รัะมวิลจรัยิู่ธรัรัม จรัรัยู่าบ่รัรัณ์ ไป็ป็ฏิบิ่ตัิ 

อยู่่างเป็็นัรั่ป็ธรัรัม 

• การัจัดโค์รังสร้ัางองค์์กรัที่่�ม่ลักษณ์ะของการั 

กรัะจายู่อำนัาจ เพื่่�อให้การัป็ฏิิบ่ัติงานัม่ค์วิามค์ล่องตัวิ 

เหมาะสม และสอดค์ล้องกับ่สภาพื่ธร่ักิจที่่�เป็ล่�ยู่นัแป็ลงไป็  

ม่การัมอบ่อำนัาจหนั้าที่่�และค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่เป็็นั

ลายู่ลักษณ์์อักษรั โดยู่ม่การักำหนัดตัวิชั้่�วิัด (Key 

Performance Indicators : KPIs) เพ่ื่�อเป็น็ัแนัวิที่างในัการั

ป็ฏิิบ่ัติงานัของพื่นัักงานั และติดตามผ่ลการัดำเนัินังานั 

เป็รั่ยู่บ่เที่่ยู่บ่กับ่เป็้าหมายู่อยู่่างสม�ำเสมอ รัวิมที่ั�งม่การั

ที่บ่ที่วินัเป้็าหมายู่ป็รัะจำปี็ ซึึ่�งพื่นัักงานัท่ี่กค์นัที่รัาบ่ถึง

บ่ที่บ่าที่อำนัาจหนั้าท่ี่�และค์วิามรัับ่ผิ่ดชั้อบ่ของตนัเป็็นั

อยู่่างด่ 

2. การประเมินความเส่�ยง  
(Risk Assessment) 

ตรัะหนัักถึงค์วิามสำค์ัญของการับ่รัิหารัค์วิาม

เส่�ยู่งเพื่่�อให้บ่รัรัล่วิัตถ่ป็รัะสงค์์ของการัดำเนัินังานั  

การัป็ฏิิบ่ัติตามกฎหมายู่ กฎ รัะเบ่่ยู่บ่ และการัจัดที่ำ

รัายู่งานัต่าง ๆ ให้เชั้่�อถ่อได้ ภายู่ใต้การัเป็ล่�ยู่นัแป็ลง

ที่่�ส่งผ่ลกรัะที่บ่ต่อการัดำเนัินังานัทัี่�งจากป็ัจจัยู่ภายู่ในั

และภายู่นัอก โดยู่ถ่อวิ่าการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งเป็็นัเรั่�อง 

ที่่�สำค์ัญของท่ี่กกรัะบ่วินัการัในัการัดำเนัินังานัของ 

สำนักังานัสลากฯ และต้องมค่์วิามเช่ั้�อมโยู่งกันัที่ก่รัะดับ่  

จึงได้กำหนัดเป็็นันัโยู่บ่ายู่บ่่รัณ์าการั การักำกับ่ด่แล

กิจการัท่่ี่�ด่ การับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่ง และการัป็ฏิิบั่ติ

ตามกฎหมายู่ ข้อบ่ังค์ับ่ รัะเบ่่ยู่บ่ (GRC) ที่่�พื่นัักงานั

ที่่กค์นัต้องป็ฏิิบ่ัติตาม และม่การัป็รัะเมินัค์วิามเส่�ยู่ง 

ในัที่่กรัะดับ่ สำหรัับ่ค์วิามเส่�ยู่งในัรัะดับ่องค์์กรัจะม่การั

บ่รัหิารัจดัการัอยู่า่งเป็็นัรัะบ่บ่ผ่า่นัค์ณ์ะกรัรัมการัช่ั้ดตา่ง ๆ   

ของสำนัักงานัสลากฯ และค์วิามเส่�ยู่งในัการัป็ฏิิบ่ัติงานั

จะอยู่่่ภายู่ใต้การักำกับ่ด่แลของผ่่้บ่ริัหารัท่ี่�รัับ่ผิ่ดชั้อบ่ 

การัป็ฏิิบ่ตังิานันัั�นั ๆ ที่ั�งนั่�ยู่งัมก่ารัจดัตั�งค์ณ์ะกรัรัมการั

บ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค์่มภายู่ในั ซึ่ึ�งเป็็นัค์ณ์ะ

อนั่กรัรัมการัเพื่่�อกำกับ่ด่แล และสนัับ่สนั่นัให้ม่การั

ดำเนัินังานัด้านัการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งขององค์์กรัให้

สอดค์ล้องกบั่กลยู่ท่ี่ธ์และเป้็าหมายู่การัดำเนันิังานั รัวิมถงึ 

สภาพื่แวิดล้อมหรั่อสถานัการัณ์์ที่่�เป็ล่�ยู่นัแป็ลงไป็ ให้

ข้อเสนัอแนัะแนัวิที่าง ติดตาม และป็รัะเมินัผ่ลต่อ 

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ ให้ดำเนัินัการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง 

ในัภาพื่รัวิมให้เกิดป็รัะสิที่ธิผ่ลสง่สด่ โดยู่ถอ่ว่ิาการับ่ริัหารั 

ค์วิามเส่�ยู่งเป็น็ัหนัา้ที่่�รับั่ผ่ดิชั้อบ่ของที่ก่หนัว่ิยู่งานัในัการั

จดัการัและค์วิบ่ค์ม่ค์วิามเส่�ยู่งใหอ้ยู่่ใ่นัรัะดบั่ที่่�ยู่อมรับั่ได้

3. กิจกรรมการควบ่คุม  
(Control Activities) 

ม่การัที่บ่ที่วินัรัายู่งานัที่ั�งที่างการัเงินัและไม่ใช่ั้

รัายู่งานัที่างการัเงินั ในัภาพื่รัวิมของสำนัักงานัสลากฯ 

และม่การัสอบ่ที่านัการัป็ฏิิบั่ติงานัให้เป็็นัไป็ตามกฎ 

รัะเบ่ยู่่บ่ ขอ้บ่งัค์บั่ และค์่ม่อ่การัป็ฏิบิ่ตังิานัต่าง ๆ  อยู่า่ง

สม�ำเสมอ มก่ารักำหนัดนัโยู่บ่ายู่และรัะเบ่ยู่่บ่ป็ฏิบัิ่ตเิป็น็ั

ลายู่ลักษณ์์อักษรั เพื่่�อให้การัค์วิบ่ค์่มกิจกรัรัมด้านัการั

บ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค์่มภายู่ในัม่ค์วิามเหมาะสม

และเพื่ยู่่งพื่อ ตรัวิจสอบ่และตดิตามได ้นัอกจากนั่� ยู่งัม่ 

การัรัะบ่ก่ารัดำเนันิังานัในัส่วินัของค์วิามเส่�ยู่งที่่�มน่ัยัู่สำค์ญั  

และกำหนัดกลไกในัการัค์วิบ่ค์่มเพื่่�อป็้องกันัและลด 

ข้อผ่ิดพื่ลาด ม่การัสอบ่ที่านัผ่ลการัดำเนัินังานัโดยู่ฝ่่ายู่

บ่รัหิารัอยู่า่งสม�ำเสมอ เช่ั้นั การัดำเนันิังานัดา้นัการัเงนิั  

การัจัดซึ่่�อ และการับ่รัิหารัที่ั�วิไป็ ม่การัมอบ่หนั้าที่่�

อยู่า่งเป็น็ัรัะบ่บ่ให้กับ่ผ่่บ้่ริัหารัและค์ณ์ะที่ำงานัชั้ด่ต่าง ๆ   

เพื่่�อค์วิามมั�นัใจว่ิามร่ัะบ่บ่ตรัวิจสอบ่และค์านัอำนัาจกันัได้  

โดยู่ม่การัแ บ่่งแยู่กอำนัาจหน้ัาที่่� ในัการัอนั่ มัติ  

การัป็รัะมวิลผ่ลข้อมล่ การับั่นัที่กึรัายู่การัหรัอ่การับั่นัที่กึ

บ่ัญชั้่ การัรัับ่-จ่ายู่เงินั การัสอบ่ที่านัการัตรัวิจสอบ่และ

การัด่แลรัักษาที่รััพื่ยู่์สินัออกจากกันัโดยู่เด็ดขาด ม่การั

ค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัด้านัการัเงินัการับั่ญชั้เ่ก่�ยู่วิกบั่การัเก็บ่เงินั 

รักัษาเงินั การัรับั่จ่ายู่ เงินัฝ่ากธนัาค์ารั และเงินัยู่ม่ที่ดรัอง

ให้เป็็นัไป็ตามรัะเบ่่ยู่บ่ที่่�กำหนัด ม่การับั่นัทึี่กบั่ญชั้ ่
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ค์รับ่ถ้วินัถ่กต้องและสม�ำเสมอ ม่การัจัดเก็บ่เอกสารั

ที่างบ่ญัชั้ท่ี่ั�งที่่�เป็น็ัเอกสารัและขอ้มล่สารัสนัเที่ศไวิอ้ยู่า่ง

เป็็นัรัะบ่บ่ และเป็็นัไป็ตามที่่�กฎหมายู่กำหนัด ในัด้านั 

การัจัดซึ่่�อจัดจ้างสำนัักงานัสลากฯ ม่การัดำเนิันัการั

ตามพื่รัะรัาชั้บั่ญญัติการัจัดซ่ึ่�อจัดจ้างและการับ่รัิหารั

พื่ัสด่ภาค์รััฐ พื่.ศ. 2560 และรัะเบ่่ยู่บ่และข้อกำหนัด

วิ่าด้วิยู่การัพัื่สด่ ซึึ่�งได้กำหนัดหนั้าที่่�ค์วิามรัับ่ผิ่ดชั้อบ่

ในักรัะบ่วินัการัจดัซึ่่�อจัดจ้างไว้ิอยู่า่งชั้ดัเจนั เชั้น่ั อำนัาจ

หนั้าที่่� วิงเงินัอนั่มัติ การักำหนัดค์วิามต้องการัพื่ัสด่ 

การัตรัวิจรัับ่ การัค์วิบ่ค์่มและการัเก็บ่รัักษาพื่ัสด่ และ

การัตรัวิจนัับ่ที่รััพื่ยู่์สินั ในัด้านัการับ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรั

บ่ค่์ค์ล สำนักังานัสลากฯ มก่ารัวิางรัะบ่บ่ดา้นัการับ่รัหิารั

ที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล และม่การัค์วิบ่ค์่มติดตามป็รัะเมินัผ่ล 

อยู่่างเพื่่ยู่งพื่อ ที่ั�งการัสรัรัหา การักำหนัดค์่าตอบ่แที่นั 

หนั้าที่่�ค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่ การัพื่ัฒนัาบ่่ค์ลากรั การัป็ฏิิบ่ัติ

งานัของบ่่ค์ลากรั และการัส่�อสารั เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัม่

ค์วิามรั่้ค์วิามสามารัถ นัอกจากนั่� สำนัักงานัสลากฯ 

ยู่ังให้ค์วิามสำค์ัญในัเรั่�องของการับ่รัิหารัค์วิามยู่ั�งยู่่นั

ขององค์์กรั รัวิมที่ั�งค์วิามมั�นัค์ง ค์วิามป็ลอดภัยู่อาชั้่วิ

อนัามยัู่และสิ�งแวิดลอ้ม (Security, Safety, Health and  

Environment : SSHE) เพื่รัาะถ่อว่ิาเป็็นัส่วินัหนัึ�งในั

การัป็อ้งกันัค์วิามเส่�ยู่ง/ผ่ลกรัะที่บ่ และลดค์วิามสญ่เสยู่่ 

ท่ี่�อาจจะเกิดขึ�นัต่อผ่่้ม่ส่วินัได้เส่ยู่ที่่กกล่่ม ตลอดจนั

ที่รัพัื่ยู่ส์นิั กรัะบ่วินัการัที่ำงานั ขอ้ม่ล และสิ�งแวิดลอ้มได้

อยู่า่งมป่็รัะสทิี่ธภิาพื่และป็รัะสทิี่ธผิ่ล อนััจะสง่ผ่ลใหเ้กดิ 

ค์วิามยู่ั�งยู่น่ัในัการัดำเนิันังานั โดยู่มค่์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ  

ด่แล ติดตาม ให้นัโยู่บ่ายู่และค์ำแนัะนัำเก่�ยู่วิกับ่การั

บ่รัหิารั ให้สำนักังานัสลากฯ นัำมาป็รัับ่ใช้ั้เป็็นักจิกรัรัม

การัค์วิบ่ค์่มผ่่านัค์ณ์ะกรัรัมการักำกับ่ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั

และค์ณ์ะกรัรัมการับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค่์มภายู่ในั  

รัวิมทัี่�งค์ณ์ะกรัรัมการักำกับ่ดแ่ลกิจการัที่่�ด ่ และสำนักั

กฎหมายู่ที่่�ที่ำหน้ัาที่่�กำกับ่การัป็ฏิิบั่ติงานัขององค์์กรัให้

เป็็นัไป็ตามกฎหมายู่ กฎรัะเบ่่ยู่บ่ นัโยู่บ่ายู่ และกรัะบ่วินัการั 

ป็ฏิบิ่ตังิานัท่ี่�ได้วิางเอาไว้ิของ Compliance Unit

4. ระบ่บ่สารสนเทศและการสื�อสารข้�อม้ล  
(Information & Communication) 

วิิสัยู่ที่ัศนั์องค์์กรัในัป็ี 2564 “องค์์กรัสลาก 

ม่ง่เนัน้ันัวิตักรัรัม สง่เสรัมิเศรัษฐกจิ สงัค์ม เป็น็ัที่่�ยู่อมรับั่ 

ของป็รัะชั้าชั้นั” สำนัักงานัสลากฯ จึงได้อนั่มัติและ

ผ่ลักดันัแผ่นัการัดำเนิันังานัตามแผ่นัป็ฏิิบั่ติงานัด้านั

เที่ค์โนัโลยู่่ดิจิที่ัล เพื่่�อเพื่ิ�มป็รัะสิที่ธิภาพื่การัดำเนัินังานั 

โดยู่ม่่งเนั้นัผ่ลลัพื่ธ์ที่่�ตอบ่สนัองต่อค์วิามต้องการัของ 

ผ่่้ม่ส่วินัได้เส่ยู่ที่่กภาค์ส่วินัอยู่่างที่ั�วิถึงและเที่่าเที่่ยู่ม  

โดยู่นัำเที่ค์โนัโลยู่่เข้ามาใชั้้ในัการัดำเนัินังานัเพ่ื่�อสรั้าง 

ให้เกิด Productivity Improvement สามารัถสร้ัาง 

ม่ลค์่าเพื่ิ�มให้กับ่กรัะบ่วินัการัป็ฏิิบ่ัติงานัที่่�สำค์ัญได้

อยู่่างต่อเนั่�องและยู่ั�งยู่่นั โดยู่ม่โค์รังการัพื่ัฒนัาบ่รัิการั 

บ่นั GLO Mobile Application เพื่่�อสรั้างบ่รัิการัดิจิที่ัล 

ที่่�ตอบ่สนัองผ่่ม้ส่่วินัได้ส่วินัเสยู่่ โค์รังการัจดัที่ำธรัรัมาภบิ่าล 

ข้อม่ล (Data Governance) เพื่่�อยู่กรัะดับ่การับ่รัิหารั

งานัด้วิยู่การัใชั้้ข้อม่ล เป็็นัต้นั

5. ระบ่บ่ติดตามและประเมินผู้ล  
(Monitoring & Evaluation) 

สำนัักงานัสลากฯ กำหนัดให้ที่่กหนั่วิยู่งานัม่การั

ป็รัะเมินัการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในัด้วิยู่ตนัเอง เพื่่�อสรั้างค์วิาม

มั�นัใจให้กับ่ผ่่้ม่ส่วินัได้เส่ยู่ที่่กกล่่ม วิ่าการัดำเนัินังานั 

ของสำนัักงานัสลากฯ จะบ่รัรัล่วัิตถ่ป็รัะสงค์์ด้านั

ป็รัะสิที่ธิภาพื่และป็รัะสิที่ธิผ่ลของการัดำเนิันังานัและ

การัใช้ั้ที่รััพื่ยู่ากรั ซึึ่�งรัวิมถึงการัด่แลรัักษาที่รััพื่ย์ู่สินั 

การัป็้องกันัหรั่อลดค์วิามผ่ิดพื่ลาด ค์วิามเส่ยู่หายู่ หรั่อ

การัที่่จรัิต ด้านัค์วิามเชั้่�อถ่อได้ของรัายู่งานัที่างการัเงินั

และการัดำเนัินังานั และด้านัการัป็ฏิิบ่ัติตามกฎหมายู่ 

รัะเบ่ยู่่บ่ ขอ้บ่งัค์บั่ มตคิ์ณ์ะรัฐัมนัตรั ่และนัโยู่บ่ายู่ต่าง ๆ   

ซึ่ึ�งรัวิมถงึรัะเบ่ยู่่บ่ป็ฏิิบ่ติัของสำนักังานัสลากฯ จงึกำหนัด

ใหก้ารัดำเนิันัการัด้านัการัค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัเป็น็ัหน้ัาที่่�ของ

ที่ก่ค์นัในัองค์ก์รั โดยู่ถอ่เป็น็ัสว่ินัหนัึ�งของการัป็ฏิบิ่ตังิานั 

ของฝ่่ายู่บ่ริัหารัและผ่่้ป็ฏิิบั่ติงานัท่ี่�เก่�ยู่วิข้องที่ั�งหมด  

โดยู่กองบ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่งในัฐานัะหน่ัวิยู่งานัที่่�รับั่ผิ่ดชั้อบ่ 

ด้ านัการับ่รัิหารัค์วิามเส่� ยู่งและค์วิบ่ค์่มภายู่ในั  

ได้ดำเนัินัการัรัวิบ่รัวิมและสรั่ป็ผ่ลการัป็รัะเมินัการั

ค์วิบ่ค์ม่ดว้ิยู่ตนัเอง (Control Self-Assessment : CSA) 

ของที่่กหนั่วิยู่งานั ป็ีละ 1 ค์รัั�ง 

โดยู่การัป็รัะเมินัรัะดับ่องค์์กรั (Control Self-

Assessment Questionnaire) การัป็รัะเมินัการัค์วิบ่ค์ม่

ภายู่ในัตามโค์รังสรัา้งของสำนักังานัสลากฯ ภายู่ใตก้รัอบ่

การัค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัตามมาตรัฐานัสากล COSO Internal  

Control Integrated Framework 5 ด้านั รัวิมที่ั�งม่การั 

ใชั้้แบ่บ่ป็รัะเมินัค์วิามเพื่่ยู่งพื่อของรัะบ่บ่การัค์วิบ่ค์่ม
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1
สภาพแวดล�อม 
ข้องการควบ่คุม 

(Control  
Environment)

2
การประเมินความเส่�ยง 
(Risk Assessment)

3
กิจกรรมควบ่คุม 

(Control Activities)

4
สารสนเทศ 

และการสื�อสาร  
(Information &  

Communication)

5
กิจกรรม 

การติดตามผู้ล 
(Monitoring)

โดยู่การัป็รัะเมินัรัะดับ่องค์์กรั (Control Self-

Assessment Questionnaire) การัป็รัะเมินัการัค์วิบ่ค์ม่

ภายู่ในัตามโค์รังสร้ัางของสำนัักงานัสลากฯ ภายู่ใต้

กรัอบ่การัค์วิบ่ค์่มภายู่ในัตามมาตรัฐานัสากล COSO 

Internal Control Integrated Framework 5 ด้านั 

รัวิมที่ั�งม่การัใช้ั้แบ่บ่ป็รัะเมินัค์วิามเพื่่ยู่งพื่อของรัะบ่บ่

การัค์วิบ่ค์่ม 

สำนัักงานัสลากฯ ได้บ่่รัณ์าการัการัป็รัะเมินัการั

ค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัรัะดบั่หนัว่ิยู่งานัใหส้อดค์ลอ้งกบั่แนัวิที่าง 

GRC (Governance, Risk, Compliance) ตามมาตรัฐานั

การัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั COSO 2013 ที่ั�ง 5 องค์์ป็รัะกอบ่ 

17 หลักการั และหลักเกณ์ฑ์์กรัะที่รัวิงการัค์ลัง วิ่าด้วิยู่

มาตรัฐานัและหลักเกณ์ฑ์์ป็ฏิิบั่ติการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั

สำหรัับ่หนั่วิยู่งานัของรััฐ พื่.ศ. 2561 โดยู่บ่่รัณ์าการั

การัดำเนิันังานัด้านัการักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่ ด้านัการั

บ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั และด้านั

การัป็ฏิิบั่ติตามกฎหมายู่ กฎรัะเบ่่ยู่บ่ของสำนัักงานัฯ  

เพื่่�อรั่วิมกันักำหนัดจ่ดค์วิบ่ค์่ม ป็รัับ่ป็รั่งเกณ์ฑ์์การั

ป็รัะเมินัให้เหมาะสม เพื่่ยู่งพื่อ รัวิมถึงได้พื่ัฒนัา

แนัวิที่างและเค์ร่ั�องม่อในัการัป็รัะเมินัผ่ลการัค์วิบ่ค์่ม

ภายู่ในัให้ม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่ และจัดอบ่รัมและสัมมนัา 

เชั้ิงป็ฏิิบ่ัติการั เพื่่�อสรั้างค์วิามรั่้ค์วิามเข้าใจ สรั้างค์วิาม

ตรัะหนัักให้กับ่ที่่กหนั่วิยู่งานั ซึ่ึ�งม่บ่ที่บ่าที่สำค์ัญที่่�ส่ดที่่�

จะที่ำให้การับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั 

มป่็รัะสทิี่ธภิาพื่และป็รัะสทิี่ธผิ่ล โดยู่มก่ารัใหค้์ำป็รักึษา

เรั่�องการัป็รัะเมินัค์วิามเส่�ยู่งรัะดับ่กิจกรัรัมและเกณ์ฑ์์

การัป็รัะเมินัการัค์วิบ่ค์่ม เพื่่�อให้ผ่่้ป็ฏิิบ่ัติงานัสามารัถ

ป็รัะเมินัและรัะบ่่ข้อม่ลต่าง ๆ ที่่�จำเป็็นัได้อยู่่างถ่กต้อง 

และค์รับ่ถ้วินั เพื่่�อสามารัถนัำไป็เป็็นัฐานัข้อม่ลการั

ค์วิบ่ค์่มที่่�สำคั์ญของสำนัักงานัสลากฯ อ่กที่ั�งยัู่งม่การั 

ส่�อสารัโดยู่ผ่่้บ่ริัหารัรัะดับ่ส่งผ่่านักิจกรัรัมต่าง ๆ  

เพื่่�อผ่ลักดันัให้ผ่่้บ่รัิหารัและผ่่้ป็ฏิิบ่ัติงานัที่่กรัะดับ่ 

เหน็ัค์วิามสำค์ญัและนัำไป็ป็ฏิิบ่ติัอยู่่างต่อเนั่�อง นัอกจากนั่�  

สำนักัผ่่ต้รัวิจสอบ่ภายู่ในัไดส้อบ่ที่านัการัค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในั

เพื่่�อสรัา้งค์วิามมั�นัใจวิา่การัค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัที่่�มอ่ยู่่่ มค่์วิาม

เพื่่ยู่งพื่อ เหมาะสม และม่การัป็ฏิิบั่ติอยู่่างสม�ำเสมอ  

ในักรัณ์่พื่บ่ข้อที่่�ค์วิรัป็รัับ่ป็รั่งได้ม่การักำหนัดวิิธ่ป็ฏิิบ่ัติ

เพื่่�อให้ค์วิามมั�นัใจว่ิาข้อตรัวิจพื่บ่จากการัตรัวิจสอบ่และ

การัสอบ่ที่านั ได้รัับ่การัดำเนัินัการัป็รัับ่ป็รั่งแก้ไขอยู่่าง 

ที่ันัเวิลา รัวิมที่ั�งสอบ่ที่านัผ่ลการัป็รัะเมินัการัค์วิบ่ค์่ม

ภายู่ในั และรัายู่งานัต่อค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ 

โดยู่ไม่พื่บ่ป็รัะเด็นัป็ัญหาหรั่อข้อบ่กพื่ร่ัองที่่� เป็็นั 

นััยู่สำค์ัญ

COSO Internal
Control Integrated

Framework
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การกำกับัด้แลกิจการท่�ด่

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ตรัะหนัักถึง

แนัวิที่างการักำกบั่ดแ่ลกจิการัท่ี่�ด ่และเพื่่�อใหก้ารัดำเนันิั

งานัเป็น็ัไป็อยู่า่งมป่็รัะสทิี่ธภิาพื่และป็รัะสทิี่ธผิ่ล โป็รัง่ใส 

เป็็นัธรัรัม ต่อต้านัที่่จรัิตป็รัะพื่ฤติมิชั้อบ่ โดยู่ค์ำนัึงถึง

ผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่ที่่กภาค์ส่วินั และม่ค์วิามสอดค์ล้อง

เชั้่�อมโยู่งกับ่นัโยู่บ่ายู่และการัดำเนัินัการัของภาค์รััฐ

การดำเนินงานตามนโยบัายกำกับัด้แลกิจการท่�ด่

ตั�งแต่รัะดับ่ชั้าติจนัถึงรัะดับ่หนั่วิยู่งานัท่ี่�กำกับ่ด่แล 

สำนัักงานัสลากฯ เป็็นัไป็ตามหลักการัและแนัวิที่าง

การักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่ของสำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการั

นัโยู่บ่ายู่รัฐัวิสิาหกิจ (สค์รั.) ป็ ี2562 และสอดค์ล้องกบั่ 

วิิสัยู่ที่ัศนั์ พื่ันัธกิจ และค์่านัิยู่มองค์์กรัที่่�ม่่งเนั้นัการั

บ่รัิหารังานัด้วิยู่ค์วิามโป็รั่งใส ม่ค์่ณ์ธรัรัมและจรัิยู่ธรัรัม

โครงสร�างการดำาเนินงานด�านการกำากับ่ด้แลกิจการท่�ด่ข้องสำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

กระทรวงการคลัง
(ผู้้�ถือหุ�นภาครัฐ)

คณะกรรมการ 
สลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

ผู้้�อำานวยการ

ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยกลุ่มต่าง ๆ 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองบริหารความเสี่ยง

สำานักกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทนของผู้อำานวยการ

สำานักผู้ตรวจสอบภายใน

สำานักสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการกำากับและติดตามการดำาเนินงานตาม
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจและแผนงาน/โครงการฯ

แต่งตั�ง ถอดถอนั และกำหนัดค์่าตอบ่แที่นั

ให้ค์วิามเป็็นัธรัรัม สนัับ่สนั่นั และส่งเสรัิมให้เกิดการัเจรัิญเติบ่โตอยู่่างยู่ั�งยู่่นั

รัายู่งานัผ่ลการั
ดำเนัินังานั

แต
่งต

ั�ง 
ถอ

ดถ
อนั

  
แล

ะก
ำก

ับ่ด
่แล

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาจ้างผู้อำานวยการ
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นโยบัายการกำกับัด้แลกิจการท่�ด่

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ม่่งมั�นั

ท่ี่�จะยู่กรัะดับ่รัะบ่บ่การักำกับ่กิจการัที่่�ด่ขององค์์กรั  

เพื่่�อสร้ัางค์วิามเช่ั้�อมั�นั การัยู่อมรัับ่ของล่กค้์าและ 

ผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่ เป็็นัองค์์กรัที่่�ม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่ในัการั 

ดำเนันิังานั การับ่รัหิารัจดัการัที่่�โป็รัง่ใส และตรัวิจสอบ่ได้  

โดยู่ยู่ดึหลกัการัป็ฏิบิ่ตัติามหลกัการักำกบั่ดแ่ลกจิการัที่่�ด่ 

ในัรััฐวิิสาหกิจ พื่.ศ. 2562 แนัวิที่างป็ฏิิบ่ัติของ 

สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ (สค์รั.) 

หลักการัและแนัวิที่างการัป็ฏิิบั่ติการักำกับ่ด่แลกิจการั

ที่่�ด่ในัรััฐวิิสาหกิจ ค์.ศ. 2015 (OECD Guidelines on 

Corporate Governance of State-Owned Enterprises 

2015) จึงได้กำหนัดเป็็นันัโยู่บ่ายู่การักำกับ่ด่แล

กิจการัที่่�ด่ เพื่่�อให้ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล  

ผ่่้บ่ริัหารั และพื่นัักงานั ยู่ึดถ่อเป็็นัแนัวิที่างในัการั 

ป็ฏิิบั่ติงานั ซึึ่�งสอดค์ล้องกับ่นัโยู่บ่ายู่กำกับ่ดแ่ลกิจการัที่่�ด่  

การับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่ง และการัป็ฏิิบั่ติตามกฎหมายู่  

กฎรัะเบ่่ยู่บ่ (Governance Risk and Compliance : 

GRC) ดังนั่�

1. ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล ผ่่บ้่ริัหารั  

และพื่นัักงานั จะต้องนัำหลักการักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่

สำคั์ญ 7 ป็รัะการั ได้แก่ (1) ค์วิามรับั่ผิ่ดชั้อบ่ต่อผ่ลการั 

ป็ฏิิบ่ัติหนั้าท่ี่� (Accountability) (2) ค์วิามสำนัึก

ในัหนั้าที่่�ด้วิยู่ข่ดค์วิามสามารัถและป็รัะสิที่ธิภาพื่ที่่� 

เพื่่ยู่งพื่อ (Responsibility) (3) การัป็ฏิิบ่ัติต่อผ่่้ม่ 

สว่ินัไดส่้วินัเสยู่่โดยู่สจ่รัติอยู่า่งเที่า่เที่ยู่่มกนัั (Equitable 

Treatment) (4) ค์วิามโป็รั่งใส (Transparency)  

(5) การัสรั้างม่ลค์่าเพื่ิ�มแก่องค์์กรั (Value Creation)  

(6) การัส่งเสริัมพื่ฒันัาการักำกับ่ด่แลและจรัรัยู่าบ่รัรัณ์ที่่�ด่  

(Ethics) และ (7) การัม่ส่วินัร่ัวิม (Participation)  

มาใช้ั้เป็็นัแนัวิที่างในัการัดำเนันิังานั ตลอดจนัเค์ร่ังค์รัดั

ต่อการัป็ฏิิบั่ติหน้ัาที่่�ให้เป็็นัไป็ตามกฎหมายู่ ข้อบั่งคั์บ่  

และรัะเบ่ยู่่บ่ที่่�เก่�ยู่วิข้องกบั่สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล

2. ค์ณ์ะกรัรัการัสลากฯ ผ่่บ้่รัหิารั และพื่นักังานั

ที่ก่ค์นัยึู่ดมั�นัในัการัป็ฏิบัิ่ตติามหลักการัและแนัวิที่างการั

กำกบั่กจิการัท่ี่�ดใ่นัรััฐวิิสาหกจิ พื่.ศ. 2562 และแนัวิที่าง

ป็ฏิบิ่ตัขิองสำนักังานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รัฐัวิสิาหกจิ 

(สค์รั.) จำนัวินั 9 หมวิด ดงันั่� (1) บ่ที่บ่าที่ของภาค์รัฐั  

(2) สิที่ธิ และค์วิามเ ท่ี่า เ ท่ี่ยู่มกันัของผ่่้ ถ่ อห่้ นั  

(3) ค์ณ์ะกรัรัมการั (4) บ่ที่บ่าที่ของผ่่้ม่ส่วินัได้เส่ยู่  

(5) ค์วิามยู่ั�งยู่น่ัและนัวัิตกรัรัม (6) การัเปิ็ดเผ่ยู่ข้อมล่ 

(7) การับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั  

(8) จรัรัยู่าบ่รัรัณ์ (9) การัติดตามผ่ลการัดำเนัินังานั

3. จดัให้มค่่่์มอ่การักำกับ่ดแ่ลกิจการัที่่�ด่ รัวิมถงึ 

ค์่ม่อ่จริัยู่ธรัรัมและจรัรัยู่าบ่รัรัณ์ที่่�ค์รับ่ถ้วินัและสอดค์ล้อง

กับ่มาตรัฐานัที่่�เป็็นัที่่�ยู่อมรัับ่ เพื่่�อให้ค์ณ์ะกรัรัมการั 

สลากฯ ผ่่้บ่รัิหารั ป็ฏิิบ่ัติตนัเป็็นัแบ่บ่อยู่่างที่่� ด่ 

ด้านัจรัิยู่ธรัรัม และให้พื่นัักงานัที่่กค์นัใชั้้เป็็นัแนัวิที่าง

ในัการัป็รัะพื่ฤติป็ฏิิบั่ติ ค์วิบ่ค่่์ไป็กับ่การัป็ฏิิบั่ติตาม

กฎหมายู่ ขอ้บั่งคั์บ่ และรัะเบ่ยู่่บ่ที่่�เก่�ยู่วิข้องกับ่สำนักังานั 

สลากฯ และเป็น็ัตัวิอยู่่างในัการัป็ฏิบัิ่ตงิานัตามแนัวิที่าง 

การักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าล

4. จัดให้ม่การัต่อต้านัการัที่่จริัตค์อรั์รััป็ชั้ันั

อยู่่างจริังจัง เพื่่�อให้มั�นัใจว่ิาได้ตรัะหนัักและให้ค์วิาม

สำคั์ญกับ่การัต่อต้านัการัที่่จริัต รัวิมที่ั�งป็ฏิิบั่ติตาม

มาตรัฐานัต่อต้านัการัที่่จรัิตอยู่่างเค์รั่งค์รััด

5. จัด ให้ม่นั โยู่บ่ายู่การัรัายู่งานัผ่ลการั 

ป็ฏิิบ่ัติงานัแก่ผ่่้ถ่อห่้นัภาค์รััฐ นัโยู่บ่ายู่การัแข่งขันั

ที่างการัตลาดที่่�เป็น็ัธรัรัม และนัโยู่บ่ายู่การับ่รัหิารัสทิี่ธิ

ของผ่่้ถ่อห่้นัภาค์รััฐ รัวิมที่ั�งส่งเสรัิมให้ค์ณ์ะกรัรัมการั 

สลากฯ ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานันัำไป็ป็ฏิิบ่ัติอยู่่างจรัิงจัง

6. ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล จัดให้

ม่การัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิิบั่ติงานัป็รัะจำปี็ของกรัรัมการั 

เพื่่�อใช้ั้เป็น็ักรัอบ่ในัการัตรัวิจสอบ่ป็ฏิิบ่ตังิานัในัรัะหว่ิางปี็

ที่่�ผ่่านัมา สามารัถนัำมาแก้ไขและเพื่ิ�มป็รัะสทิี่ธภิาพื่การั

ป็ฏิบัิ่ตงิานั โดยู่นัำเสนัอผ่ลการัป็ฏิบัิ่ตงิานัที่่�ได้ต่อที่่�ป็รัะช่ั้ม 

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเพื่่�อพื่ิจารัณ์า
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7. ค์ณ์ะกรัรัมการั ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั จะ

ยู่ึดมั�นัในัธรัรัมาภิบ่าล การับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง และการั

ป็ฏิิบ่ัติตามกฎหมายู่ กฎรัะเบ่่ยู่บ่ (Governance Risk 

Compliance : GRC) ของสำนัักงานัสลากฯ

8. จัดให้ม่นัโยู่บ่ายู่ ค์่่ม่อการัป็ฏิิบ่ัติงานั และ

แผ่นังานัการัแสดงค์วิามรัับ่ผิ่ดชั้อบ่ต่อสังค์มและ 

สิ�งแวิดล้อม นัโยู่บ่ายู่และรัายู่งานัการัพัื่ฒนัาค์วิามยู่ั�งยู่น่ั 

ตามมาตรัฐานัสากลที่่�เป็็นัที่่�ยู่อมรัับ่ รัวิมถึงเสริัมสร้ัาง 

นัวิัตกรัรัมมาใช้ั้ในัการัพื่ัฒนัาองค์์กรัอยู่่างสมด่ล 

และยู่ั�งยู่่นั

9. จัดให้ม่การับ่่รัณ์าการัหลักธรัรัมาภิบ่าล 

การับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่ง และการัป็ฏิิบั่ติตามกฎหมายู่  

กฎรัะเบ่่ยู่บ่ (Governance Risk Compliance : GRC) 

ของสำนัักงานัสลากฯ

10. จัดให้ม่การัเป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ลสารัสนัเที่ศของ

สำนักังานัสลากฯ ที่ั�งในัเรั่�องที่างการัเงนิัและที่่�ไมใ่ชั้เ่รั่�อง

ที่างการัเงินัอยู่่างเพื่่ยู่งพื่อ ถ่กต้อง ค์รับ่ถ้วินั เชั้่�อถ่อได้  

และทัี่นัเวิลา เพื่่�อให้ผ่่้ถ่อห่้นั ล่กค้์า และผ่่้ม่ส่วินัได้ 

ส่วินัเส่ยู่ของสำนัักงานัสลากฯ ได้รัับ่ข้อม่ลสารัสนัเที่ศ

อยู่่างเที่่าเที่่ยู่มกันั

11. ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ ม่บ่ที่บ่าที่สำคั์ญ 

ในัการักำหนัดนัโยู่บ่ายู่ วิิสัยู่ที่ัศนั์ ยู่่ที่ธศาสตรั์ กลยู่่ที่ธ์ 

แผ่นังานัและโค์รังการัที่่�สำค์ัญของสำนัักงานัสลากฯ 

โดยู่บ่ร่ัณ์าการักบั่การักำหนัดกรัะบ่วินัการับ่รัหิารัค์วิาม

เส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค่์มภายู่ในัทัี่�วิทัี่�งองค์์กรั ตามมาตรัฐานั

การับ่รัิหารัจัดการัค์วิามเส่�ยู่งที่่�ด่และหลักเกณ์ฑ์์ 

กรัะที่รัวิงการัค์ลัง สามารัถเพื่ิ�มค์่ณ์ค่์า (Value 

Enhancement) และสร้ัางมล่ค์า่เพื่ิ�ม (Value Creation) 

ให้กับ่สำนัักงานัสลากฯ

12. ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ วิางรัะบ่บ่การักำกับ่ 

ตดิตาม และป็รัะเมินัผ่ล การัดำเนิันังานัที่่�สอดค์ล้องกับ่

เป็า้หมายู่และขอบ่เขตการัดำเนิันังานั และกำกับ่ด่แลให้

มก่ารันัำผ่ลป็รัะเมินัไป็ใช้ั้ในัการัป็รับั่ป็รัง่และพัื่ฒนัาการั

ดำเนันิังานั รัวิมที่ั�งรัายู่งานัผ่ลใหค้์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ 

รับั่ที่รัาบ่อยู่่างสม�ำเสมอ และเผ่ยู่แพื่ร่ัในัรัายู่งานัป็รัะจำปี็ 

ของสำนัักงานัสลากฯ

13. สำนัักงานัสลากฯ กำหนัดให้สำนัักส่�อสารั

องค์์กรัเป็็นัผ่่้รัับ่ผิ่ดชั้อบ่หลักในัการัรัายู่งานัผ่ลการั

ป็ฏิิบ่ัติงานัตามนัโยู่บ่ายู่การักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่

14. สำนัักงานัสลากฯ กำหนัดให้ค์ณ์ะที่ำงานั

ตามหลกัเกณ์ฑ์์การัป็รัะเมนิักรัะบ่วินัการัป็ฏิบิ่ตังิานัและ

การัจดัการั (Core Business Enablers) ดา้นัการักำกบั่

ด่แลที่่�ด่และการันัำองค์์กรั (Corporate Governance 

& Leadership : CG) เป็็นัผ่่้จัดที่ำแนัวิที่างป็ฏิิบ่ัติในั

การัดำเนัินังานัหรั่อกรัะบ่วินัการัป็ฏิิบ่ัติงานั รัวิมถึงการั

ดำเนัินัการัอ่�นั ๆ ให้เป็็นัไป็ตามนัโยู่บ่ายู่การักำกับ่ด่แล

กิจการัที่่�ด่ ดังนั่�

 14.1 จัดใหม้ร่ัะบ่บ่บ่รัหิารัจดัการั โดยู่จดัที่ำ

กรัะบ่วินัการัป็ฏิิบั่ติงานัที่่�กำหนัดผ่่้รัับ่ผิ่ดชั้อบ่และรัะบ่่

อำนัาจหนั้าที่่�และค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่ให้ชั้ัดเจนั

 14.2 จัดให้ม่รัะบ่บ่ส่งเสริัมการัดำเนิันังานั 

เชั้น่ั การันัำหลกัการัและแนัวิที่างป็ฏิบิ่ตัทิี่่�ดม่าใชั้ใ้นัการั

ดำเนันิังานั และจัดที่ำแผ่นังานัที่่�กำหนัดตัวิชั้่�วิดั เป้็าหมายู่  

และมอบ่หมายู่ผ่่้รัับ่ผิ่ดชั้อบ่ รัวิมถึงการัจัดสรัรั

ที่รััพื่ยู่ากรัต่าง ๆ ให้เพื่่ยู่งพื่อ และเหมาะสม

 14.3 จัดให้ม่การัส่�อสารัเผ่ยู่แพื่รั่นัโยู่บ่ายู่

การักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่ให้กับ่บ่่ค์ลากรัเพื่่�อรัับ่ที่รัาบ่

และนัำไป็ป็ฏิิบ่ัติ

 14.4 จัดให้มก่ารัเปิ็ดเผ่ยู่นัโยู่บ่ายู่การักำกับ่

ด่แลกิจการัที่่�ด่แก่ล่กค์้าและผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่ที่รัาบ่

 14.5 จัดใหม้ร่ัะบ่บ่ตดิตาม ป็รัะเมนิัผ่ล และ

รัายู่งานัผ่ลการัดำเนัินังานัตามนัโยู่บ่ายู่ การักำกับ่ด่แล

กิจการัที่่�ด่ อยู่่างนั้อยู่ป็ีละ 1 ค์รัั�ง แก่ค์ณ์ะกรัรัมการั

กำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่และค์ณ์ะกรัรัมการัสลากฯ

 14.6 จัดให้มก่ารัที่บ่ที่วินันัโยู่บ่ายู่การักำกับ่

ด่แลกิจการัที่่�ด่ อยู่่างนั้อยู่ป็ีละ 1 ค์รัั�ง
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โค่รงสร�างและค่วามรับัผู้ิดชอบัข้องค่ณิะกรรมการ

โค่รงสร�างข้องค่ณิะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาล

โค์รังสรั้างค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

เป็น็ัไป็ตามแนัวิที่างการัแตง่ตั�งกรัรัมการัรััฐวิสิาหกจิของ

สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ (สค์รั.) 

และพื่รัะรัาชั้บั่ญญัติสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

(ฉบ่ับ่ที่่� 2) พื่.ศ. 2562 ม่จำนัวินั 11 ค์นั ป็รัะกอบ่ด้วิยู่

 

ป็ลัดกรัะที่รัวิงการัค์ลัง
ผ่่้แที่นักรัะที่รัวิงการัพื่ัฒนัาสังค์มและค์วิามมั�นัค์งของมนั่ษยู่์
ผ่่้แที่นักรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่
ผ่่้แที่นักรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม
ผ่่้แที่นัสำนัักงบ่ป็รัะมาณ์
ผ่่้แที่นัสำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ
ผ่่้แที่นัสภาสังค์มสงเค์รัาะห์แห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่
กรัรัมการัผ่่้ที่รังค์่ณ์วิ่ฒิ
ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

ป็รัะธานักรัรัมการั
กรัรัมการั
กรัรัมการั
กรัรัมการั
กรัรัมการั
กรัรัมการั
กรัรัมการั
กรัรัมการั

กรัรัมการัและ
เลขานั่การั

9 ค่นั
(81.82%)

2 ค่นั
(18.18%)

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล
ตำาแหน่งใน 

คณะกรรมการ
การเปล่�ยนแปลง 

ระหว่างปีงบ่ประมาณ 2564

1 นัายู่พื่ชั้รั อนัันัตศิลป็์
อธิบ่ด่กรัมศ่ลกากรั

ป็รัะธานั
กรัรัมการั

พื่้นัจากตำแหนั่งป็รัะธานั
กรัรัมการั 
วิันัที่่� 5 มกรัาค์ม 2564

2 นัายู่ลวิรัณ์ แสงสนัิที่
อธิบ่ด่กรัมสรัรัพื่สามิต

ป็รัะธานั
กรัรัมการั

เข้ารัับ่ตำแหนั่งป็รัะธานั
กรัรัมการั 
วิันัที่่� 5 มกรัาค์ม 2564

3 นัางสาวิสรัาญภัที่รั อนั่มัติรัาชั้กิจ
อธิบ่ด่กรัมส่งเสรัิมและพื่ัฒนัาค์่ณ์ภาพื่ชั้่วิิต 
ค์นัพื่ิการั

กรัรัมการั

1. การัออกรัะเบ่่ยู่บ่หร่ัอข้อบ่ังค์ับ่เพ่ื่�อ

ป็ฏิบิ่ตักิารัให้เป็น็ัไป็ตามวัิตถป่็รัะสงค์์ 

2. การัออกรัะเบ่่ยู่บ่หรั่อข้อบ่ังค์ับ่วิ่าด้วิยู่

การัป็รัะชั้่ม 

3. การัออกรัะเบ่่ยู่บ่หรั่อข้อบ่ังค์ับ่วิ่าด้วิยู่

การัจัดแบ่่งส่วินังานัและวิิธ่ป็ฏิิบ่ัติ 

4. การักำหนัดตำแหนั่งอัตรัาเงินัเด่อนั 

การัให้สวิัสดิการั และการัสงเค์รัาะห์

พื่นัักงานัและล่กจ้าง

ปรู้ะธานัค่ณะกรู้รู้มการู้

1 ค่นั

กรู้รู้มการู้ผู้้�ทัรู้งคุ่ณวิุฒิ 

3 ค่นั

กรู้รู้มการู้ผู้้�แทันั 

6 ค่นั

กรู้รู้มการู้และเลขานัุการู้ 

1 ค่นั

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 3 ปี
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ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล
ตำาแหน่งใน 

คณะกรรมการ
การเปล่�ยนแปลง 

ระหว่างปีงบ่ประมาณ 2564

4 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ
ป็ลัดกรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่

กรัรัมการั เกษ่ยู่ณ์อายู่่
วิันัที่่� 30 กันัยู่ายู่นั 2564

5 ศาสตรัาจารัยู่์พื่ิเศษวิิศิษฏิ์ วิิศิษฏิ์สรัอรัรัถ
ป็ลัดกรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม

กรัรัมการั

6 นัางวิิยู่ดา โชั้ติรััตนัะศิรัิ
รัองผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงบ่ป็รัะมาณ์

กรัรัมการั พื่้นัจากตำแหนั่งกรัรัมการั 
วิันัที่่� 6 ต่ลาค์ม 2563

7 นัายู่กรัณ์ินัที่รั์ กาญจโนัมัยู่
ที่่�ป็รัึกษาสำนัักงบ่ป็รัะมาณ์

กรัรัมการั เข้ารัับ่ตำแหนั่งกรัรัมการั 
วิันัที่่� 6 ต่ลาค์ม 2563

8 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่
ที่่�ป็รัึกษาด้านัการัป็รัะเมินัผ่ลรััฐวิิสาหกิจ 

กรัรัมการั

9 ผ่่้ชั้่วิยู่ศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.วิิรัชั้ฎา บ่ัวิศรั่
กรัรัมการัอำนัวิยู่การั  
สภาสังค์มสงเค์รัาะห์แห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่ฯ

กรัรัมการั พื่้นัจากตำแหนั่งกรัรัมการั 
วิันัที่่� 8 ต่ลาค์ม 2563

10 พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์
รัองอธิบ่ด่กรัมสอบ่สวินัค์ด่พื่ิเศษ  
กรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม
กรัรัมการัอำนัวิยู่การั  
และผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั  
สภาสังค์มสงเค์รัาะห์แห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่

กรัรัมการั เข้ารัับ่ตำแหนั่งกรัรัมการั 
วิันัที่่� 8 ต่ลาค์ม 2563

11 พื่ลตำรัวิจเอก ส่วิัฒนั์ แจ้งยู่อดส่ข
ผ่่้บ่ัญชั้าการัตำรัวิจแห่งชั้าติ

กรัรัมการั พื่้นัจากตำแหนั่งกรัรัมการั 
วิันัที่่� 6 ธันัวิาค์ม 2563

12 นัางสาวิพื่ัดชั้า พื่งศ์ก่รัติยู่่ต
อด่ตที่่�ป็รัึกษาด้านัป็รัะสิที่ธิภาพื่  
กรัมสรัรัพื่ากรั

กรัรัมการั เข้ารัับ่ตำแหนั่งกรัรัมการั
วิันัที่่� 1 มิถ่นัายู่นั 2564

13 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่
อธิการับ่ด่มหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่

กรัรัมการั

14 พื่ลเอก ธนัะศักดิ� ชั้่�นัอิ�ม
ผ่่้ที่รังค์่ณ์วิ่ฒิพื่ิเศษกองที่ัพื่บ่ก

กรัรัมการั

15 พื่ันัตำรัวิจเอก บ่่ญส่ง จันัที่รั่ศรั่
ผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล

กรัรัมการั
และ
เลขานั่การั

พื่้นัจากตำแหนั่งกรัรัมการั
และเลขานั่การั 
วิันัที่่� 2 สิงหาค์ม 2564

16 พื่ันัโที่ หนั่นั ศันัสนัาค์ม
ผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล

กรัรัมการั
และ
เลขานั่การั

เข้ารัับ่ตำแหนั่งกรัรัมการั 
และเลขานั่การั 
วิันัที่่� 27 สิงหาค์ม 2564

5. การัออกรัะเบ่่ยู่บ่หรั่อข้อบ่ังค์ับ่วิ่าด้วิยู่

การับ่รัรัจ่ การัแต่งตั�ง การัเล่�อนั 

เงินัเด่อนั การัออกจากตำแหนั่ง วิินััยู่

และการัลงโที่ษพื่นัักงานัและล่กจ้าง 

ตลอดจนัการัให้สิที่ธิแก่พื่นัักงานัและ

ล่กจ้างอ่ที่ธรัณ์์การัลงโที่ษได้ด้วิยู่ 

6. การัออกรัะเบ่่ยู่บ่หรั่อข้อบ่ังค์ับ่วิ่าด้วิยู่ 

การัจ่ ายู่ เงินัป็รัะเภที่ค์่ าพื่าหนัะ  

ค์่าเบ่่�ยู่เล่�ยู่ง เดินัที่างค่์าเช่ั้าที่่� พัื่ก  

ค์่าล่วิงเวิลา และการัจ่ายู่เงินัป็รัะเภที่

อ่�นั ๆ 

7. การักำหนัดรัาค์า วิธิก่ารัจำหน่ัายู่ และ

การัค์ัดเล่อกตัวิแที่นัจำหนั่ายู่สลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล

8. การัออกรัะเบ่่ยู่บ่หรั่อข้อบ่ังค์ับ่วิ่าด้วิยู่

การัซึ่่�อหรั่อการัจ้าง 

9. การัพิื่จารัณ์าและอนั่มัติงบ่ป็รัะมาณ์

ป็รัะจำป็ี 

10. การัออกข้อบ่ังค์ับ่วิ่าด้วิยู่การัจ่ายู่เงินั

บ่ำเหนั็จ การัจ่ายู่เงินัสวิัสดิการั และ

การัจ่ายู่เงินัสงเค์รัาะห์แก่พื่นัักงานั

และล่กจ้าง ตลอดจนัการัจัดการั

เก่�ยู่วิกบั่กองที่น่ับ่ำเหนัจ็พื่นักังานัและ

ลก่จา้ง กองท่ี่นัสวิสัดกิารั และกองที่น่ั

สงเค์รัาะห์

รายนามคณะกรรมการ อำนาจหน�าท่�
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อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ

การแต่งตั�งค่ณิะกรรมการ/ค่ณิะอนุกรรมการ/ค่ณิะทำงานอื�น ๆ  
ท่�แต่งตั�งโดยค่ณิะกรรมการ และอำนาจหน�าท่�

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลได้แต่งตั�ง

กรัรัมการัชั้่ดยู่่อยู่ เพ่ื่�อพิื่จารัณ์าป็รัะเด็นัเฉพื่าะเร่ั�อง 

กลั�นักรัองขอ้มล่ และเสนัอแนัวิที่างการัพื่จิารัณ์ากอ่นัให้

ค์ณ์ะกรัรัมการัเห็นัชั้อบ่ ณ์ วิันัที่่� 30 กันัยู่ายู่นั 2564 

ม่ค์ณ์ะกรัรัมการัชั้่ดยู่่อยู่ จำนัวินั 17 ค์ณ์ะ ได้แก่

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 พื่ลเอก ธนัะศักดิ� ชั้่�นัอิ�ม ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 ศาสตรัาจารัยู่์พื่ิเศษวิิศิษฏิ์ วิิศิษฏิ์สรัอรัรัถ กรัรัมการั

3 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ กรัรัมการั

4 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั เลขานั่การั

มอ่ำนัาจหน้ัาที่่�ตามกฎบั่ตรัค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล รัวิมถงึดำเนันิัการัอ่�นั
ที่่�เก่�ยู่วิข้อง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ่ (Audit Committee) 

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 12 ค์รัั�ง

คณะกรรมการ
กฎหมาย

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่�ยง 
แลี่ะควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
สื�อสารองค์กร 
แลี่ะโฆษก 
คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผู้ลี่ต่อบแทนของผู้้�อำานวยการ
สำานักงานสลี่ากกินแบ่งรัฐบาลี่

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศ 
แลี่ะดิจิทัลี่

คณะกรรมการ
ประเมินผู้ลี่ 
การปฏิบัต่ิงาน
ต่ามสัญญาจ�าง
ผู้้�อำานวยการ

คณะกรรมการ
จัดการความร้� 
แลี่ะนวัต่กรรม

คณะกรรมการสรรหา 
รายชื�อผู้้�ทรงคุณวุฒิเพื�อ
เสนอแต่่งต่ั้งเป็นกรรมการ 
สลี่ากกินแบ่งรัฐบาลี่

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลี่

คณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสต่ร์
แลี่ะการเงิน
สำานักงานสลี่าก 
กินแบ่งรัฐบาลี่

คณะกรรมการ
ศึกษาผู้ลี่ิต่ภัณฑ์
แลี่ะเกมสลี่าก 
ร้ปแบบอื�น ๆ 

คณะกรรมการ 
กำากับด้แลี่กิจการท่�ด่ 
(CG)

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
สลี่าก

คณะกรรมการ
สรรหาผู้้�อำานวยการ
สำานักงานสลี่าก 
กินแบ่งรัฐบาลี่

2 3 4 5 

6 7 

คณะกรรมการ 
ต่รวจสอบ 
(AUDIT  
COMMITTEE)

1 

คณะกรรมการ
ความรับผู้ิดชอบ
ต่่อสังคม 
(CSR)

8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 
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ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่กรัณ์ินัที่รั์ กาญจโนัมัยู่ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ กรัรัมการั

3 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�ค์วิบ่ค์่มด่แลงานัด้านับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง

เลขานั่การั

5 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

1. กำหนัดนัโยู่บ่ายู่ กรัอบ่การับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง 
และอนั่มัติแผ่นัด้านัการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและ
การัค์วิบ่ค์่มภายู่ในัตามหลักบ่รัิหารัจัดการัท่ี่�ด่
ของสำนัักงานัสลากฯ และหลักเกณ์ฑ์์กรัะที่รัวิง
การัค์ลงั วิา่ดว้ิยู่มาตรัฐานัและหลกัเกณ์ฑ์ป์็ฏิบิ่ตัิ
การัค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัสำหรับั่หน่ัวิยู่งานัของรัฐั พื่.ศ. 
2561

2. กำกับ่ ค์วิบ่ค์่ม ด่แล การัป็รัะเมินัค์วิามเส่�ยู่ง
รัะดับ่องค์์กรัทัี่�งจากปั็จจัยู่ภายู่นัอกและภายู่ในั
ท่ี่�ม่ผ่ลกรัะที่บ่ต่อการับ่รัรัล่วิัตถ่ป็รัะสงค์์ของ 
สำนัักงานัสลากฯ

3. เสนัอแนัะแนัวิที่างการัป็อ้งกนัั ตดิตาม ป็รัะเมนิั
ผ่ลการัป็ฏิบิ่ตัติามนัโยู่บ่ายู่การับ่รัหิารัค์วิามเส่�ยู่ง 
และการัค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในั เพื่่�อให้มั�นัใจไดว้ิา่นัโยู่บ่ายู่ 
การับ่รัิหารัได้นัำไป็ป็ฏิิบ่ัติอยู่่างเหมาะสม

4. รัายู่งานัผ่ลการัดำเนัินังานัด้านัการับ่รัิหารั 
ค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในัต่อค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลที่่กไตรัมาส

1. พิื่จารัณ์านัโยู่บ่ายู่ กลยู่ท่ี่ธ์ แผ่นัดจิทิี่ลัที่ั�งรัะยู่ะยู่าวิ 
และรัะยู่ะสั�นั และนัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเพื่่�อให้ค์วิามเห็นัชั้อบ่

2. กำกบั่ ตดิตาม ป็รัะเมินัผ่ลแผ่นัดิจทิี่ลั และรัายู่งานั 
ผ่ลการัดำเนันิังานัตอ่ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่ง่ 
รััฐบ่าล

3. ให้ค์ำป็รึักษาและเสนัอแนัะในัการับ่รัิหารัจัดการั
เที่ค์โนัโลยู่ด่จิทิี่ลั ที่่�จำเป็น็ัตอ่การัป็รัะเมนิัผ่ลการั
ดำเนัินังานัของสำนัักงานัสลากฯ

2. คณะกรรมการบ่ริหารความเส่�ยงและควบ่คุมภายใน

รัายู่ละเอ่ยู่ดการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงค์ณ์ะกรัรัมการั ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564
- นัางวิิยู่ดา โชั้ติรััตนัะศิรัิ ป็ฏิบิ่ตัหินัา้ที่่�เป็น็ัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัหิารัค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในั ตั�งแต่

วิันัที่่� 30 ต่ลาค์ม 2560 - วิันัที่่� 6 ต่ลาค์ม 2563
- นัายู่กรัณ์ินัที่ร์ั กาญจโนัมัยู่ ป็ฏิบิ่ตัหินัา้ที่่�เป็น็ัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัหิารัค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค์ม่ภายู่ในั ตั�งแต่

วิันัที่่� 10 พื่ฤศจิกายู่นั 2563
หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและค์วิบ่ค์่มภายู่ในั ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 7 ค์รัั�ง

3. คณะกรรมการบ่ริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัางสาวิพื่ัดชั้า พื่งศ์ก่รัติยู่่ต ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์ กรัรัมการั

3 นัายู่ธนัพื่งษ์ ณ์ รัะนัอง กรัรัมการั

4 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

5 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�ค์วิบ่ค์่มด่แลงานัด้านัเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ

เลขานั่การั

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ
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4. พื่ิจารัณ์ากลั�นักรัองการัจัดซึ่่�อจัดจ้างโค์รังการั
เก่�ยู่วิกับ่เที่ค์โนัโลยู่่ดิจิที่ัล และเค์รั่�องพื่ิมพื่์ ก่อนั
นัำเสนัอป็รัะธานักรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
หรัอ่ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าลพิื่จารัณ์า

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

6 หัวิหนั้าสำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่กรัณ์ินัที่รั์ กาญจโนัมัยู่ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัางสาวิสรัาญภัที่รั อนั่มัติรัาชั้กิจ กรัรัมการั

3 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�กำกับ่ด่แลงานัด้านับ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล

เลขานั่การั

5 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

6 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

รัายู่ละเอ่ยู่ดการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงค์ณ์ะกรัรัมการั ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564
- พื่ลตำรัวิจเอก ส่วิัฒนั์ แจ้งยู่อดส่ข ป็ฏิบิ่ตัหินัา้ที่่�เป็น็ัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัหิารัจดัการัสารัสนัเที่ศและดจิทิี่ลั

ตั�งแต่วิันัที่่� 8 ต่ลาค์ม 2562 - วิันัที่่� 5 ธันัวิาค์ม 2563
- นัางสาวิพื่ัดชั้า พื่งศ์ก่รัติยู่่ต ป็ฏิบิ่ตัหินัา้ที่่�เป็น็ัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัหิารัจดัการัสารัสนัเที่ศและดจิทิี่ลั 

ตั�งแต่วิันัที่่� 6 กรักฎาค์ม 2564
หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัิหารัจัดการัสารัสนัเที่ศและดิจิที่ัล ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 4 ค์รัั�ง

4. คณะกรรมการทรัพยากรบุ่คคล

1. พิื่จารัณ์าแนัวิที่างกำหนัดค่์าตอบ่แที่นัต่าง ๆ ของ
พื่นักังานัและลก่จ้างสำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล  
ยู่กเว้ินัผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรััฐบ่าล  
ให้ม่ค์วิามเหมาะสมกับ่ภารักิจและสถานัะของ
องค์์กรั เพ่ื่�อสร้ัางแรังจ่งใจในัการัป็ฏิิบั่ติงานัให้
เกิดป็รัะสิที่ธิภาพื่ยู่ิ�งขึ�นั

2. กำหนัด และที่บ่ที่วินันัโยู่บ่ายู่ กลยู่่ที่ธ์ และ
แผ่นัการับ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ลของสำนัักงานั 
สลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล และนัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าลให้ค์วิามเหน็ัชั้อบ่

3. กำกับ่ ติดตาม ป็รัะเมินัผ่ล แผ่นัการับ่ริัหารั
ที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ลของสำนัักงานัสลากฯ และ
รัายู่งานัผ่ลการัดำเนัินังานัต่อค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

4. พิื่จารัณ์ากลั�นักรัองการัเล่�อนัรัะดับ่แต่งตั� ง
โยู่กยู้่ายู่พื่นัักงานัตั�งแต่ชั้ั�นัหัวิหน้ัาสำนัักหรั่อ 
เท่ี่ยู่บ่เที่่าขึ�นัไป็ ก่อนันัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลให้ค์วิามเห็นัชั้อบ่

5. ป็ฏิิบั่ติงานัอ่�นัท่ี่�เก่�ยู่วิข้องตามท่ี่�ค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลมอบ่หมายู่

รัายู่ละเอ่ยู่ดการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงค์ณ์ะกรัรัมการั ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564
- นัางวิิยู่ดา โชั้ติรััตนัะศิรัิ ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�เป็็นัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ตั�งแต่วิันัที่่� 30 ต่ลาค์ม 

2560 - วิันัที่่� 6 ต่ลาค์ม 2563
- นัายู่กรัณ์ินัที่ร์ั กาญจโนัมัยู่ ป็ฏิบัิ่ตหิน้ัาที่่�เป็น็ัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัที่รัพัื่ยู่ากรับ่ค่์ค์ล ตั�งแต่วินััที่่� 10 พื่ฤศจิกายู่นั 

2563
หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 7 ค์รัั�ง
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5. คณะกรรมการกำากับ่ด้แลกิจการท่�ด่ (CG)

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัางสาวิสรัาญภัที่รั อนั่มัติรัาชั้กิจ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ กรัรัมการั

3 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั ค์นัที่่� 1 กรัรัมการั

5 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั ค์นัที่่� 2 กรัรัมการั

6 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั ค์นัที่่� 3 กรัรัมการั

7 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั ค์นัที่่� 4 กรัรัมการั

8 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั ค์นัที่่� 5 กรัรัมการั

9 ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั กรัรัมการั

10 หัวิหนั้าสำนัักส่�อสารัองค์์กรั เลขานั่การั

11 หัวิหนั้ากองค์ณ์ะกรัรัมการั ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

1. กำหนัดนัโยู่บ่ายู่ กลยู่่ที่ธ์ เป้็าหมายู่ และ
แผ่นัการัดำเนันิังานัด้านัการักำกับ่ดแ่ลกจิการัที่่�ด่  
(Corporate Governance) นัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

2. กำหนัดแนัวิที่างในัการัมส่่วินัร่ัวิมของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ้่่บ่รัิหารัและพื่นัักงานั
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล เก่�ยู่วิกับ่การั 
ส่งเสรัิมให้ม่การักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่ 

3. กำกับ่ ติดตาม ป็รัะเมินัผ่ลด้านัการักำกบั่ด่แล
กิจการัท่ี่�ด่ (Corporate Governance) ของ 
สำนักังานัสลากฯ และรัายู่งานัผ่ลการัดำเนัินังานั
ต่อค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

4. ป็ฏิิบ่ัติงานัอ่�นัตามท่ี่�ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่ง
รััฐบ่าลมอบ่หมายู่

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่ (CG) ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 6 ค์รัั�ง

6. คณะกรรมการความรับ่ผู้ิดชอบ่ต่อสังคม (CSR)

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ กรัรัมการั

3 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�กำกับ่ด่แลงานัด้านัส่�อสารัองค์์กรั

กรัรัมการั

5 หัวิหนั้าสำนัักส่�อสารัองค์์กรั กรัรัมการั

6 หัวิหนั้ากองป็รัะชั้าสัมพื่ันัธ์ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

1. กำหนัดนัโยู่บ่ายู่ กลยู่ท่ี่ธ์ เป้็าหมายู่ และแผ่นัการั
ดำเนันิังานัดา้นัค์วิามรับั่ผ่ดิชั้อบ่ตอ่สงัค์ม (CSR) 
นัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

2. กำหนัดแนัวิที่างในัการัมส่่วินัร่ัวิมของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ้่่บ่รัิหารัและพื่นัักงานั
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ชั้่มชั้นั ล่กค์้า 
และป็รัะชั้าชั้นัที่ั�วิไป็ ในักิจกรัรัมและแผ่นังานั
โค์รังการัดา้นัการัแสดงค์วิามรัับ่ผ่ดิชั้อบ่ต่อสงัค์ม 
(CSR) ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

3. กำกับ่ ติดตาม ป็รัะเมินัผ่ลด้านัการัแสดงค์วิาม
รับั่ผ่ดิชั้อบ่ต่อสงัค์ม (CSR) ของสำนักังานัสลากฯ
และรัายู่งานัผ่ลการัดำเนิันังานัต่อค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
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4. พื่ิจารัณ์าอนั่มัติเ งินัสนัับ่สนั่นัตามข้อบั่งคั์บ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล วิา่ดว้ิยู่การับ่รัจิาค์
และการัสนัับ่สนั่นัค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่ต่อสังค์ม  
พื่.ศ. 2557 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม

5. ป็ฏิิบ่ัติงานัอ่�นัตามท่ี่�ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่ง
รััฐบ่าลมอบ่หมายู่

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่ต่อสังค์ม (CSR) ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 7 ค์รัั�ง

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ ป็รัะธานักรัรัมการั

2 นัางต่้มที่อง ม่สิกรััตนั์ กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่นัายู่จ้าง

3 นัางพื่รัพื่ิไล บ่่ญเอนัก กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่นัายู่จ้าง

4 เรั่อโที่ ส่ภาสชั้าญ ที่ัศนัก่ล กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่นัายู่จ้าง

5 นัายู่ที่วิ่ป็ วิ่ฒิบ่าที่่กาจิตต์ กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่นัายู่จ้าง

6 นัายู่ชั้่ชั้าติ มั�นัค์รัองธรัรัม กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่นัายู่จ้าง

7 นัายู่ณ์ัฐส่ที่ธิ� จิ�วิเชั้่�อพื่ันัธ่์ กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่นัายู่จ้าง

8 นัายู่อำนัวิยู่พื่รั เกิดพื่่่ม กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

9 นัายู่ถาวิรั ภ่ติรัักษ์ กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

10 นัางป็รัาณ์่ กล่อมเกลา กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

11 นัายู่โอฬารั พื่่ฒนัิ�มนัวิล กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

12 นัายู่อัค์รัเดชั้ ผ่อมนั่่ม กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

13 นัายู่วิิรัะชั้ัยู่ ส่ขเพื่ิ�ม กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

14 วิ่าที่่� รั.ต. สาธิต พื่งษ์พื่านัิชั้ กรัรัมการัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

15 นัายู่ภ่วินัารัถ จันัที่รัพื่ัฒนั์ กรัรัมการัและเลขานั่การั 
ผ่่้แที่นัฝ่่ายู่นัายู่จ้าง

16 นัางเด่อนัฉายู่ ภ่่บ่ัวิ กรัรัมการัและผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การัผ่่้แที่นัฝ่่ายู่ล่กจ้าง

ม่อำนัาจหน้ัาที่่� พิื่จารัณ์าให้ค์วิามเห็นัเก่�ยู่วิกับ่
การัป็รัับ่ป็รั่งป็รัะสิที่ธิภาพื่ในัการัดำเนัินังานัของ
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ตลอดจนัส่งเสรัิม
และพื่ฒันัาการัแรังงานัสมัพื่นััธ ์หาที่างป็รัองดองและ 
รัะงบั่ขอ้ขดัแยู่ง้ในัสำนักังานัสลากฯ พื่จิารัณ์าป็รับั่ป็รัง่ 
รัะเบ่่ยู่บ่ข้อบั่งค์ับ่ในัการัที่ำงานัอันัจะเป็็นัป็รัะโยู่ชั้น์ั
ต่อนัายู่จ้าง พื่นัักงานั ล่กจ้าง และสำนัักงานัสลากฯ 
ป็รัึกษาหารั่อเพื่่�อแก้ป็ัญหาตามค์ำรั้องท่ี่กข์ของ
พื่นัักงานั ล่กจ้างหรั่อสหภาพื่แรังงานัฯ รัวิมถึงการั
รั้องท่ี่กข์ท่ี่�เก่�ยู่วิข้องกับ่การัลงโที่ษที่างวิินััยู่ ป็รัึกษา
หารั่อเพ่ื่�อพื่ิจารัณ์าป็รัับ่ป็รั่งสภาพื่การัจ้าง และม่
วิารัะดำรังตำแหนั่งค์รัาวิละ 2 ป็ี ค์รับ่วิารัะวิันัที่่� 22 
เมษายู่นั 2566

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการักิจการัสัมพื่ันัธ์ ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 9 ค์รัั�ง
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8. คณะกรรมการประเมินผู้ลการปฏ์ิบ่ัติงานตามสัญญาจ�างผู้้�อำานวยการ

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 พื่ลเอก ธนัะศักดิ� ชั้่�นัอิ�ม กรัรัมการั

3 พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์ กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�กำกับ่ดแ่ลงานัด้านับ่ริัหารัที่รัพัื่ยู่ากรับ่ค่์ค์ล

เลขานั่การั

5 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

6 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

ม่อำนัาจหนั้าท่ี่�พื่ิจารัณ์าแผ่นังานัท่ี่�จะดำเนัินัการัในั
แต่ละป็ี กำหนัดหลักเกณ์ฑ์์และวิิธ่การัป็รัะเมินัผ่ล 
ตลอดจนัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิบัิ่ตงิานัของผ่่อ้ำนัวิยู่การั 
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ให้เป็็นัไป็ตามที่่�
กำหนัดไวิใ้นัสญัญาจา้ง รัวิมถงึพื่จิารัณ์าค์า่ตอบ่แที่นั
ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ก่อนันัำ
เสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลพิื่จารัณ์า
ต่อไป็

1. พื่จิารัณ์าแนัวิที่างการับ่ริัหารัการัเงินัของสำนักังานั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ให้เกิดค์วิามค์ล่องตัวิ  
เกิดป็รัะโยู่ชั้นั์ส่งส่ด และเม่�อได้ดำเนัินัการัตาม
แนัวิที่างดังกล่าวิแล้วิ ให้รัายู่งานัค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลที่รัาบ่เป็็นัรัายู่ไตรัมาส

2. พิื่จารัณ์างบ่ป็รัะมาณ์ป็รัะจำป็ี ให้ถ่กต้อง 
เรัยู่่บ่ร้ัอยู่ และตรังตามวัิตถป่็รัะสงค์ ์กอ่นันัำเสนัอ 
ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าลเพื่่�อพื่จิารัณ์า
อนั่มัติ รัวิมถึงเสนัอแนัะแนัวิที่างป็้องกันั 
และติดตามการัเบ่ิกจ่ายู่งบ่ลงที่่นัป็รัะจำป็ี

รัายู่ละเอ่ยู่ดการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงค์ณ์ะกรัรัมการั ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564
- พื่ลตำรัวิจเอก ส่วิัฒนั์ แจ้งยู่อดส่ข ป็ฏิบิ่ตัหินัา้ที่่�เป็น็ัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัป็รัะเมนิัผ่ลการัป็ฏิบิ่ตังิานัตาม

สญัญาจ้างผ้่่อำนัวิยู่การั ตั�งแต่วินััที่่� 4 มกรัาค์ม 2562 - วินััที่่� 5 ธนััวิาค์ม 2563
- นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�เป็็นัป็รัะธานักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิิบ่ัติงานั

ตามสัญญาจ้างผ่่้อำนัวิยู่การั ตั�งแต่วิันัที่่� 23 เมษายู่นั 2564
- ผ่่้ชั้่วิยู่ศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.วิิรัชั้ฎา บ่ัวิศรั่ ป็ฏิิบั่ติหน้ัาที่่�เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิิบั่ติงานัตาม 

สญัญาจ้างผ่่อ้ำนัวิยู่การั ตั�งแต่วินััที่่� 8 พื่ฤศจิกายู่นั 2561 - วินััที่่� 8 ตล่าค์ม 2563
- พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์ ป็ฏิิบั่ติหน้ัาที่่�เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิิบั่ติงานัตาม 

สัญญาจ้างผ่่้อำนัวิยู่การั ตั�งแต่วิันัที่่� 10 พื่ฤศจิกายู่นั 2563
หมายุเหตุ สำหรับั่ปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิบัิ่ตงิานัตามสัญญาจ้างผ่่อ้ำนัวิยู่การั มก่ารัป็รัะชั้ม่ที่ั�งสิ�นั 5 ค์รัั�ง

9. คณะกรรมการบ่ริหารยุทธศาสตร์และการเงินสำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัางสาวิพื่ัดชั้า พื่งศ์ก่รัติยู่่ต กรัรัมการั

3 ผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหร่ัอผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั 
ที่่�ค์วิบ่ค์่มด่แลงานัด้านัการัเงินั

กรัรัมการั

5 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหร่ัอผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั 
ที่่�ค์วิบ่ค์่มด่แลงานัด้านัแผ่นัยู่่ที่ธศาสตรั์

กรัรัมการั

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ
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ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

6 หัวิหนั้าสำนัักพื่ัฒนัาธ่รักิจ เลขานั่การั

7 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัการัเงินั ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

8 นัางสาวิเมที่ินั่ หัตถิ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

3. พิื่จารัณ์าร่ัางวิิสัยู่ที่ัศน์ั กรัอบ่ยู่่ที่ธศาสตร์ั และ
แผ่นัต่าง ๆ ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ก่อนันัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล
พื่ิจารัณ์าให้ค์วิามเห็นัชั้อบ่ รัวิมถึงพื่ิจารัณ์า
ที่บ่ที่วินัป็รับั่แผ่นั เพื่่�อให้ที่นััต่อสถานัการัณ์์ปั็จจบ่่นัั 
กำกับ่ ติดตามการัดำเนิันังานั ให้ข้อเสนัอแนัะ 
ในัการัป็รัับ่ป็รั่งและแก้ไขปั็ญหาเพ่ื่�อให้บ่รัรัล่ผ่ล
ตามเป็้าหมายู่ที่่�กำหนัด

4. พิื่จารัณ์าแผ่นัยู่ท่ี่ธศาสตร์ั วิตัถป่็รัะสงค์์ ขอบ่เขต
และป็รัะเด็นัต่าง ๆ ของการัดำเนัินังานัด้านัการั 
ม่ง่เนัน้ัผ่่ม้ส่ว่ินัไดส้ว่ินัเสยู่่และลก่ค์า้ กอ่นันัำเสนัอ 
ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลพื่ิจารัณ์า  
ให้ค์วิามเหน็ัชั้อบ่ รัวิมถงึพื่จิารัณ์าที่บ่ที่วินัป็รัับ่แผ่นั  
เพื่่�อใหท้ี่นััตอ่สถานัการัณ์ป์็จัจบ่่นัั กำกบั่ ตดิตาม
การัดำเนิันังานั ให้ข้อเสนัอแนัะในัการัป็รัับ่ป็รั่ง
และแก้ไขป็ัญหาเพื่่�อให้บ่รัรัล่ผ่ลตามเป็้าหมายู่
ที่่�กำหนัด

5.  ดำเนัินัการัอ่�นั ๆ ตามที่่�ได้รัับ่มอบ่หมายู่

รัายู่ละเอ่ยู่ดการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงค์ณ์ะกรัรัมการั ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564
- พื่ลตำรัวิจเอก ส่วิัฒนั์ แจ้งยู่อดส่ข ป็ฏิิบั่ติหน้ัาที่่�เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการับ่ริัหารัยู่่ที่ธศาสตร์ัและการัเงินัสำนัักงานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ตั�งแต่วิันัที่่� 8 ต่ลาค์ม 2562 - วิันัที่่� 5 ธันัวิาค์ม 2563
- นัางสาวิพื่ัดชั้า พื่งศ์ก่รัติยู่่ต ป็ฏิิบั่ติหน้ัาที่่�เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการับ่ริัหารัยู่่ที่ธศาสตร์ัและการัเงินัสำนัักงานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ตั�งแต่วิันัที่่� 6 กรักฎาค์ม 2564
หมายุเหตุ สำหรัับ่ปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการับ่ริัหารัยู่่ที่ธศาสตร์ัและการัเงินัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ม่การัป็รัะชั้่ม 

ที่ั�งสิ�นั 12 ค์รัั�ง

10. คณะกรรมการบ่ริหารจัดการสลาก

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ กรัรัมการั

3 ผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักังานัสลากกินัแบ่่งรัฐับ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั หรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั 
ที่่�ค์วิบ่ค์่มด่แลด้านัการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่

เลขานั่การั

5 หัวิหนั้าสำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

ม่อำนัาจหนั้าที่่�พื่ิจารัณ์าแนัวิที่างในัการักำหนัด 
หลกัเกณ์ฑ์์ วิิธ่ป็ฏิิบ่ตัใินัการัจดัจำหนัา่ยู่สลากกนิัแบ่ง่ 
รััฐบ่าล และสลากท่ี่กป็รัะเภที่ท่ี่�สำนัักงานัสลากฯ 
ให้การัสนัับ่สนั่นั รัวิมที่ั�งการัแก้ไขปั็ญหาสลากเกินั
รัาค์า ตลอดจนัป็ฏิิบั่ติงานัอ่�นัตามท่ี่�ค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลมอบ่หมายู่

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัิหารัจัดการัสลาก ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 7 ค์รัั�ง

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ
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11. คณะกรรมการกฎหมาย

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 ศาสตรัาจารัยู่์พื่ิเศษวิิศิษฏิ์ วิิศิษฏิ์สรัอรัรัถ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัางสาวิสรัาญภัที่รั อนั่มัติรัาชั้กิจ กรัรัมการั

3 พื่ลเอก ธนัะศักดิ� ชั้่�นัอิ�ม กรัรัมการั

4 นัายู่วิัลลภ นัาค์บ่ัวิ กรัรัมการั

5 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั 
ที่่�ค์วิบ่ค์่มงานัด้านักฎหมายู่

เลขานั่การั

6 หัวิหนั้าสำนัักกฎหมายู่ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

ม่อำนัาจหนั้าที่่�พื่ิจารัณ์า กลั�นักรัอง กฎ รัะเบ่่ยู่บ่ 
ข้อบ่ังค์ับ่ที่่�อยู่่่ในัอำนัาจหน้ัาที่่�ของค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ให้เป็็นัไป็ด้วิยู่ค์วิามถ่กต้อง  
เรั่ยู่บ่รั้อยู่ สอดค์ล้องกับ่นัโยู่บ่ายู่การัพื่ัฒนัา 
องค์์กรัภายู่ในักรัอบ่พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติสำนัักงานั 
สลากกินัแบ่่งรัฐับ่าล พื่.ศ. 2517 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม  
ก่อนัการัเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
พื่ิจารัณ์า รัวิมถึงให้ม่อำนัาจหนั้าที่่�ในัการัพื่ิจารัณ์า
อ่ที่ธรัณ์์ค์ำสั�งที่างป็กค์รัองเพ่ื่�อนัำเสนัอค์วิามเห็นั 
ต่อค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการักฎหมายู่ ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 9 ค์รัั�ง

12. คณะกรรมการสื�อสารองค์กรและโฆษกคณะกรรมการ

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์ กรัรัมการั

3 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�กำกับ่ด่แลงานัด้านัสำนัักส่�อสารัองค์์กรั

เลขานั่การั

5 หัวิหนั้าสำนัักส่�อสารัองค์์กรั ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

6 หัวิหนั้ากองป็รัะชั้าสัมพื่ันัธ์ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

1. ใหค้์ำป็รักึษาแนัะนัำเก่�ยู่วิกบั่การัป็รัะชั้าสมัพื่นััธ์
เชั้งิรัก่ ที่ั�งภายู่นัอก ภายู่ในั และการับ่ริัหารัส่�อ
การัป็รัะชั้าสมัพื่นััธข์องสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่
รััฐบ่าล

2. กำหนัดนัโยู่บ่ายู่ กลยู่่ที่ธ์ แนัวิที่าง เป็้าหมายู่  
ในัการัดำเนัินัการัจัดที่ำแผ่นัยู่่ที่ธศาสตรั์
ป็รัะชั้าสัมพัื่นัธ์เชิั้งรั่กและการัจัดที่ำแผ่นั 
ดำเนิันัการัป็รัับ่ป็รั่งภาพื่ลักษณ์์ของสำนัักงานั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

3. พื่ิจารัณ์า สอบ่ที่านั แผ่นัป็รัะชั้าสัมพื่ันัธ์เชั้ิงรั่ก 
และแผ่นัดำเนัินัการัป็รัับ่ป็รั่งภาพื่ลักษณ์์ของ
สำนัักงานัสลากฯ ก่อนันัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลพื่ิจารัณ์า

4. ที่ำหนั้าท่ี่�โฆษกค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่ง
รััฐบ่าล โดยู่ให้ข่าวิ หร่ัอข่าวิสารั หรั่อชั้่�แจง 
แถลงข่าวิสารั ภารักิจ นัโยู่บ่ายู่ของสำนัักงานั
สลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล ซึ่ึ�งสมค์วิรัแกก่ารัเผ่ยู่แพื่รั่ 
ป็รัะชั้าชั้นั ตลอดจนัข่าวิสารัอ่�นั ๆ ตามที่่� 
ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าลมอบ่หมายู่

5. ดำเนัินังานัตามนัโยู่บ่ายู่ที่่�ค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลมอบ่หมายู่

รัายู่ละเอ่ยู่ดการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงค์ณ์ะกรัรัมการั ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564
- ผ่่้ชั้่วิยู่ศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.วิิรัชั้ฎา บ่ัวิศรั่ ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่� เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัส่�อสารัองค์์กรัและโฆษก 

ค์ณ์ะกรัรัมการั ตั�งแต่วิันัที่่� 8 พื่ฤศจิกายู่นั 2561 - วิันัที่่� 8 ต่ลาค์ม 2563
- พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์ ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่� เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัส่�อสารัองค์์กรัและโฆษก 

ค์ณ์ะกรัรัมการั ตั�งแต่วิันัที่่� 10 พื่ฤศจิกายู่นั 2563
หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัส่�อสารัองค์์กรัและโฆษกค์ณ์ะกรัรัมการั ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 8 ค์รัั�ง

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ
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13. คณะกรรมการจัดการความร้�และนวัตกรรม

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ กรัรัมการั

3 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

4 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�ค์วิบ่ค์่มด่แลงานัด้านัพื่ัฒนัาธ่รักิจ

กรัรัมการั

5 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัหรั่อผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั
ที่่�ค์วิบ่ค์่มด่แลงานัด้านัการัจัดการัค์วิามรั่้

กรัรัมการั

6 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล เลขานั่การั

7 หัวิหนั้าสำนัักพื่ัฒนัาธ่รักิจ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

1.  พิื่จารัณ์านัโยู่บ่ายู่ เป้็าหมายู่ และแผ่นัการัจดัการั
ค์วิามรั่แ้ละนัวัิตกรัรัมที่ั�งรัะยู่ะยู่าวิและรัะยู่ะสั�นั 
และนัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล 
ให้ค์วิามเห็นัชั้อบ่

2. กำกับ่การัดำเนัินังานัตามนัโยู่บ่ายู่และติดตาม
การัดำเนิันังานัตามแผ่นัการัจัดการัค์วิามรั่แ้ละ
นัวิตักรัรัมของสำนักังานัสลากฯ รัวิมถึงรัายู่งานั
ผ่ลการัดำเนิันังานัต่อค์ณ์ะกรัรัมการัสลาก 
กินัแบ่่งรััฐบ่าล

3. ส่งเสรัิม สนัับ่สนั่นั พื่ัฒนัา ยู่กรัะดับ่ให้ 
ค์ำป็รัึกษาและเสนัอแนัะในัการัจัดการัค์วิามรั่้
และนัวิัตกรัรัมของสำนัักงานัสลากฯ

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัจัดการัค์วิามรั่้และนัวิัตกรัรัม ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 5 ค์รัั�ง

14. คณะกรรมการศ้กษาผู้ลิตภัณฑ์และเกมสลากร้ปแบ่บ่อื�น ๆ 

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ กรัรัมการั

3 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล กรัรัมการั

4 นัายู่ที่วิ่ป็ วิ่ฒิบ่าที่่กาจิตต์ กรัรัมการั

5 นัายู่ชั้่ชั้าติ มั�นัค์รัองธรัรัม กรัรัมการั

6 หัวิหนั้าสำนัักส่�อสารัองค์์กรั กรัรัมการั

7 หัวิหนั้าสำนัักกฎหมายู่ กรัรัมการั

8 หัวิหนั้าสำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ กรัรัมการั

9 นัางสาวิอารั่ยู่์ ศรั่อัศวิก่ล กรัรัมการั

10 นัายู่วิสันัต์ เจนัรั่วิมจิต กรัรัมการั

11 หัวิหนั้าสำนัักธ่รักิจเกม เลขานั่การั

12 นัายู่ยู่ศศิรัิ ส่พื่ัฒนั์ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

13 นัางสาวิเมที่ินั่ หัตถิ ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

1. ศึกษาผ่ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ตามพื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติ
สำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล (ฉบั่บ่ที่่� 2) พื่.ศ. 
2562 จัดที่ำแผ่นัป็ฏิิบ่ัติงานั (Action Plan) 
แนัวิที่างการัส่�อสารั และอ่�นั ๆ ท่ี่�เก่�ยู่วิข้อง 
แล้วินัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่ง 
รััฐบ่าลพื่ิจารัณ์า

2. ป็ฏิบิ่ตังิานัอ่�นัที่่�เก่�ยู่วิขอ้งตามที่่�ค์ณ์ะกรัรัมการั
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลมอบ่หมายู่ 

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ

หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัศึกษาผ่ลิตภัณ์ฑ์์และเกมสลากรั่ป็แบ่บ่อ่�นั ๆ ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 7 ค์รัั�ง
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อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ

15. คณะกรรมการสรรหาผู้้�อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 ศาสตรัาจารัยู่์พื่ิเศษวิิศิษฏิ์ วิิศิษฏิ์สรัอรัรัถ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ กรัรัมการั

3 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ กรัรัมการั

4 พื่ลเอก ธนัะศักดิ� ชั้่�นัอิ�ม กรัรัมการั

5 นัายู่กรัณ์ินัที่รั์ กาญจโนัมัยู่ กรัรัมการั

6 ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั เลขานั่การั

7 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

8 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

ม่หน้ัาที่่�ในัการักำหนัดหลักเกณ์ฑ์์ วิิธ่การัและ
ดำเนัินัการัสรัรัหาบ่่ค์ค์ลที่่�ม่ค์วิามรั่้ค์วิามสามารัถ 
ป็รัะสบ่การัณ์์เหมาะที่่�จะได้รัับ่การัแต่งตั�งให้ดำรัง
ตำแหนั่งผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง
รััฐบ่าล ซึ่ึ�งต้องม่ค์่ณ์สมบ่ัติและไม่ม่ลักษณ์ะต้อง
ห้ามตามพื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติค์่ณ์สมบ่ัติมาตรัฐานั
สำหรัับ่กรัรัมการัและพื่นัักงานัรััฐวิิสาหกิจ พื่.ศ. 
2518 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม แล้วิเสนัอชั้่�อผ่่้ม่ค์วิาม
เหมาะสมให้ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
พื่ิจารัณ์าต่อไป็

รัายู่ละเอ่ยู่ดการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงค์ณ์ะกรัรัมการั ในัป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564
- พื่ลตำรัวิจ เอกส่วิัฒนั์ แจ้งยู่อดส่ข ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัสรัรัหาผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าล ตั�งแต่วิันัที่่� 10 พื่ฤศจิกายู่นั 2563 - วิันัที่่� 5 ธันัวิาค์ม 2563
- นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�เป็็นักรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการัสรัรัหาผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าล ตั�งแต่วิันัที่่� 29 ธันัวิาค์ม 2563
หมายุเหตุ สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัสรัรัหาผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 4 ค์รัั�ง

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ

16. คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้ลตอบ่แทนข้องผู้้�อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ ป็รัะธานั
อนั่กรัรัมการั

2 นัางสาวิสรัาญภัที่รั อนั่มัติรัาชั้กิจ อนั่กรัรัมการั

3 ผ่่้แที่นัสำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่
รััฐวิิสาหกิจ

อนั่กรัรัมการั

4 ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั เลขานั่การั

5 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

6 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

ม่หนั้าท่ี่�กำหนัดผ่ลตอบ่แที่นั เจรัจาต่อรัองผ่ล
ตอบ่แที่นัและผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์กับ่บ่่ค์ค์ลที่่�ได้รัับ่การั
เสนัอช่ั้�อเป็็นัผ่่อ้ำนัวิยู่การั ให้เป็น็ัไป็ตามหลักเกณ์ฑ์์
และแนัวิที่างการัจ่ายู่ผ่ลตอบ่แที่นัตามมติค์ณ์ะ
รััฐมนัตรั่ เม่�อวิันัที่่� 13 มิถ่นัายู่นั 2543 หนัังส่อ
กรัะที่รัวิงการัค์ลังที่่� กค์ 0813/24219 ลงวิันัที่่� 21 
ธันัวิาค์ม 2547 เรั่�อง การักำหนัดค์่าตอบ่แที่นั 
ผ้่่บ่รัิหารัส่งส่ดของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
พื่รั้อมทัี่�งจัดที่ำรั่างสัญญาจ้างให้สอดค์ล้องกับ่ 
หลักเกณ์ฑ์แ์ละเง่�อนัไขที่่�กรัะที่รัวิงการัค์ลังกำหนัด
และเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล  
เพื่่�อพื่ิจารัณ์าต่อไป็

หมายุเหตุ สำหรับั่ป็งีบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะอนัก่รัรัมการัพื่จิารัณ์าผ่ลตอบ่แที่นัของผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล มก่ารั

ป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 1 ค์รัั�ง
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ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง

1 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ ป็รัะธานั
กรัรัมการั

2 นัางสาวิสรัาญภัที่รั อนั่มัติรัาชั้กิจ กรัรัมการั

3 นัายู่กรัณ์ินัที่รั์ กาญจโนัมัยู่ กรัรัมการั

4 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ กรัรัมการั

5 ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั เลขานั่การั

6 หัวิหนั้ากองค์ณ์ะกรัรัมการั ผ่่้ชั้่วิยู่
เลขานั่การั

ม่หนั้าที่่�สรัรัหารัายู่ช่ั้�อผ่่้ที่รังค์่ณ์วิ่ฒิท่ี่�ม่ค์วิามร่ั ้ 
ค์วิามสามารัถและป็รัะสบ่การัณ์์เหมาะสม ตาม
แนัวิที่างการัแต่งตั�งกรัรัมการัรััฐวิิสาหกิจตามมติ
ค์ณ์ะรััฐมนัตรั่เม่�อวิันัที่่� 18 กรักฎาค์ม 2560 และ 
พื่รัะรัาชั้บั่ญญัติค์่ณ์สมบั่ติมาตรัฐานัสำหรัับ่
กรัรัมการัและพื่นักังานัรัฐัวิสิาหกจิ พื่.ศ. 2518 เพื่่�อให้
เป็น็ัไป็ตามพื่รัะรัาชั้บ่ญัญตัสิำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่
รัฐับ่าล พื่.ศ. 2517 และท่ี่�แกไ้ขเพิื่�มเติม แลว้ิเสนัอชั้่�อ 
ผ่่้ม่ค์วิามเหมาะสมให้ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่ง
รััฐบ่าลพื่ิจารัณ์าต่อไป็

หมายุเหตุ  สำหรัับ่ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัสรัรัหารัายู่ชั้่�อผ่่้ที่รังค์่ณ์วิ่ฒิเพื่่�อเสนัอแต่งตั�งเป็็นักรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

ม่การัป็รัะชั้่มที่ั�งสิ�นั 1 ค์รัั�ง

อำนาจหน�าท่�รายนามคณะกรรมการ

17. คณะกรรมการสรรหารายชื�อผู้้�ทรงคุณวุฒิเพื�อเสนอแต่งตั�งเป็นกรรมการสลากกินแบ่่ง
รัฐบ่าล
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นโยบัายและการจ่ายค่่าตอบัแทนข้องค่ณิะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาล

การัจ่ายู่ค์่าตอบ่แที่นัรัายู่เด่อนัและค์่าเบ่่�ยู่ป็รัะชั้่มของรััฐวิิสาหกิจเป็็นัไป็ตามมติค์ณ์ะรััฐมนัตรั่เม่�อวิันัที่่� 24 

เมษายู่นั 2562 ให้รััฐวิิสาหกิจจ่ายู่ค์่าตอบ่แที่นัรัายู่เด่อนัและค์่าเบ่่�ยู่ป็รัะชั้่มตามกล่่มรััฐวิิสาหกิจ ซึ่ึ�งสำนัักงานัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าลจัดอยู่่่ในักล่่ม 4 รััฐวิิสาหกิจขนัาดกลาง ม่การักำหนัดองค์์ป็รัะกอบ่ของค์่าตอบ่แที่นักรัรัมการัออกเป็็นั 

2 ส่วินั ดังนั่�

ค่่าตอบัแทนรายเดือน

ให้รััฐวิิสาหกิจจ่ายู่ค่์าตอบ่รัายู่เด่อนัให้กับ่ผ่่้ดำรังตำแหน่ังกรัรัมการัรััฐวิิสาหกิจเพื่่�อเป็็นัการัตอบ่แที่นัการัดำรัง

ตำแหน่ังกรัรัมการัรัฐัวิิสาหกิจตามสัดสว่ินัรัะยู่ะเวิลาที่่�ดำรังตำแหน่ัง โดยู่จ่ายู่ให้ป็รัะธานักรัรัมการัรััฐวิสิาหกิจในัอัตรัา 

2 เที่า่ของค์า่ตอบ่แที่นัรัายู่เดอ่นักรัรัมการัรัฐัวิสิาหกจิ อนััเนั่�องมาจากฐานัะของการัเป็น็ัผ่่น้ัำค์ณ์ะกรัรัมการัรัฐัวิสิาหกจิ

ซึ่ึ�งเป็็นับ่ที่บ่าที่หนั้าที่่�ที่่�เพื่ิ�มขึ�นั แม้กรัรัมการัที่่กค์นัจะม่ค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่ในัฐานัะกรัรัมการัเที่่าเที่่ยู่มกันั

เบั่�ยประชุม 

นัับ่แต่วิันัที่่�ได้ม่การัแต่งตั�งเป็็นักรัรัมการั ให้รััฐวิิสาหกิจจ่ายู่ค์่าเบ่่�ยู่ป็รัะชั้่มให้กรัรัมการัท่ี่�เข้ารั่วิมป็รัะช่ั้มเป็็นั 

รัายู่ค์รัั�ง เพื่่�อเป็็นัการัตอบ่แที่นัการัป็ฏิบิ่ตัหินัา้ที่่�กรัรัมการัในัการัป็รัะขม่ โดยู่ใหป้็รัะธานัในัที่่�ป็รัะชั้ม่ไดร้ับั่ค์า่เบ่่�ยู่ป็รัะช่ั้ม

ส่งกวิา่กรัรัมการัในัอตัรัารัอ้ยู่ละ 25 ของเบ่่�ยู่ป็รัะชั้ม่ดังกลา่วิ ที่ั�งนั่�ใหร้ัฐัวิสิาหกิจจา่ยู่ค์า่เบ่่�ยู่ป็รัะชั้ม่ให้กรัรัมการัรัฐัวิสิาหกจิ 

และกรัรัมการัอ่�นัในัค์ณ์ะกรัรัมการัชั้่ดยู่่อยู่ ค์ณ์ะอนั่กรัรัมการั หรั่อค์ณ์ะที่ำงานัอ่�นัเที่่ากันั ในัอัตรัา 0.5 เที่่าของ 

เบ่่�ยู่ป็รัะช่ั้มที่่�จา่ยู่ใหก้รัรัมการัรัฐัวิิสาหกจิในัการัป็รัะชั้ม่ของค์ณ์ะกรัรัมการัรัฐัวิสิาหกจิ เนั่�องจากค์ณ์ะกรัรัมการัชั้ด่ยู่อ่ยู่  

ค์ณ์ะอนั่กรัรัมการั หรั่อค์ณ์ะที่ำงานัอ่�นั ม่ขอบ่เขตหนั้าที่่�ในัการัสนัับ่สนั่นัการัที่ำงานัของค์ณ์ะกรัรัมการัรััฐวิิสาหกิจ

อัตราค่าตอบ่แทนรายเดือนและค่าเบ่่�ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื�น 
ในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางาน

กลุ่ม 4 
รัฐวิสาหกิจข้นาดกลาง

สำานักงานสลากกินแบ่่งรัฐบ่าล

ค่าตอบ่แทนรายเดือน 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ

ไม่เกิน 8,000 บ่าท/เดืิอน

เบ่่�ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ไม่เกิน 16,000 บ่าท/เดือน
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รายงานประจำำาปี 2564    ANNUAL REPORT 202172

ผู้้�อำนวยการ

ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลมา

จากการัสรัรัหาตามพื่รัะรัาชั้บ่ญัญตัคิ์ณ่์สมบั่ตมิาตรัฐานั

สำหรัับ่กรัรัมการัและพื่นัักงานัรััฐวิิสาหกิจ พื่.ศ. 2518 

และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม โดยู่มสั่ญญาจ้างค์รัาวิละไม่เกินั 4 ป็ี  

ได้รัับ่ค์่าตอบ่แที่นัตามท่ี่�ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่ง

รัฐับ่าลพื่จิารัณ์าด้วิยู่ค์วิามเหน็ัชั้อบ่ของค์ณ์ะรัฐัมนัตรัต่าม

มาตรัา 14 แห่งพื่รัะรัาชั้บั่ญญตัสิำนักังานัสลากกนิัแบ่่ง 

รััฐบ่าล พื่.ศ. 2517 และที่่�แก้ไขเพื่ิ�มเติม ภายู่ใต้กรัอบ่

อัตรัาค์่าตอบ่แที่นัที่่�กรัะที่รัวิงการัค์ลังกำหนัด

การักำหนัดค่์าตอบ่แที่นัของพัื่นัโที่ หนั่นั  

ศนััสนัาค์ม (ผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล 

ค์นัท่ี่� 22) เป็็นัไป็ตามสัญญาจ้างผ่่้อำนัวิยู่การั ฉบ่ับ่

ลงวิันัที่่� 27 สิงหาค์ม 2564 ม่กำหนัดเวิลานัับ่ตั�งแต่ 

วิันัที่่� 27 สิงหาค์ม 2564 ถึงวิันัที่่� 26 สิงหาค์ม 2568 

กำหนัดอัตรัาค่์าตอบ่แที่นัค์งท่ี่�ของผ่่อ้ำนัวิยู่การั ในัอัตรัา 

280,000 บ่าที่ต่อเด่อนั (สองแสนัแป็ดหม่�นับ่าที่ถ้วินั) 

โดยู่ในัรัะหวิา่งอายู่ส่ญัญาจะป็รับั่ขึ�นัค์า่ตอบ่แที่นัค์งที่่�ในั

วินััท่ี่� 1 ตล่าค์ม ของที่ก่ป็ ีในัอตัรัาไม่เกนิักว่ิารัอ้ยู่ละ 10 

ของค์า่ตอบ่แที่นัค์งท่ี่�ท่ี่�ผ่่อ้ำนัวิยู่การัไดร้ับั่ ทัี่�งนั่� ใหข้ึ�นักับ่

ผ่ลการัป็รัะเมินัตามหลักเกณ์ฑ์แ์ละวิธิก่ารัป็รัะเมินัของ

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล โดยู่การัป็รัับ่ขึ�นั

ค์่าตอบ่แที่นัค์งที่่�ตลอดอายู่่สัญญาจ้างจะต้องไม่ม่ผ่ลให้

อัตรัาค่์าตอบ่แที่นัค์งที่่�ที่่�ได้รัับ่เกินักว่ิาอัตรัาขั�นัส่งตาม

กรัอบ่อัตรัาค์่าตอบ่แที่นัค์งท่ี่�ท่ี่�กรัะที่รัวิงการัค์ลังได้ให้

ค์วิามเห็นัชั้อบ่ไวิ้

นัอกจากนั่�ผ่่้อำนัวิยู่การัอาจได้รัับ่ค์่าตอบ่แที่นั

พื่ิเศษป็รัะจำปี็ตามรัะยู่ะเวิลาเด่ยู่วิกับ่การัป็รัับ่ค์่า

ตอบ่แที่นัค์งที่่�ตามผ่ลป็รัะกอบ่การั และผ่ลการัป็รัะเมนิั

ตามหลักเกณ์ฑ์์และวิิธ่การัป็รัะเมินัของค์ณ์ะกรัรัมการั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลกำหนัดในัอัตรัาไม่เกินักว่ิา 

รัอ้ยู่ละ 30 ของค่์าตอบ่แที่นัรัวิมในัแต่ละปี็ รัวิมถึงได้รับั่ 

สิที่ธิป็รัะโยู่ชั้นั์อ่�นัตามที่่�ป็รัากฏิในัเอกสารัแนับ่ที่้ายู่

สัญญาจ้าง 

นโยบัายและการจ่ายค่่าตอบัแทนข้องผู้้�บัริหารระดับัส้ง 

ที่ั� งนั่�  การัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิิ บั่ติ งานัของ 

ผ่่้อำนัวิยู่การัค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลได้ม่

ค์ำสั�งแต่งตั�งค์ณ์ะกรัรัมการัป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิิบ่ัติงานั

ตามสญัญาจา้งผ่่้อำนัวิยู่การัที่ำหนัา้ที่่�พื่จิารัณ์าแผ่นังานั

ที่่�จะดำเนิันัการัในัแต่ละปี็กำหนัดหลักเกณ์ฑ์์และวิธิก่ารั

ป็รัะเมนิัผ่ล ป็รัะเมนิัผ่ลการัป็ฏิบัิ่ตงิานัของผ่่อ้ำนัวิยู่การั

สำนักังานัสลากกินัแบ่่งรัฐับ่าลให้เป็น็ัไป็ตามสัญญาจา้ง 

รัวิมถึงพื่ิจารัณ์าค์่าตอบ่แที่นัผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลก่อนันัำเสนัอค์ณ์ะกรัรัมการัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าลพื่ิจารัณ์า

รองผู้้�อำนวยการและผู้้�ช่วยผู้้�อำนวยการ

การัจ่ายู่ค์่าตอบ่แที่นัของรัองผ่่้อำนัวิยู่การัและ

ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การัเป็็นัไป็ตามบั่ญชั้่อัตรัาเงินัเด่อนัของ

พื่นักังานัและลก่จา้งสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล ตาม

ค์ำสั�งค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ที่่� 5/2557 

ลงวัินัที่่� 17 พื่ฤษภาค์ม 2559 โดยู่ค่์าตอบ่แที่นัของ 

ผ่่บ้่รัหิารัรัะดบั่รัองผ่่อ้ำนัวิยู่การั (รัะดบั่ 10) ได้รับั่ส่งส่ด

ไมเ่กินั 113,520 บ่าที่ และผ่่ช้ั้ว่ิยู่ผ่่อ้ำนัวิยู่การั (รัะดบั่ 9)  

ได้รัับ่ส่งส่ดไม่เกินั 104,310 บ่าที่

การัป็รับั่เงนิัเดอ่นัของรัองผ่่อ้ำนัวิยู่การัและผ่่ช่้ั้วิยู่

ผ่่อ้ำนัวิยู่การัตอ้งไดร้ับั่ค์วิามเหน็ัชั้อบ่จากค์ณ์ะกรัรัมการั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ซึึ่�งเป็็นัไป็ตามพื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติ

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2517 และที่่�แก้ไข

เพื่ิ�มเติม โดยู่จะป็รัับ่ขึ�นัในัวิันัที่่� 1 ต่ลาค์ม ของที่่กป็ี

นัอกจากนั่�รัองผ่่อ้ำนัวิยู่การัและผ่่ช่้ั้วิยู่ผ่่อ้ำนัวิยู่การั 

จะได้รัับ่ค์่าตอบ่แที่นัอ่�นัที่ั�งที่่�เป็็นัตัวิเงินัและไม่ใชั้่ตัวิเงินั 

ได้แก่ เงินัโบ่นััสตามรัะบ่บ่ป็รัะเมินัผ่ลการัดำเนิันังานั 

ซึ่ึ�งเป็็นัไป็ตามมติค์ณ์ะรััฐมนัตรั่เม่�อวิันัที่่� 26 มกรัาค์ม 

2564 เงินักองที่น่ัสำรัองเล่�ยู่งช่ั้พื่ เงินัช่ั้วิยู่เหล่อค่์ารักัษา

พื่ยู่าบ่าล รัถยู่นัต์ป็รัะจำตำแหนั่ง รัวิมที่ั�งสวิัสดิการัอ่�นั 

ตามรัะเบ่่ยู่บ่/ข้อบ่ังค์ับ่ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าล
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 หนั่วิยู่ : บ่าที่

ลำาดับ่ ชื�อ-สกุล การเข้�าร่วม
ประชุม

ค่าเบ่่�ยประชุม 
รวมทั�งปี

ค่าตอบ่แทน 
รายเดือน 
รวมทั�งปี

รวมเป็นเงิน

1 นัายู่พื่ชั้รั อนัันัตศิลป็์ 3/3
(100%)

60,000.00 50,064.52 110,064.52

2 นัายู่ลวิรัณ์ แสงสนัิที่ 13/13
(100%)

240,000.00 141,935.48 381,935.48

3 นัางสาวิสรัาญภัที่รั อนั่มัติรัาชั้กิจ 16/16
(100%)

380,000.00 89,548.39 469,548.39

4 นัายู่ฉัตรัชั้ัยู่ พื่รัหมเลิศ 7/16
(43.75%)

276,000.00 96,000.00 372,000.00

5 ศาสตรัาจารัยู่์พื่ิเศษวิิศิษฏิ์ วิิศิษฏิ์สรัอรัรัถ 15/16
(93.75%)

522,000.00 96,000.00 618,000.00

6 นัางวิิยู่ดา โชั้ติรััตนัะศิรัิ - - 1,290.32 1,290.32

7 นัายู่กรัณ์ินัที่รั์ กาญจโนัมัยู่ 16/16
(100%)

384,000.00 94,709.68 478,709.68

8 นัายู่ชั้าญวิิที่ยู่์ นัาค์บ่่รั่ 16/16
(100%)

448,000.00 96,000.00 544,000.00

9 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.วิิรัชั้ฎา บ่ัวิศรั่ - - 1,806.45 1,806.45

10 พื่ันัตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ป็ัษฎัมภ์ 16/16
(100%)

394,000.00 94,193.55 488,193.55

11 พื่ลตำรัวิจเอก ส่วิัฒนั์ แจ้งยู่อดส่ข 1/2
(50%)

36,000.00 17,290.32 53,290.32

12 นัางสาวิพื่ัดชั้า พื่งศ์ก่รัติยู่่ต 6/6
(100%)

134,000.00 32,000.00 166,000.00

13 รัองศาสตรัาจารัยู่์ ดรั.ธนัวิรัรัธนั์ พื่ลวิิชั้ัยู่ 16/16
(100%)

548,000.00 96,000.00 644,000.00

14 พื่ลเอก ธนัะศักดิ� ชั้่�นัอิ�ม 15/16
(93.75%)

536,000.00 96,000.00 632,000.00

15 พื่ันัตำรัวิจเอก บ่่ญส่ง จันัที่รั่ศรั่ 14/14
(100%)

368,000.00 80,258.06 448,258.06

16 พื่ันัโที่ หนั่นั ศันัสนัาค์ม 2/2
(100%)

56,000.00 15,741.94 71,741.94

ร์วัมเงินได้้ 4,382,000.00 1,098,838.71 5,480,838.71

การประชุมและค่่าตอบัแทนข้องค่ณิะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาล

ค์่าตอบ่แที่นัรัายู่เด่อนัและค่์าเบ่่�ยู่ป็รัะชั้่ม

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล อยู่่่ในัอัตรัาและ 

หลักเกณ์ฑ์์การัจ่ายู่ค์่าตอบ่แที่นัรัายู่เด่อนัและค์่า

เบ่่�ยู่ป็รัะช่ั้มกรัรัมการัรััฐวิิสาหกิจและกรัรัมการัอ่�นั  

ในัค์ณ์ะกรัรัมการัชั้่ดยู่่อยู่ ค์ณ์ะอนั่กรัรัมการั หรั่อ 

ค์ณ์ะที่ำงานัอ่�นั ตามมติค์ณ์ะรััฐมนัตรั่ เม่�อวัินัที่่� 24 

เมษายู่นั 2562 โดยู่ในัปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ได้มก่ารัจ่ายู่

ค์่าเบ่่�ยู่ป็รัะชั้่มค์ณ์ะกรัรัมการัชั้่ดใหญ่ ค์ณ์ะกรัรัมการั 

ชั้่ดยู่่อยู่และค์่าตอบ่แที่นัรัายู่เด่อนัค์ณ์ะกรัรัมการั 

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล รัวิมเป็็นัเงินั 5,480,838.71 บ่าที่ 

(ห้าล้านัส่�แสนัแป็ดหม่�นัแป็ดรั้อยู่สามสิบ่แป็ดบ่าที่ 

เจ็ดสิบ่เอ็ดสตางค์์)
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การประชุมและค่่าตอบัแทนข้องค่ณิะกรรมการและค่ณิะอนุกรรมการ/
ค่ณิะทำงาน

สรุปการประชุมข้องคณะกรรมการสลากกินแบ่่งรัฐบ่าลและคณะกรรมการชุดย่อย  
ประจำาปีงบ่ประมาณ 2564
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1
นัายู่พื่ชั้รั อนันััตศิลป์็
ป็รัะธานักรัรัมการั

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2
นัายู่ลวิรัณ์ แสงสนัทิี่
ป็รัะธานักรัรัมการั

- - - - - - - - - - - - - - -

3
นัางสาวิสรัาญภทัี่รั อนัมั่ตริัาชั้กิจ
กรัรัมการั

- - -
6/7

(85.71%)
6/6

(100%)
- - - - -

6/7
(85.71%)

- - - -
1/1

(100%)
1/1

(100%)

4
นัายู่ฉตัรัชั้ยัู่ พื่รัหมเลศิ
กรัรัมการั

- - - - -
7/7

(100%)
5/9

(55.56%)
4/4

(100%)
-

7/7
(100%)

- - - - -
1/1

(100%)
1/1

(100%)

5
ศาสตรัาจารัย์ู่พื่เิศษวิศิิษฏ์ิ วิศิิษฏ์ิสรัอรัรัถ
กรัรัมการั

12/12
(100%)

- - - - - - - -
9/9

(100%)
- - -

4/4
(100%)

- -

6
นัายู่กรัณ์นิัที่ร์ั กาญจโนัมยัู่
กรัรัมการั

-
7/7

(100%)
-

7/7
(100%)

- - - - - - - - - -
4/4

(100%)
-

1/1
(100%)

7
นัายู่ชั้าญวิทิี่ย์ู่ นัาค์บ่่รั่
กรัรัมการั

-
7/7

(100%)
- -

4/6
(66.67%)

- - -
12/12

(100%)
- - - -

4/7
(57.14%)

3/4
(75%)

-
1/1

(100%)

8
พื่นััตำรัวิจเอก ดรั.อัค์รัพื่ล บ่่ณ์โยู่ปั็ษฎัมภ์
กรัรัมการั

- -
4/4

(100%)
- - - -

5/5
(100%)

- - -
8/8

(100%)
5/5

(100%)
- - - -

9
พื่ลตำรัวิจเอก ส่วิฒัน์ั แจ้งยู่อดส่ข
กรัรัมการั

- -
1/1

(100%)
- - - -

1/1
(100%)

0/2
(-)

- - - - - - - -

10
นัางสาวิพื่ดัชั้า พื่งศ์ก่รัติยู่ต่
กรัรัมการั

-
3/3

(100%)
- - - - -

3/3
(100%)

- - - - - - - -

11
รัองศาสตรัาจารัย์ู่ ดรั.ธนัวิรัรัธน์ั พื่ลวิชัิั้ยู่
กรัรัมการั

12/12
(100%)

- - - -
7/7

(100%)
- - -

7/7
(100%)

-
8/8

(100%)
5/5

(100%)
7/7

(100%)
4/4

(100%)
- -

12
พื่ลเอก ธนัะศกัดิ� ช่ั้�นัอิ�ม
กรัรัมการั

12/12
(100%)

- - - - - -
4/5

(80%)
- -

9/9
(100%)

- - -
4/4

(100%)
- -

13
พื่นััตำรัวิจเอก บ่่ญส่ง จนััที่รัศ่รั่
กรัรัมการัและเลขานัก่ารั

-
6/6

(100%)
2/2

(100%)
4/4

(100%)
4/4

(100%)
6/6

(100%)
- -

10/10
(100%)

6/6
(100%)

-
6/7

(85.71%)
4/4

(100%)
6/6

(100%)
- - -

14
พื่นััโที่ หน่ันั ศนััสนัาค์ม
กรัรัมการัและเลขานัก่ารั

-
1/1

(100%)
2/2

(100%)
3/3

(100%)
2/2

(100%)
1/1

(100%)
- -

2/2
(100%)

1/1
(100%)

-
1/1

(100%)
1/1

(100%)
1/1

(100%)
- - -
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75

เพ่ื่�อเป็็นัการัป้็องกันัการัดำเนิันัการัใด ๆ ในั

ลักษณ์ะที่่�อาจก่อให้เกิดค์วิามขัดแยู่้งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์

ต่อสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล และเพื่่�อเป็็นัการั

เสริัมสร้ัางรัะบ่บ่การักำกับ่ด่แลที่่�ด่ของสำนัักงานัสลาก

นโยบัายป้องกันค่วามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

กนิัแบ่ง่รัฐับ่าล จงึไดก้ำหนัดมาตรัการัป้็องกนััเพื่่�อไมใ่ห้ 

เกิดค์วิามขัดแยู่้งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์ (Conflict of 

Interest) ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ไวิ้ถ่อใชั้้

เพื่่�อป็ฏิิบ่ัติ ดังนั่�

แนวปฏ์ิบ่ัติท่�ด่เก่�ยวกับ่รายการท่�ม่ความ
ข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

การทำางาน / การบ่ริการในลักษณะ
เป็นการเอื�อประโยชน์หรือม่ส่วนร่วมกับ่ 

ผู้้�อื�นทำาให�สำานักงานสลากฯ เส่ยประโยชน์
หรือเส่ยหาย

วิธ่การปฏ์ิบ่ัติการอนุมัติรายการท่�ม่ความ
ข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

การเปิดเผู้ยข้�อม้ล

• พื่นัักงานัจะต้องให้ข้อม่ลที่่�ถ่กต้อง ชั้ัดเจนั 

ค์รับ่ถ้วินั แก่ล่กค์้าหรั่อค่่์ค์้าด้วิยู่วิิธ่การัที่่�

เป็ิดเผ่ยู่และให้โอกาสล่กค์้าหรั่อค์่่ค์้าอยู่่าง

เที่่าเที่่ยู่มกันั

• พื่นัักงานัค์วิรัรับั่ฟัังค์วิามคิ์ดเห็นั ข้อเสนัอแนัะ 

ใด ๆ ที่่�ล่กค์้าหรั่อค์่่ค์้ารั้องเรั่ยู่นัหรั่อแนัะนัำ 

เพ่ื่�อป็รัับ่ป็รั่ง แก้ไขป็ัญหาที่่�เกิดขึ�นัในัการั

ป็ฏิิบ่ัติงานั

การเก็บ่รักษาความลับ่

• พื่นัักงานัจะต้องรัักษาค์วิามลับ่และไม่

นัำค์วิามลับ่ของสำนัักงานัสลากฯ ไป็ใช้ั้ 

เพื่่�อป็รัะโยู่ชั้นั์ของตนัเองหรั่อผ่่้อ่�นั

• พื่นัักงานัจะต้องไม่เป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ลค์วิามลับ่

ของสำนัักงานัสลากฯ เพื่่�อป็รัะโยู่ชั้นั์ของ

ตนัเองหรั่อผ่่้อ่�นั

• พื่นักังานัจะต้องไม่เอ่�อป็รัะโยู่ชั้น์ัต่อค์่สั่ญญา

ของสำนักังานัสลากฯ อนััเป็็นัเหตใ่ห้สำนักังานั 

สลากฯ ได้รัับ่ค์วิามเส่ยู่หายู่

• พื่นักังานัจะตอ้งไมเ่อ่�อป็รัะโยู่ชั้นัต์อ่ค์่แ่ขง่ขนัั 

ฝ่่ายู่หนัึ� ง ฝ่่ายู่ใดของสำนัักงานัสลากฯ  

อันัเป็็นัเหต่ให้สำนัักงานัสลากฯ เส่ยู่หายู่

• พื่นัักงานัต้องไม่ม่ส่วินัร่ัวิมในัฐานัะผ่่้กรัะที่ำ

การั หรั่อผ่่้ร่ัวิมงานัในักิจการัที่่�เป็็นัของ 

ค์่ส่ญัญากบั่สำนักังานัสลากฯ อนััเป็น็ัเหตใ่ห้

สำนักังานัสลากฯ เสยู่่ป็รัะโยู่ชั้น์ัหร่ัอเสยู่่หายู่

• พื่นัักงานัจะต้องไม่ม่ส่วินัรั่วิมในัฐานัะ 

ผ่่ก้รัะที่ำการั หร่ัอผ่่ร้ัว่ิมงานัในักจิการักบั่ฝ่่ายู่

หนัึ�งฝ่่ายู่ใดที่่�เป็็นัค์่่แข่งขันักันัเพื่่�อให้ได้มา 

ซึ่ึ�งการัเป็็นัค่่์สัญญากับ่สำนัักงานัสลากฯ  

อนััเป็็นัเหตใ่ห้สำนักังานัสลากฯ เสยู่่ป็รัะโยู่ชั้น์ั  

หรั่อเส่ยู่หายู่

• พื่นักังานัจะต้องรัักษาค์วิามสัมพื่นััธก์บั่ลก่ค้์า

หรั่อค์่่ค์้า ในัเชิั้งธ่รักิจด้วิยู่ค์วิามเสมอภาค์

ไม่เรั่ยู่กร้ัองรับั่ที่รััพื่ย์ู่สินั หรัอ่ผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ั

อ่�นัใดที่ั�งที่างตรังและที่างอ้อมจากล่กค์้า

หรั่อค์่่ค์้า

• พื่นัักงานัต้องรัายู่งานัผ่่้บั่งค์ับ่บั่ญชั้าตาม

ลำดับ่ชัั้�นั รัวิมที่ั�งค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ 

ให้ที่รัาบ่ถึงรัายู่ละเอ่ยู่ดของรัายู่การัค์วิาม

ขัดแยู่้งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์ที่่� ผ้่่รัายู่งานัม่ 

ส่วินัเก่�ยู่วิข้องที่่กเรั่�อง ค์วิามขัดแยู่้งที่าง 

ผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์

• พื่นัักงานัซึ่ึ�งม่ฐานัะเป็็นัพื่่�นั้อง บ่ิดา มารัดา 

บ่่ตรั สาม่ ภริัยู่า ต้องไม่อยู่่่ในัหน่ัวิยู่งานั

เด่ยู่วิกันัโดยู่เฉพื่าะอยู่่างยู่ิ�งหน่ัวิยู่งานัที่่�ม่

บ่่ค์ค์ลใดบ่่ค์ค์ลหนัึ�งเป็็นัผ่่้บ่ังค์ับ่บ่ัญชั้า

• พื่นัักงานัผ้่่ที่่�ม่ส่วินัเก่�ยู่วิข้อง หร่ัอเก่�ยู่วิโยู่ง

จะได้รัับ่ผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์กับ่รัายู่การัที่่�ขอรัับ่

การัอนั่มัติหร่ัอสนัับ่สนั่นัของสำนัักงานั

สลากฯ ต้องแจ้งให้สำนัักงานัสลากฯ ที่รัาบ่

ถึงค์วิามสัมพื่ันัธ์ หรั่อการัเก่�ยู่วิโยู่งของตนั

ในัรัายู่การัดังกล่าวิ และต้องไม่เข้ารั่วิมการั

พื่ิจารัณ์าตัดสินั รัวิมถึงไม่ใชั้้อำนัาจอนั่มัติ

ในัธ่รักรัรัมนัั�นั ๆ 

• การัอนั่มัติรัายู่การัใด ๆ ต้องพื่ิจารัณ์า

อยู่่างเหมาะสม รัอบ่ค์อบ่ โดยู่ค์ำนัึงถึงผ่ล

ป็รัะโยู่ชั้นั์ส่งส่ดของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าล รัวิมที่ั�งต้องป็ฏิิบ่ัติตามกฎ รัะเบ่่ยู่บ่ 

ค์ำสั�ง ข้อบ่ังค์ับ่ และหลักเกณ์ฑ์์ ฯลฯ ของ

สำนัักงานัสลากฯ ได้อยู่่างค์รับ่ถ้วินัถ่กต้อง

• ในักรัณ์่ที่่�กรัรัมการั ผ่่้บ่รัิหารั หรั่อพื่นัักงานั

ค์นัหนัึ�งค์นัใดม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่หรั่ออาจม่

ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่กับ่ผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์ในัเรั่�องท่ี่�

กำลังม่การัพื่ิจารัณ์าหรั่ออน่ัมัติต้องไม่เข้า

รั่วิมพื่ิจารัณ์าหรั่องดออกเส่ยู่งในัเรั่�องนัั�นั ๆ 
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สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเข้าร่ัวิมการั

ป็รัะเมินัด้านัค์่ณ์ธรัรัมและค์วิามโป็รั่งใสในัหนั่วิยู่งานั

ภาค์รััฐ โดยู่สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการัป้็องกันัและ 

ป็รัาบ่ป็รัามการัที่จ่รัติแหง่ชั้าต ิ(ป็.ป็.ชั้.) เป็น็ัผ่่ป้็รัะเมนิั  

โดยู่ม่่งหวิังให้หน่ัวิยู่งานัภาค์รััฐเข้ารัับ่การัป็รัะเมินั  

ได้รัับ่ผ่ลการัป็รัะเมินั และสามารัถนัำผ่ลการัป็รัะเมินั

ไป็ส่่การัป็รัับ่ป็รัง่พัื่ฒนัาด้านัค์ณ่์ธรัรัมและค์วิามโป็ร่ังใส

ของหนั่วิยู่งานัตนัเองได้อยู่่างม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่มากยู่ิ�งขึ�นั  

ซึ่ึ�งจะม่ส่วินัรั่วิมกันัส่งเสริัมให้การับ่รัิหารัรัาชั้การั 

ของป็รัะเที่ศไที่ยู่เป็็นัไป็อยู่่างม่ค่์ณ์ธรัรัมและค์วิาม

โป็ร่ังใส และส่งผ่ลให้การัที่จ่ริัตในัภาพื่รัวิมของป็รัะเที่ศ

ลดนั้อยู่ลง 

การประเมินคุ่ณิธรรมและค่วามโปร่งใสในการดำเนินงานข้องหน่วยงาน
ภาค่รัฐ (ITA)

ในัป็ ี2564 สำนักังานัสลากฯ ไดร้ับั่การัป็รัะเมนิัให้

อยู่่ใ่นัหน่ัวิยู่งานัรัะดบั่ A มค่์ะแนันัผ่ลการัป็รัะเมนิัค์ณ่์ธรัรัม

และค์วิามโป็ร่ังใสในัการัดำเนิันังานัของหน่ัวิยู่งานั 

ภาค์รััฐ (TTA) เท่ี่ากับ่รั้อยู่ละ 94.91 เพื่ิ�มขึ�นัจาก 

ป็ี 2563 ซึ่ึ�งได้รั้อยู่ละ 94.16 

การัป็รัะเมินั ITA ของสำนัักงานัสลากฯ จาก  

3 เค์รั่�องมอ่ 10 ตวัิชั้่�วิดั พื่บ่วิา่ มค่์ะแนันัผ่ลการัป็รัะเมนิั

ส่งกวิ่าเกณ์ฑ์์เป็้าหมายู่ที่ั�ง 10 ตัวิชั้่�วิัด (รั้อยู่ละ 85) 

สะที่้อนัให้เห็นัถึงการัตรัะหนัักรั่้ของบ่่ค์ลากรัในัการั

ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�อยู่่างซึ่่�อสัตยู่์ส่จรัิต ม่่งผ่ลสัมฤที่ธิ�ส่งส่ด

และค์ำนัึงถึงป็รัะโยู่ชั้นั์ส่วินัรัวิมเป็็นัหลักอยู่่างชั้ัดเจนั  

อ่กที่ั�งยัู่งค์ำนึังถึงค่์ณ์ภาพื่ในัการัให้บ่ริัการัป็รัะชั้าชั้นั

อยู่่างม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่และป็รัะสิที่ธิผ่ล ตลอดจนัเห็นั

ค์วิามสำคั์ญของการัเปิ็ดเผ่ยู่ข้อม่ลสาธารัณ์ะและการั

ให้บ่รัิการัผ่่านัรัะบ่บ่ e-service อยู่่างด่ยู่ิ�ง

OIT
การเปิดเผู้ยข้�อม้ลสาธารณะ

• การัเป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ล
• การัป็้องกันัการัที่่จรัิต

EIT
การรับ่ร้�ข้องผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย

ภายนอก

• ค์่ณ์ภาพื่การัดำเนัินังานั
• ป็รัะสิที่ธิภาพื่การัส่�อสารั
• การัป็รัับ่ป็รั่งการัที่ำงานั

IIT
การรับ่ร้�ข้อง 

ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยภายใน

• การัป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�
• การัแก้ไขป็ัญหาการัที่่จรัิต
• การัใชั้้อำนัาจของรัาชั้การั
• การัใชั้้งบ่ป็รัะมาณ์
• การัใชั้้ที่รััพื่ยู่์สินัของรัาชั้การั

คะแนน ITA ปี 2562-2564

89.68

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

94.16 94.91
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1. การู้เปิดเผู้ยข�อม้ล

100%

2. การู้ป้องกันัการู้ทัุจัรู้ิต

100%

3. การู้ปฏิิบ่ัติหุ้นั�าทั่�

97.9%

4. การู้แก�ไขปัญหุ้าการู้ทัุจัรู้ิต

96.62%

5. การู้ใช�อำนัาจัของรู้าชการู้

95.5%
6. การู้ใช�งบ่ปรู้ะมาณ

93.66%

7. การู้ใช�ทัรู้ัพัย์สินั
ของรู้าชการู้

93.24%

8. คุ่ณภาพัการู้ดำเนัินังานั

90.08%

9. ปรู้ะสิทัธิภาพัการู้สื�อสารู้

87.3%

10. การู้ปรู้ับ่ปรูุ้งการู้ทัำงานั

85.56%
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ภาพักิจกรรม

CG Roadshow 2564

วันต่อต�านคอร์รัปชันสากล
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สำนัักผ่่้ ตรัวิจสอบ่ภายู่ในัม่หนั้ าที่่� ในัการั

สร้ัางค์วิามเช่ั้�อมั�นั โดยู่การัตรัวิจสอบ่ป็รัะสิที่ธิภาพื่

และป็รัะสิที่ธิผ่ลของกรัะบ่วินัการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั 

กรัะบ่วินัการักำกับ่ด่แลที่่�ด่ กรัะบ่วินัการับ่รัิหารั 

ค์วิามเส่�ยู่ง และการัป็ฏิิบ่ัติงานัต่าง ๆ ขององค์์กรัอยู่่าง 

เป็็นัรัะบ่บ่ เพื่่�อเพื่ิ�มค์่ณ์ค่์าและยู่กรัะดับ่กรัะบ่วินัการั

ป็ฏิบิ่ตังิานัขององค์์กรัให้บ่รัรัลเ่ป้็าหมายู่หรัอ่วิตัถป่็รัะสงค์์ 

ตามท่ี่�กำหนัดไว้ิอยู่า่งมป่็รัะสิที่ธภิาพื่ รัวิมที่ั�งใหค้์ำแนัะนัำ

ป็รึักษาอยู่่างเป็็นัอิสรัะและเท่ี่�ยู่งธรัรัมแก่ผ่่้บ่รัิหารั 

และหน่ัวิยู่งานั โดยู่กำหนัดบ่ที่บ่าที่และค์วิามรับั่ผ่ดิชั้อบ่ 

ไวิ้ในักฎบ่ัตรัสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในัอยู่่างชั้ัดเจนั  

ม่การัที่บ่ที่วินัเป็็นัป็รัะจำที่่กป็ี เพื่่�อให้สอดค์ล้องกับ่กฎ 

รัะเบ่่ยู่บ่ มาตรัฐานั และหลักเกณ์ฑ์์ที่่�เก่�ยู่วิข้อง

การัป็ฏิิบ่ัติงานัตรัวิจสอบ่ สำนัักผ้่่ตรัวิจสอบ่ 

ภายู่ ในัจั ดที่ ำแผ่นักา รัตรั วิ จสอบ่ เ ชั้ิ ง กลยู่่ ที่ ธ์ 

(ป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ 2564 - 2570) และแผ่นัการั 

ตรัวิจสอบ่ป็รัะจำปี็ 2564 ที่่�สอดค์ล้องกบั่แผ่นัยู่ท่ี่ธศาสตร์ั

และเป้็าหมายู่องค์์กรั จัดที่ำตามฐานัค์วิามเส่�ยู่ง  

โดยู่ค์ำนึังถึงค์วิามค์าดหวัิงของค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่  

สำนัักงานัการัตรัวิจเงินัแผ่่นัดินั ผ่่้บ่ริัหารัรัะดับ่ส่ง 

กิจกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ ค์รัอบ่ค์ล่มการัป็ฏิิบ่ัติงานัเป็็นั

รัายู่กรัะบ่วินังานั รัวิมที่ั�งการัรัายู่งานัผ่ลการัตรัวิจสอบ่ 

รายงานผู้ลการดำเนินงานข้องสำนักผู้้�ตรวจสอบัภายใน

ต่อผ่่้บ่รัิหารัหนั่วิยู่รัับ่ตรัวิจ เพ่ื่�อนัำไป็ป็รัับ่ป็รั่งการั 

ป็ฏิิบ่ัติงานั ม่การัติดตามผ่ลการัดำเนัินังานัตามข้อ 

เสนัอแนัะ และรัายู่งานัผ่ลการัดำเนิันัการัต่อผ่่อ้ำนัวิยู่การั  

ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ และค์ณ์ะกรัรัมการัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล เป็็นัรัายู่ไตรัมาสและรัายู่ป็ี

การัรัักษาค์่ณ์ภาพื่งานัตรัวิจสอบ่ กำหนัดให้

ม่การัป็รัะเมินัค์วิามพื่ึงพื่อใจภายู่หลังการัป็ฏิิบ่ัติงานั

ตรัวิจสอบ่โดยู่หนั่วิยู่รัับ่ตรัวิจ การัป็รัะเมินัตนัเองของ 

ผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในัและสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั 

และการัป็รัะเมินัค์่ณ์ภาพื่งานัตรัวิจสอบ่ภายู่ในั 

จากผ่่้เชั้่�ยู่วิชั้าญภายู่นัอกองค์์กรัที่่�ม่ค์วิามเป็็นัอิสรัะ

ที่่ก 5 ป็ี โดยู่ได้นัำผ่ลการัป็รัะเมินัที่ั�งหมดมาวิิเค์รัาะห์

เพื่่�อป็รัับ่ป็ร่ังป็รัะสิที่ธิภาพื่ในัการัป็ฏิิบ่ัติงานั และจัด

หลกัสต่รัฝึ่กอบ่รัมที่่�เหมาะสมสำหรับั่ผ่่ต้รัวิจสอบ่ภายู่ในั 

รัวิมที่ั�งส่งเสรัิมและสนัับ่สนั่นัให้ผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั

พื่ัฒนัาตนัเองให้ได้รัับ่วิ่ฒิบ่ัตรัวิิชั้าชั้่พื่การัตรัวิจสอบ่

ภายู่ในั หรั่อวิิชั้าชั้่พื่อ่�นัที่่�เก่�ยู่วิข้อง

ค์่าตอบ่แที่นัของผ่่้สอบ่บั่ญชั้่ : สำนัักงานัการั

ตรัวิจเงินัแผ่่นัดินั เป็็นัผ่่้สอบ่บั่ญชั้่ของสำนัักงานัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าล สำหรัับ่ปี็บ่ัญชั้่ 2564 ม่ค์่าสอบ่บั่ญช่ั้ 

1.24 ล้านับ่าที่

สำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
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ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล ได้ตรัะหนักั

ถงึค์วิามรัับ่ผิ่ดชั้อบ่ต่อรัายู่งานัที่างการัเงินัของสำนักังานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ซึึ่�งงบ่การัเงินัสำนัักงานัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล ป็รัะจำป็ี 2564 จัดที่ำขึ�นัตามหลักการั

บ่ัญชั้่ที่่�รัับ่รัองทัี่�วิไป็ ภายู่ใต้พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติการับ่ัญชั้่ 

พื่.ศ. 2543 และมาตรัฐานัการัรัายู่งานัที่างการัเงินั  

โดยู่รัวิมสินัที่รััพื่ยู่์และหนั่�สินัของสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

สลากพื่เิศษแบ่บ่เลขที่า้ยู่ 3 ตวัิ และ 2 ตวัิ สลากการักศ่ล  

ที่่�สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรััฐบ่าลดำเนันิัการัตามมตคิ์ณ์ะ

รััฐมนัตรั่ กองที่่นับ่ำเหนั็จพื่นัักงานัสำนัักงานัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล กองที่่นัสวัิสดิการัพื่นัักงานัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล และกองท่ี่นัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเพื่่�อ

พื่ฒันัาสงัค์ม ท่ี่�ไดจ้ดัใหม่้การับั่นัทึี่กขอ้ม่ลที่างบ่ญัชั้อ่ยู่า่ง

ค์รับ่ถว้ินั ถก่ตอ้ง เพื่ยู่่งพื่อ โดยู่พื่จิารัณ์าเลอ่กใชั้น้ัโยู่บ่ายู่

การับ่ญัชั้ท่ี่่�เหมาะสมสอดค์ลอ้งกบั่กจิการัและถอ่ป็ฏิบิ่ตัิ

อยู่่างสม�ำเสมอ รัวิมที่ั�งได้เป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ลที่่�สำค์ัญอยู่่าง

เพื่่ยู่งพื่อและโป็ร่ังใสในัหมายู่เหต่ป็รัะกอบ่งบ่การัเงินั

โดยู่ผ้่่สอบ่บั่ญชั้่ (สำนัักงานัการัตรัวิจเงินัแผ่่นัดินั)  

ได้ตรัวิจสอบ่และแสดงค์วิามเห็นัไว้ิในัรัายู่งานัของ 

ผ่่้สอบ่บ่ัญชั้่แล้วิ 

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ได้แต่งตั�ง 

ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ ซึ่ึ�งป็รัะกอบ่ด้วิยู่ ผ่่้แที่นั 

จากหน่ัวิยู่งานัและกรัรัมการัอิสรัะ เพื่่�อที่ำหน้ัาที่่�กำกับ่ดแ่ล 

สอบ่ที่านัค์วิามนัา่เชั้่�อถอ่ และค์วิามถ่กตอ้งของรัายู่งานั

ที่างการัเงินั รัวิมที่ั�งป็รัะเมินัรัะบ่บ่การัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั 

และการัตรัวิจสอบ่ภายู่ในัให้ม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่ 

ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล มค่์วิามเห็นั 

วิ่า งบ่การัเงินัของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

สำหรัับ่ป็ีสิ�นัส่ดวิันัที่่� 30 กันัยู่ายู่นั 2564 แสดงฐานัะ

ที่างการัเงินั ผ่ลการัดำเนัินังานัและกรัะแสเงินัสด 

โดยู่ถ่กต้องตามที่่�ค์วิรัในัสารัะสำค์ัญตามหลักการับ่ัญช่ั้ 

ที่่�รัับ่รัองที่ั�วิไป็ ภายู่ใต้พื่รัะรัาชั้บ่ัญญัติการับั่ญช่ั้  

พื่.ศ. 2543 และตามมาตรัฐานัการัรัายู่งานัที่างการัเงนิั 

โดยู่สำนัักงานัการัตรัวิจเงินัแผ่่นัดินั ซึ่ึ�งเป็็นัผ่่้สอบ่บ่ัญชั้่

ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ได้ตรัวิจสอบ่และ

แสดงค์วิามเห็นัไว้ิในัรัายู่งานัของผ่่ส้อบ่บั่ญชั้โ่ดยู่แสดงไว้ิ 

ในัรัายู่งานัป็รัะจำป็ีนั่�แล้วิ 

รายงานทางการเงิน

(นัายู่ลวิรัณ์ แสงสนัิที่) 

ป็รัะธานักรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

รายงานค่วามรับัผู้ิดชอบัข้องค่ณิะกรรมการสลากกินแบั่งรัฐบัาลต่อรายงานทางการเงิน
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ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล แต่งตั�ง 

ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ ป็รัะกอบ่ดว้ิยู่ พื่ลเอก ธนัะศักดิ� 

ชั้่�นัอิ�ม เป็น็ัป็รัะธานักรัรัมการั ศาสตรัาจารัยู่พ์ื่เิศษวิศิษิฏิ์  

วิิศิษฏ์ิสรัอรัรัถ และรัองศาสตรัาจารัย์ู่ ดรั.ธนัวิรัรัธน์ั  

พื่ลวิิชั้ัยู่ เป็็นักรัรัมการั นัางสาวิวิรัาภรัณ์์ ชั้มกลิ�นั 

หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั เป็็นัเลขานั่การั  

โดยู่ให้มอ่ำนัาจหน้ัาที่่�ตามกฎบั่ตรัค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล รัวิมถึงดำเนัินัการัอ่�นัที่่�

เก่�ยู่วิข้อง 

ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ ได้ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�อยู่่าง

เป็็นัอิสรัะและเท่ี่�ยู่งธรัรัมตามอำนัาจและหนั้าที่่�ค์วิาม 

รับั่ผ่ดิชั้อบ่ที่่�กำหนัดไว้ิในักฎบ่ตัรัค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่  

และค่่์ม่อการัป็ฏิิบั่ติงานัของค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ 

สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรััฐบ่าล ซึ่ึ�งสอดค์ลอ้งกบั่ค์่ม่่อการั

ป็ฏิิบ่ัติงานัของค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ในัรััฐวิิสาหกิจ 

ในัปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ 

มก่ารัป็รัะชั้ม่ที่ั�งสิ�นั 12 ค์รัั�ง โดยู่มผ่่่บ้่รัหิารั ผ่่ส้อบ่บ่ญัชั้ ่ 

(สำนักังานัการัตรัวิจเงินัแผ่่นัดินั) และผ่่ต้รัวิจสอบ่ภายู่ในั  

เขา้ร่ัวิมหาร่ัอตามวิารัะที่่�เก่�ยู่วิข้อง สรัป่็สารัะสำคั์ญดังนั่� 

1. การัสอบ่ที่านัรัายู่งานัที่างการัเงินั

 สอบ่ที่านัรัายู่งานัที่างการัเงินัรัายู่เด่อนั  

รัายู่ไตรัมาส และงบ่การัเงินัป็รัะจำปี็ของสำนักังานัสลาก

กนิัแบ่ง่รััฐบ่าล รัวิมที่ั�งพื่จิารัณ์ารัายู่งานัผ่ลการัตรัวิจสอบ่ 

รัายู่งานัที่างการัเงินัของผ่่้สอบ่บั่ญชั้่ (สำนัักงานัการั

ตรัวิจเงินัแผ่น่ัดินั) โดยู่พิื่จารัณ์าในัป็รัะเด็นัที่่�สำคั์ญและ

ให้ข้อคิ์ดเห็นัที่่�เป็็นัป็รัะโยู่ชั้น์ั เพื่่�อให้มั�นัใจว่ิารัายู่งานั

ที่างการัเงนิัไดจั้ดที่ำขึ�นัอยู่่างค์รับ่ถ้วินั ถ่กตอ้งตามที่่�ค์วิรั 

นั่าเช่ั้�อถ่อ ม่การัเป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ลที่่�สำคั์ญอยู่่างเพื่่ยู่งพื่อ 

และเป็น็ัไป็ตามหลักการับั่ญชั้ท่ี่่�รับั่รัองที่ั�วิไป็ พื่รัอ้มนั่�ได้

มก่ารัเชิั้ญเจา้หนัา้ที่่�จากสำนักังานัการัตรัวิจเงินัแผ่น่ัดินั  

(สตง.) รั่วิมป็รัะชั้่มหารั่อถึงแนัวิที่างการัตรัวิจสอบ่ 

รัวิมถึงป็รัะเด็นัข้อสังเกตต่าง ๆ และป็ัญหาอ่ป็สรัรัค์ในั

การัป็ฏิิบ่ัติงานั (ถ้าม่) เพื่่�อเป็็นัข้อม่ลสำหรัับ่การักำกับ่

ดแ่ลให้ฝ่่ายู่บ่ริัหารันัำไป็ป็รับั่ป็รัง่แก้ไข รัวิมที่ั�งใชั้ใ้นัการั

วิางแผ่นัและพื่ัฒนัางานัตรัวิจสอบ่ภายู่ในั 

รายงานข้องค่ณิะกรรมการตรวจสอบั

2. การับ่ริัหารัค์วิามเส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค์่ม

ภายู่ในั 

 สอบ่ที่านัป็รัะสิที่ธิภาพื่และป็รัะสิที่ธิผ่ล

ของการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งและการัค์วิบ่ค์่มภายู่ในัรัายู่

ไตรัมาส จากเลขานั่การัค์ณ์ะที่ำงานับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง

และค์วิบ่ค์่มภายู่ในั โดยู่ม่ค์วิามเห็นัและข้อเสนัอแนัะ  

เพื่่�อให้มั�นัใจวิ่าสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลม่รัะบ่บ่

การัค์วิบ่ค์่มภายู่ในัและการับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง รัวิมที่ั�ง 

การัติดตามค์วิบ่ค์่มด่แลที่่�เหมาะสม เพื่่ยู่งพื่อ สามารัถ

ค์วิบ่ค์่มหรั่อลดผ่ลกรัะที่บ่ที่่� อาจม่ ต่อการับ่รัรัล่

วิตัถป่็รัะสงค์ก์ารัดำเนิันังานัของสำนักังานัสลากกินัแบ่ง่ 

รััฐบ่าลให้อยู่่่ในัรัะดับ่ที่่�ยู่อมรัับ่ได้

3. การักำกับ่ด่แลงานัตรัวิจสอบ่ภายู่ในั

 3.1 กำหนัดเป้็าหมายู่และทิี่ศที่างของการั

ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั เพื่่�อใหเ้หมาะสมกับ่บ่รับิ่ที่ของภารักจิ

และลักษณ์ะธ่รักิจของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล  

โดยู่ได้กำหนัดเป็้าหมายู่และที่ิศที่างในัการัตรัวิจสอบ่ 

เพื่่�อให้สำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในัใช้ั้ในัการัวิางแผ่นั 

การัตรัวิจสอบ่ การัพัื่ฒนัาด้านัการัตรัวิจสอบ่  

ดา้นับ่ค่์ลากรั รัวิมที่ั�งพื่จิารัณ์าค์วิามเหมาะสม เพ่ื่ยู่งพื่อ

ของงบ่ป็รัะมาณ์ เพื่่�อให้การัตรัวิจสอบ่ภายู่ในับ่รัรัล่ผ่ล 

อยู่่างม่ป็รัะสิที่ธิภาพื่และสอดค์ล้องกับ่สถานัการัณ์์

ของการัดำเนัินังานัของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล  

โดยู่ม่การัอนั่มัติแผ่นัการัตรัวิจสอบ่ภายู่ในั ป็รัะจำป็ี 

2564 (ฉบ่ับ่ที่บ่ที่วินั) และอนั่มัติแผ่นัการัตรัวิจสอบ่

ภายู่ในัป็รัะจำป็ ี2565 และแผ่นัการัตรัวิจสอบ่เชั้งิกลยู่่ที่ธ์  

ป็ี 2564-2570 (ที่บ่ที่วินัป็รัะจำป็ี 2565)

 3.2 การัป็รับั่ป็ร่ังมาตรัฐานัการัดำเนันิังานั

ของค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ ที่ั�งในัส่วินัการักำหนัด 

เป็้าหมายู่ ที่ิศที่าง และแผ่นังานัของค์ณ์ะกรัรัมการั 

ตรัวิจสอบ่ รัวิมที่ั�งการัที่บ่ที่วินักฎบั่ตรัค์ณ์ะกรัรัมการั 

ตรัวิจสอบ่ ค์่่ม่อการัป็ฏิิบ่ัติงานัของค์ณ์ะกรัรัมการั 

ตรัวิจสอบ่ ตลอดจนัการักำกับ่ด่แลการัป็ฏิิบั่ติงานัของ

สำนัักผ่่ต้รัวิจสอบ่ภายู่ในั ในัการัเชั้่�อมโยู่งกบั่ฝ่า่ยู่บ่รัหิารั 

โดยู่ม่การักำหนัดการัป็รัะชั้่มร่ัวิมกับ่ผ่่้บ่ริัหารัรัะดับ่ส่ง 

เพื่่�อให้มั�นัใจวิ่าสำนัักผ่่ต้รัวิจสอบ่ภายู่ในัสามารัถป็ฏิิบ่ัติ

งานัได้อยู่่างอิสรัะและได้รัับ่ค์วิามรั่วิมม่อเป็็นัอยู่่างด่
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3.3 การัป็รัับ่ป็ร่ังมาตรัฐานัการัดำเนิันังานั 

ของสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั โดยู่การัอนั่มัติกฎบ่ัตรั

สำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในัและค์่่ม่อการัป็ฏิิบ่ัติงานั 

ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั เพื่่�อใชั้้เป็็นัแนัวิที่างในัการัป็ฏิิบ่ัติงานั 

พื่ิจารัณ์าให้ค์วิามเห็นัชั้อบ่แผ่นัการัพื่ัฒนัาบ่่ค์ลากรั

สำนัักผ้่่ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั เพื่่�อให้ได้รัับ่การัฝ่ึกอบ่รัม

อยู่่างเพ่ื่ยู่งพื่อและสนัับ่สนั่นัให้ได้รัับ่การัอบ่รัมที่าง

วิิชั้าชั้่พื่อยู่่างต่อเน่ั�อง รัวิมที่ั�งการัพิื่จารัณ์ายู่กรัะดับ่

ตำแหนั่งหัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั

3.4 การักำกับ่ด่แลการัตรัวิจสอบ่ภายู่ในั โดยู่

การัสอบ่ที่านัรัายู่งานัผ่ลการัตรัวิจสอบ่ภายู่ในัรัายู่เดอ่นั  

รัายู่ไตรัมาส และติดตามผ่ลการัดำเนัินัการัตามข้อ 

เสนัอแนัะอยู่่างต่อเน่ั�อง รัวิมทัี่�งให้ค์ำป็รัึกษาแนัะนัำ 

และพิื่จารัณ์าค์วิามเป็็นัอิสรัะของสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่

ภายู่ในั 

4. การัรัายู่งานัผ่ลการัดำ เนัินั งานัของ 

ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่

 4.1. รั ายู่งานัผ่ลการักำ กับ่ด่ แลของ 

ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ต่อค์ณ์ะกรัรัมการัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล และกรัะที่รัวิงการัค์ลังที่่กไตรัมาส

 4.2. ป็รัะเมินัผ่ลการัป็ฏิิบ่ัติงานัตามแบ่บ่

ป็รัะเมินัตนัเองของค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่รัายู่บ่่ค์ค์ล

และที่ั�งค์ณ์ะ รัวิมที่ั�งป็รัะเมินัที่ักษะ ค์วิามรั่้ ค์วิาม

เชั้่�ยู่วิชั้าญของค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ (Skill Matrix) 

และจัดที่ำแผ่นัส่งเสริัมบ่ที่บ่าที่และเพื่ิ�มป็รัะสิที่ธิภาพื่

การักำกับ่ด่แลของค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ ป็รัะจำปี็ 

2565

สรัป่็ภาพื่รัวิมปี็ 2564 ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ 

ได้ป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�ในัการักำกับ่ด่แลและแสดงค์วิามเห็นั

หรั่อรัายู่งานัผ่ลการัดำเนิันังานัตามหน้ัาที่่�ที่่�ได้รัับ่ 

มอบ่หมายู่ดว้ิยู่ค์วิามเป็น็ัอสิรัะและเที่่�ยู่งธรัรัม ไมม่ค่์วิาม

ขัดแยู่้งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์กับ่สำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง 

รััฐบ่าล โดยู่ม่ค์วิามเห็นัวิ่ารัายู่งานัที่างการัเงินัได้จัดที่ำ 

ขึ�นัอยู่่างค์รับ่ถ้วินั ถ่กต้องตามที่่�ค์วิรั นั่าเชั้่�อถ่อ ม่การั 

เป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ลที่่�สำค์ัญอยู่่างเพื่่ยู่งพื่อ และเป็็นัไป็

ตามหลักการับั่ญชั้่ที่่�รัับ่รัองที่ั�วิไป็ โดยู่ม่สำนัักงานั 

การัตรัวิจเงนิัแผ่่นัดินัเป็็นัผ่่ส้อบ่บ่ญัชั้ ่การับ่รัหิารัค์วิามเส่�ยู่ง  

การัค์วิบ่ค์่มภายู่ในั และการัตรัวิจสอบ่ภายู่ในัม่ค์วิาม

เหมาะสม เพื่ยู่่งพื่อ มก่ารัป็ฏิบิ่ตัติามกฎหมายู่ รัะเบ่ยู่่บ่ 

ข้อบั่งคั์บ่ วิิธ่ป็ฏิิบั่ติงานั มติค์ณ์ะรััฐมนัตรั่ ป็รัะกาศ  

หรั่อค์ำสั�งที่่�เก่�ยู่วิข้อง

พื่ลเอก

(ธนัะศักดิ� ชั้่�นัอิ�ม)
ป็รัะธานักรัรัมการัตรัวิจสอบ่
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

3.4 การกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในรายเดือน รายไตรมาส 
และติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะอยางตอเน่ือง รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา และพิจารณาความเปนอิสระของ
สํานักผูตรวจสอบภายใน  

4. การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.1 รายงานผลการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล และ

กระทรวงการคลังทุกไตรมาส 
4.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลและท้ังคณะ 

รวมท้ังประเมินทักษะ ความรู ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการตรวจสอบ (Skill Matrix) และจัดทําแผนสงเสริมบทบาทและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2565 

สรุปภาพรวมป 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลและแสดงความเห็นหรือรายงานผล
การดําเนินงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความเปนอิสระและเท่ียงธรรม ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล  โดยมีความเห็นวารายงานทางการเงินไดจัดทําข้ึนอยางครบถวน ถูกตองตามท่ีควร นาเชื่อถือ มีการ
เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอ และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน
ผูสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําส่ังท่ีเก่ียวของ 

 
 
                                    พลเอก 

(ธนะศักดิ์   ชื่นอ่ิม) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
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สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลตรัะหนัักถึง

ค์วิามสำคั์ญของการัเป็็นัองค์์กรัแห่งค์วิามยู่ั�งยู่่นั ได้นัำ

แนัวิที่างด้านัค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่ต่อสังค์มและสิ�งแวิดล้อม 

การัพัื่ฒนัาที่่�ยู่ั�งยู่่นั รัวิมถึงมาตรัฐานั ISO 26000  

อันัเป็็นัมาตรัฐานัการัแสดงค์วิามรัับ่ผิ่ดชั้อบ่ต่อสังค์ม

และสิ�งแวิดล้อมรัะดบั่สากล ในักรัะบ่วินัการั (Corporate 

Social Responsibility in Process; CSR in Process) 

มาป็รัับ่ใชั้้ในัการัดำเนัินังานัขององค์์กรั ตามนัโยู่บ่ายู่

ค์วิามรัับ่ผิ่ดชั้อบ่ต่อสังค์มและสิ�งแวิดล้อม ค์่่ม่อค์วิาม 

รัับ่ผ่ิดชั้อบ่ต่อสังค์มและค์วิามยู่ั�งยู่่นั แผ่นัแม่บ่ที่ด้านั

ค์วิามรัับ่ผ่ิดชั้อบ่ต่อสังค์มและสิ�งแวิดล้อม และแผ่นั

ดำเนิันังานัด้านัค์วิามรับั่ผิ่ดชั้อบ่ต่อสงัค์มและสิ�งแวิดล้อม

สำนัักงานัสลากฯ ไม่เพื่่ยู่งแต่ดำเนัินักิจการั

ตามภารักิจหลัก ยู่ังม่ภารักิจในัการัสนัับ่สนั่นันัโยู่บ่ายู่

ภาค์รััฐในัการัพัื่ฒนัาป็รัะเที่ศ ทัี่�งด้านัสาธารัณ์่ป็โภค์ 

สาธารัณ์่ป็การั ตลอดจนัม่ส่วินัรั่วิมในัการัยู่กรัะดับ่

ค์่ณ์ภาพื่ชั้่วิิตในัสังค์ม และสิ�งแวิดล้อมของป็รัะเที่ศ

การแสดงค่วามรับัผู้ิดชอบัต่อสังค่มและสิ�งแวดล�อม
ตาม ISO 26000 (Social Responsibility : SR)

ให้ด่ขึ�นั ตามนัโยู่บ่ายู่การัส่งเสรัิมสนัับ่สนั่นักิจกรัรัม

สาธารัณ์ป็รัะโยู่ชั้นั์เพื่่�อชั้่วิยู่เหล่อสังค์มของสำนัักงานั

สลากฯ ด้วิยู่ค์วิามม่่งมั�นัและที่่่มเที่ในัการัป็ฏิิบ่ัติหนั้าที่่�

ด้วิยู่ค์วิามสำนัึก เพื่่�อยู่กรัะดับ่ค์่ณ์ภาพื่ช่ั้วิิตของผ่่้ค์นั

ในัสังค์มให้ด่ขึ�นั สำนัักงานัสลากฯ ดำเนัินัโค์รังการั

ค์่นัค์วิามส่ขให้แก่ป็รัะชั้าชั้นัด้วิยู่การันัำงบ่ป็รัะมาณ์

มาจัดสรัรัให้หน่ัวิยู่งานัองค์์กรัต่าง ๆ ได้ดำเนัินั

โค์รังการัในัรั่ป็แบ่บ่การับ่ริัจาค์และการัสนัับ่สนั่นัเงินั 

เพื่่�อสาธารัณ์ป็รัะโยู่ชั้น์ักลับ่ค์่นัส่่สังค์มในัด้านัต่าง ๆ 

ที่ั�งที่างตรังและที่างอ้อม ซึ่ึ�งสำนัักงานัสลากฯ ถ่อเป็็นั

นัโยู่บ่ายู่หลักในัการัดำเนัินักิจการัตั�งแต่อด่ตถึงปั็จจ่บ่ันั 

ม่ง่เน้ันัในัการัช่ั้วิยู่เหลอ่สังค์มตลอดมา และยัู่งค์งเดินัหน้ัา 

อยู่่่เค์่ยู่งข้างสังค์มตลอดไป็

การับ่รัิจาค์และสนัับ่สนั่นัเงินัเพื่่�อสาธารัณ์ 

ป็รัะโยู่ชั้นั์ของสำนัักงานัสลากฯ ป็รัะกอบ่ด้วิยู่ 7 ด้านั 

ดังนั่�

ด�านัสาธารู้ณสุข

ด�านัการู้ศึกษา ด�านัสังค่มสงเค่รู้าะหุ้์ ด�านัสิ�งแวิดล�อม

ด�านัก่ฬา ด�านัศิลปวิัฒนัธรู้รู้ม ด�านัศาสนัา
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ภาพักิจกรรมเพัื�อสังค่ม

กฐินพัระราชทาน กรมศุลกากร

โค่รงการรณิรงค่์ 

ให�ค่วามร้�ท่�ถื้กต�อง 

เก่�ยวกับัการพันัน

สลากสรรค่์สร�าง

เพัื�อชุมชน
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รายการ HOPE  

“ประกายแสงแห่งค่วามหวัง”

GLO เติมฝัันปันสุข้ 

กรมส่งเสริม 

และพััฒนาคุ่ณิภาพั

ช่วิตค่นพัิการ
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การบัริจาค่เงินและสิ�งข้องเพัื�อสาธารณิประโยชน์อื�น ๆ 

มอบ่เงิน โรงพยาบ่าลสงข้ลานครินทร์ มอบ่เงิน ม้ลนิธิเพื�อนพึ�ง (ภาฯ) ยามยาก

มอบ่เงิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มอบ่เสาธง โรงเรียนอนุบ่าลสามเสน

มอบ่รถต้� โรงเรียนอนุบ่าลสามเสน
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มอบ่ข้องข้วัญวันเด็ก

มอบ่รางวัลประกวดวาดภาพ

มอบ่รางวัลประกวดโปสเตอร์อินโฟกราฟิก

มอบ่กล่องอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย
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ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลตรัะหนััก

ถึงค์วิามสำค์ัญต่อการักำกับ่ด่แลกิจการัที่่�ด่และม่

เจตนัารัมณ์์ท่ี่�จะส่งเสรัิมให้ม่การัป็้องกันัการัใชั้้ข้อม่ล

ภายู่ในั การัป็้องกันัการัเกิดรัายู่การัเก่�ยู่วิโยู่ง และการั

ป็้องกันัค์วิามขัดแยู่้งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์ให้เป็็นัไป็ตาม

หลักการักำกับ่กิจการัที่่�ด่ ยู่ึดมั�นัในัหลักธรัรัมาภิบ่าล  

ค์วิามซ่ึ่�อสัตย์ู่ ค์วิามส่จริัต ค์วิามเป็็นัธรัรัม ค์วิามโป็ร่ังใส

ในัการัดำเนิันังานั สร้ัางค์วิามเช่ั้�อมั�นัให้กับ่ค์่่สัญญา  

ค์่่แข่ง ผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่ และล่กค์้า ตลอดจนันัำไป็ส่่

การัเตบิ่โตอยู่า่งยู่ั�งยู่น่ัขององค์ก์รั จงึไดก้ำหนัดนัโยู่บ่ายู่

นโยบัายและผู้ลการดำเนินงานท่�เก่�ยวโยงกัน

นโยบัายการป้องกันการใช�ข้�อม้ลภายใน การป้องกันการเกิด
รายการเก่�ยวโยง และการป้องกันค่วามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

การัป็้องกันัการัใช้ั้ข้อม่ลภายู่ในั การัป้็องกันัการัเกิด

รัายู่การัเก่�ยู่วิโยู่ง และการัป้็องกันัค์วิามขัดแยู้่งที่างผ่ล

ป็รัะโยู่ชั้น์ั เพื่่�อให้ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั ยู่ึดถ่อเป็็นัแนัวิที่างป็ฏิิบ่ัติตาม

ป็รัะกาศค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล เรั่�อง

นัโยู่บ่ายู่การัป็้องกันัการัใชั้้ข้อม่ลภายู่ในั การัป็้องกันั

การัเกิดรัายู่การัเก่�ยู่วิโยู่ง และการัป็้องกันัค์วิามขัดแยู่้ง 

ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ั ป็รัะกาศใชั้้เม่�อวิันัที่่� 20 ต่ลาค์ม 

2563 โดยู่ป็รัะธานักรัรัมการัค์ณ์ะกรัรัมการัสลาก 

กินัแบ่่งรััฐบ่าล (นัายู่พื่ชั้รั อนัันัตศิลป็์) ดังนั่�

1. การป้องกันการใช�ข้�อม้ลภายใน

แนวปฏ์ิบ่ัติ

1) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั ต้องรัักษา

ขอ้มล่ภายู่ในั ขอ้มล่ค์วิามลบั่ ขอ้มล่การัป็ฏิบิ่ตังิานั และเรั่�องค์วิามเป็น็ัไป็ 

ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ที่่�ไม่อยู่่่ในัข่ายู่พื่ึงเป็ิดเผ่ยู่ของ

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

2) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั ต้องรัักษา

ขอ้มล่ภายู่ในั ขอ้มล่ค์วิามลบั่ ขอ้มล่การัป็ฏิบิ่ตังิานั และเรั่�องค์วิามเป็น็ัไป็ 

ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ออกเปิ็ดเผ่ยู่ต่อบ่่ค์ลากรัหรั่อ 

หนั่วิยู่งานัอ่�นั และ/หรั่อ นัำไป็แสวิงหาป็รัะโยู่ชั้นั์ต่อตนัเองหรั่อผ่่้อ่�นั 

การัเป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ลจะกรัะที่ำได้ต่อเม่�อม่อำนัาจหน้ัาที่่�และเป็็นัป็รัะโยู่ชั้น์ั

แก่สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

3) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั ต้องรัักษา

ขอ้มล่ภายู่ในั ขอ้มล่ค์วิามลบั่ ขอ้มล่การัป็ฏิบิ่ตังิานั และเรั่�องค์วิามเป็น็ัไป็ 

ของสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลไป็วิิพื่ากษ์วิิจารัณ์์ในัลักษณ์ะ 

ที่่�ก่อให้เกิดค์วิามเส่ยู่หายู่แก่สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

นโยบ่าย

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าลกำหนัดแนัวิป็ฏิิบ่ัติการั

ใชั้้ข้อม่ลภายู่ในั ข้อม่ลค์วิามลับ่ 

ข้อม่ลการัป็ฏิิบ่ัติงานั และเรั่�อง

ค์วิามเป็็นัไป็ของสำนัักงานัสลาก

กนิัแบ่ง่รััฐบ่าล เพื่่�อไมใ่หเ้กดิค์วิาม

เส่ยู่หายู่และเป็็นัไป็ตามนัโยู่บ่ายู่

โดยู่หนั่วิยู่งานักำกับ่ด่แล
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2. การป้องกันการเกิดรายการเก่�ยวโยง

นโยบ่าย

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าลกำหนัดแนัวิป็ฏิิบั่ติการั

ป็้องกันัการัเกิดรัายู่การัเก่�ยู่วิโยู่ง 

เพื่่�อมิให้ค์ณ์ะกรัรัมการั ผ่่้บ่รัิหารั 

และพื่นักังานัใช้ั้โอกาสจากการัเป็็นั

กรัรัมการั ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั

ของสำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล

ในัการัเอาป็รัะโยู่ชั้นัห์ร่ัอมส่ว่ินัรัว่ิม 

กับ่ผ่่้ อ่�นั เพื่่� อไ ม่ ให้ เกิดค์วิาม 

เส่ยู่หายู่และเป็็นัไป็ตามนัโยู่บ่ายู่ที่่�

กำหนัดโดยู่หนั่วิยู่งานักำกับ่ด่แล

แนวปฏ์ิบ่ัติ

1) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล ผ่่บ้่รัหิารั และพื่นักังานั ผ่่เ้ก่�ยู่วิขอ้ง

หรั่อเก่�ยู่วิโยู่งจะได้รัับ่ผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์กับ่รัายู่การัที่่�ขอรัับ่อนั่มัติ หรั่อ

สนับั่สนัน่ัของสำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล ตอ้งแจง้ใหส้ำนักังานัสลาก

กินัแบ่่งรััฐบ่าลที่รัาบ่ค์วิามสัมพื่ันัธ์ หรั่อการัเก่�ยู่วิโยู่งของตนัในัรัายู่การั

ดังกล่าวิ และต้องไม่เข้ารั่วิมพื่ิจารัณ์าตัดสินั รัวิมถึงไม่ใชั้้อำนัาจอนั่มัติ

ในัธ่รักรัรัมนัั�นั ๆ 

2) การัอนัมั่ตริัายู่การัใด ๆ  ของค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล ผ่่บ้่รัหิารั  

และพื่นัักงานั ต้องพื่ิจารัณ์าอยู่่างเหมาะสม รัอบ่ค์อบ่ โดยู่ค์ำนัึงถึง 

ผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ัสง่สด่ของสำนัักงานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล รัวิมทัี่�งตอ้งป็ฏิบัิ่ติ

ตามกฎ รัะเบ่่ยู่บ่ ค์ำสั�ง ข้อบ่ังค์ับ่ และหลักเกณ์ฑ์์ ฯลฯ ของสำนัักงานั

สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลได้อยู่่างค์รับ่ถ้วินัถ่กต้อง

3) กรัณ์่ท่ี่�ม่ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั  

ค์นัหนัึ�งค์นัใดม่ส่วินัได้เส่ยู่หรั่ออาจม่ส่วินัได้เส่ยู่กับ่ผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ัในั

เรั่�องที่่�กำลังม่การัพื่ิจารัณ์าหรั่ออนั่มัติ ต้องไม่เข้ารั่วิมพื่ิจารัณ์าหรั่อ 

งดออกเส่ยู่งในัเรั่�องนัั�นั ๆ 

3. การป้องกันค่วามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

นโยบ่าย
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง

รััฐบ่าลกำหนัดแนัวิป็ฏิิบั่ติการั

ป็้ อ ง กันัค์วิาม ขัดแ ยู้่ งที่า งผ่ล

ป็รัะโยู่ชั้นั์ เพื่่�อสรั้างค์วิามเป็็นั

ธรัรัมใหแ้กค่์่สั่ญญา ค์่แ่ขง่ ผ่่ม้ส่ว่ินั

ได้ส่วินัเส่ยู่ และล่กค้์า เพื่่�อไม่ให้

เกิดค์วิามเส่ยู่หายู่และเป็็นัไป็ตาม

นัโยู่บ่ายู่ที่่�กำหนัดโดยู่หน่ัวิยู่งานั

กำกับ่ด่แล

แนวปฏ์ิบ่ัติ
1) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่่งรัฐับ่าล ผ่่บ้่รัหิารั และพื่นักังานั ต้องไม่เอ่�อ

ป็รัะโยู่ชั้น์ัต่อค์่ส่ญัญาหรัอ่ค่่์แข่งฝ่่ายู่หนัึ�งฝ่่ายู่ใดของสำนักังานัสลากกินัแบ่่ง 

รััฐบ่าล อันัเป็็นัเหต่ให้สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเส่ยู่ป็รัะโยู่ชั้น์ั 

หรั่อเส่ยู่หายู่

2) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั ต้องไม่ม่

สว่ินัรัว่ิมในัฐานัะผ่่ก้รัะที่ำการัหรัอ่ผ่่ร่้ัวิมงานัในักิจการัที่่�เป็น็ัของค่่์สญัญา

กบั่สำนักังานัสลากกินัแบ่ง่รัฐับ่าล อนััเป็น็ัเหต่ให้สำนักังานัสลากกินัแบ่ง่

รััฐบ่าลเส่ยู่ป็รัะโยู่ชั้นั์หรั่อเส่ยู่หายู่

3) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั ต้องไม่ม่

สว่ินัรัว่ิมในัฐานัะผ่่ก้รัะที่ำการัหรัอ่ผ่่ร่้ัวิมงานัในักจิการักบั่ฝ่า่ยู่หนัึ�งฝ่า่ยู่ใด 

ที่่�เป็น็ัค์่แ่ขง่กนััเพื่่�อใหไ้ดม้าซึ่ึ�งการัเป็น็ัค์่ส่ญัญากบั่สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่ 

รััฐบ่าล อันัเป็็นัเหต่ให้สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลเส่ยู่ป็รัะโยู่ชั้น์ั 

หรั่อเส่ยู่หายู่

4) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าล ผ่่บ้่รัหิารั และพื่นักังานั ต้องรักัษาค์วิาม

สมัพื่นััธ์กบั่ลก่ค้์าหรัอ่ค์่ค้่์าในัเชั้งิธร่ักจิด้วิยู่ค์วิามเสมอภาค์ ไม่เรัยู่่กร้ัอง 

รัับ่ที่รััพื่ย์ู่สินั หร่ัอผ่ลป็รัะโยู่ชั้น์ัอ่�นัใดที่ั�งที่างตรังและที่างอ้อมจาก 

ผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่และล่กค์้า
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แนวปฏ์ิบ่ัติ

5) ผ่่้บ่ริัหารัและพื่นัักงานัต้องรัายู่งานัผ่่้บั่งคั์บ่บั่ญชั้าตามลำดับ่ขั�นั รัวิมที่ั�ง 

ค์ณ์ะกรัรัมการัตรัวิจสอบ่ให้ที่รัาบ่ถึงรัายู่ละเอ่ยู่ดของรัายู่การัค์วิาม 

ขัดแยู่้งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์ที่่�ผ่่้รัายู่งานัม่ส่วินัเก่�ยู่วิข้องที่่กเรั่�อง

6) ค์ณ์ะกรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล ผ่่้บ่รัิหารั และพื่นัักงานั ซึ่ึ�งม่ฐานัะ

เป็น็ัพื่่�นัอ้ง บ่ดิา มารัดา บ่ต่รั สามภ่รัรัยู่า ตอ้งไมอ่ยู่่ใ่นัหนัว่ิยู่งานัเด่ยู่วิกนัั 

โดยู่เฉพื่าะอยู่่างยู่ิ�งหนั่วิยู่งานัที่่�ม่บ่่ค์ค์ลใดบ่่ค์ค์ลหนัึ�งเป็็นัผ่่้บ่ังค์ับ่บ่ัญชั้า

7) สำนักังานัสลากกนิัแบ่ง่รัฐับ่าลกำหนัดใหม้โ่ค์รังสรัา้งผ่่ร้ับั่ผ่ดิชั้อบ่ รัะบ่บ่

การับ่รัหิารัจดัการั รัะบ่บ่สง่เสรัมิการัดำเนันิังานั รัะบ่บ่ตดิตาม ป็รัะเมนิั 

และรัายู่งานัผ่ลการัดำเนิันังานัแก่ผ้่่บ่ริัหารัรัะดับ่ส่ง ค์ณ์ะกรัรัมการั

และ/หรั่อค์ณ์ะอนั่กรัรัมการั เพื่่�อดำเนัินัการัให้เป็็นัไป็ตามนัโยู่บ่ายู่

การัป็้องกันัการัใชั้้ข้อม่ลภายู่ในั การัป็้องกันัการัเกิดรัายู่การัเก่�ยู่วิโยู่ง  

และการัป็้องกันัค์วิามขัดแยู่้งที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์

นโยบ่าย

การใช�เทค่โนโลย่สารสนเทศกับัพันักงานสำนักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล

1
การพัฒนาระบ่บ่
สารสนเทศ 
เพื�อสนับ่สนุน 
การปฏ์ิบ่ัติงาน

1.1 แอปพลิเคชัน i-CLEAR และระบ่บ่ Intranet i-CLEAR
สำนัักงานัสลากฯ ได้ม่การัใชั้้แอป็พื่ลิเค์ชั้ันั i-CLEAR ที่่�ใชั้้งานัได้บ่นัอ่ป็กรัณ์์ Mobile 
รัะบ่บ่ป็ฏิิบ่ัติการั Android และ iOS รัวิมถึงม่การัเชั้่�อมโยู่งข้อม่ลกับ่รัะบ่บ่ Intranet 
i-CLEAR ซึ่ึ�งเป็็นั Web Application เพื่่�อสนัับ่สนั่นัการัที่ำงานัรั่วิมกันัของบ่่ค์ลากรั 
โดยู่ใชั้ด้จิทิี่ลัเป็น็ัส่�อกลางในัการัติดตอ่ส่�อสารั ที่ั�งนั่�เพื่่�อเป็น็ัการัเตรัยู่่มค์วิามพื่รัอ้มให้
กับ่บ่่ค์ลากรัในัการัที่ำ Digital Transformation ในัอนัาค์ต 

1.2 ระบ่บ่วิเคราะห์ข้�อม้ลและ Big Data
จากการัเป็ดิใชั้ง้านัแอป็พื่ลเิค์ชั้นัั GLO Lottery Official และ my GLO สำนักังานัสลากฯ 
ได้รัับ่ข้อม่ลหลายู่ส่วินัจากผ้่่ใชั้้แอป็พื่ลิเค์ชัั้นั ไม่ว่ิาจะเป็็นัข้อม่ลผ้่่ลงที่ะเบ่่ยู่นัใช้ั้งานั  
ขอ้มล่การัซึ่่�อสลาก ขอ้มล่รัาค์าสลาก ขอ้มล่พิื่กดัจด่จำหน่ัายู่ ซึึ่�งเป็น็ัข้อมล่ขนัาดใหญ่
ที่่�สามารัถนัำมาวิิเค์รัาะหเ์พ่ื่�อใชั้ป้็รัะโยู่ชั้นัใ์นัเชั้งิธ่รักจิได ้โดยู่ไดน้ัำเอาเที่ค์โนัโลยู่ ่Big 
Data มาใชั้้ในัการัวิิเค์รัาะห์ข้อม่ลที่่�ได้ซึ่ึ�งม่จำนัวินัมาก

1.3 ระบ่บ่บ่ันท้กผู้ลการออกรางวัล
สำนักังานัสลากฯ ไดม้ก่ารัป็รับั่ป็รัง่รัะบ่บ่ออกรัางวิลัให้สามารัถแสดงผ่ลรัางวิลัสำคั์ญ
แบ่บ่อัตโนัมัติบ่นัหนั้าจอแสดงผ่ลบ่นัเวิที่่ออกรัางวิัล

2
การปรับ่ปรุง
โครงสร�างพื�นฐาน
ด�านเทคโนโลย่
สารสนเทศ

2.1 การปรับ่ปรุงระบ่บ่เครือข้่ายไร�สายภายในสำานักงานสลากฯ
สำนักังานัสลากฯ ไดด้ำเนันิัการัโค์รังการัป็รับั่ป็รัง่รัะบ่บ่เค์รัอ่ขา่ยู่ไรัส้ายู่ ภายู่ในัอาค์ารั
ที่ั�งสำนักังานัสนัามบ่ินันั�ำและสำนักัการัพื่มิพื่เ์อกมยัู่ และเรัิ�มใชั้ง้านัในัเดอ่นัสงิหาค์ม 
2563 ที่ำใหส้ำนักังานัสลากฯ มร่ัะบ่บ่เค์รัอ่ข่ายู่ไร้ัสายู่ที่่�มเ่สถยู่่รัภาพื่ ค์รัอบ่ค์ลม่พื่่�นัที่่� 
และเพื่่ยู่งพื่อต่อการัใชั้้งานักับ่อ่ป็กรัณ์์ต่าง ๆ เชั้่นั ค์อมพื่ิวิเตอรั์โนั้ตบ่่�ก สมารั์ที่โฟันั  
แที่็บ่เล็ต ท่ี่�ม่การัใชั้้งานัเค์รั่อข่ายู่ภายู่ในัพ่ื่�นัท่ี่�สำนัักงานัสลากฯ นัอกจากนั่�ยู่ังเป็็นั 
การัสง่เสรัมิใหม้ก่ารัใช้ั้บ่รักิารั GLO Mobile Application ที่่�สำนักังานัสลากฯ จดัที่ำขึ�นั
เพื่่�อใหบ้่รักิารัพื่นักังานั ป็รัะชั้าชั้นั และตัวิแที่นัจำหนัา่ยู่ที่่�เข้ามาใชั้บ้่รักิารัในัสำนักังานั 
สลากฯ อ่กด้วิยู่
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2.2 การปรับ่ปรุงระบ่บ่เครือข้่ายภายนอก
สำนัักงานัสลากฯ ม่การัติดตั�งรัะบ่บ่เค์รั่อข่ายู่อินัเที่อรั์เนัต็ที่ั�งที่่�สำนักังานัสนัามบ่นิันั�ำ
และสำนักัการัพื่มิพ์ื่เอกมยัู่ เพื่่�อให้สามารัถรัองรับั่การัใช้ั้งานัจากผ่่ใ้ช้ั้งานัที่ั�ง 2 แห่ง  
และเพื่่�อการับ่ริัการัผ่่ใ้ช้ั้งานัจากหน่ัวิยู่งานัภายู่นัอกหรัอ่ป็รัะชั้าชั้นั เป็น็ับ่ริัการัวิางรัะบ่บ่ 
อินัเที่อรั์เนั็ตค์วิามเรั็วิส่งให้กับ่องค์์กรัขนัาดกลางถึงใหญ่ ที่่�ต้องการัรัะบ่บ่การัส่�อสารั
เชั้่�อมต่อกันัอยู่่างมป่็รัะสิที่ธิภาพื่ สามารัถรับั่-ส่งข้อมล่ไม่จำกัดป็ริัมาณ์ เช่ั้�อมต่อตรังกับ่  
Internet Gateway ที่ั�งในัและตา่งป็รัะเที่ศ นัอกจากนัั�นัสำนักังานัสลากฯ ยู่งัมก่ารัเชั้า่ 
เค์รั่อข่ายู่เพื่่�อใช้ั้รัองรัับ่การัเช่ั้�อมต่อรัะหว่ิางท่ี่�สำนัักงานัสนัามบิ่นันั�ำและสำนััก 
การัพื่ิมพื่์เอกมัยู่ และเชั้่�อมต่อกับ่หนั่วิยู่งานัภาค์รััฐอ่�นั ๆ 

2.3 การจัดทำาระบ่บ่ประชุมทางไกล VDO Conference
ในัชั้ว่ิงที่่�มก่ารัรัะบ่าดของโค์วิดิ 19 มผ่่ลใหส้ำนักังานัสลากฯ จำเป็น็ัตอ้งใชั้ก้ารัป็รัะชั้ม่
ผ่่านั VDO Conference เพื่ิ�มมากขึ�นั และม่การัจัดการัด้านัค์วิามมั�นัค์งป็ลอดภัยู่
สารัสนัเที่ศ ซึ่ึ�งสำนักังานัสลากฯ ไดเ้ลอ่กโป็รัแกรัมป็รัะชั้ม่ที่างไกลที่่�เป็น็ั Open Source 
ที่่�สามารัถค์วิบ่ค์่มผ้่่เข้าป็รัะชั้่มได้ด่ และสามารัถจัดเก็บ่ไฟัล์ Record การัป็รัะชั้่ม 
ในัเซึ่ิรั์ฟัเวิอรั์ของสำนัักงานัสลากฯ ได้ เพื่่�อป็้องกันัไม่ให้ข้อม่ลการัป็รัะชั้่มรัั�วิไหลไป็
ส่่ภายู่นัอก

นโยบัายการป้องกันข้�อม้ลเทค่โนโลย่สารสนเทศเพัื�อค่วามปลอดภัย

1. การปฏ์ิบ่ัติตามมาตรฐาน ISO 27001
สำนัักงานัสลากฯ ได้ม่การัใชั้้มาตรัฐานั ISO 

27001 กับ่กรัะบ่วินัการัสำค์ัญของสำนัักงานัสลากฯ 

ได้แก่ กรัะบ่วินัการัจ่ายู่รัางวิัล กรัะบ่วินัการัออกรัางวิัล 

และ Data Center ซึ่ึ�งได้ม่การัจัดที่ำแนัวินัโยู่บ่ายู่

และแนัวิป็ฏิิบ่ัติในัการัรัักษาค์วิามมั�นัค์งป็ลอดภัยู่ 

ด้านัสารัสนัเที่ศของสำนัักงานัสลากฯ เพื่่�อให้การั

ดำเนัินังานัด้วิยู่วิิธ่การัที่างอิเล็กที่รัอนัิกส์ม่ค์วิามมั�นัค์ง

ป็ลอดภัยู่และเชั้่�อถ่อได้ 

2. การปรับ่ปรุงระบ่บ่ป้องกันมัลแวร์บ่นเครื�อง
คอมพิวเตอร์ข้องสำานักงานสลากฯ

สำนักังานัสลากฯ ไดม้ก่ารัตดิตั�งใชั้ง้านัโป็รัแกรัม 

Anti-virus ที่่�เค์รั่�องค์อมพื่วิิเตอรัท์ี่ก่เค์รั่�องของสำนักังานั

สลากฯ เพื่่�อป้็องกันัการัโจมต่จากมัลแวิร์ัผ่่านัเค์ร่ั�อง 

ล่กข่ายู่ โดยู่ได้ม่การัอัป็เดตโป็รัแกรัมดังกล่าวิอยู่่าง 

ต่อเนั่�อง รัวิมที่ั�งติดตาม ที่บ่ที่วินั ป็รัับ่ป็รั่ง และแก้ไข

การัตั�งค์่าต่าง ๆ ของโป็รัแกรัมตามค์ำแนัะนัำจาก

เจา้ของผ่ลติภณั์ฑ์โ์ดยู่ตรัง เพื่่�อใหม้ป่็รัะสทิี่ธภิาพื่ในัการั

ป็้องกันัเค์ร่ั�องค์อมพิื่วิเตอร์ัจากมัลแวิร์ัใหม่ซึ่ึ�งม่รั่ป็แบ่บ่

การัโจมต่ที่่�เป็ล่�ยู่นัแป็ลงไป็อยู่่างต่อเนั่�อง

การดำเนินงานด�านเทค่โนโลย่สารสนเทศ ประจำปีงบัประมาณิ 2564 และในอนาค่ต

1. การพัฒนา
ระบ่บ่บ่ริการดิจิทัล 
สำาหรับ่ผู้้�ม่ส่วนได�
ส่วนเส่ยภายนอก

สำนัักงานัสลากฯ ม่แอป็พื่ลิเค์ชั้ันั ค์่อ GLO Lottery ให้บ่รัิการัป็รัะชั้าชั้นัที่ั�วิไป็ 

และ my GLO ให้บ่รัิการัผ่่้จำหนั่ายู่ และเวิ็บ่ไซึ่ต์ของสำนัักงานัสลากฯ โดยู่ม่บ่รัิการั 

e-service สำหรัับ่ผ่่้จำหน่ัายู่และจองคิ์วิออนัไลน์ั สำหรัับ่ผ้่่ขอรัับ่เงินัรัางวิัล และม่

การัโอนัเงินัรัางวัิลเข้าบั่ญชั้่ผ่่้ขอรัับ่เงินัรัางวัิล สามารัถโอนัได้ไม่จำกัดยู่อดเงินัรัางวัิล

สำหรับั่บ่ญัชั้ธ่นัาค์ารัออมสนิั และยู่อดเงนิัรัางวิลัไมเ่กนิั 2,000,000 บ่าที่สำหรับั่บ่ญัชั้่

ธนัาค์ารัอ่�นั ๆ โดยู่สำนัักงานัสลากฯ ได้ม่การัพื่ัฒนัาและป็รัังป็รั่งโค์รังสรั้างพ่ื่�นัฐานั

ด้านัเที่ค์โนัโลยู่่และรัะบ่บ่เค์รั่อข่ายู่ โดยู่ม่การัออกแบ่บ่สถาป็ัตยู่กรัรัมเค์รั่�องแม่ข่ายู่ให้

ใชั้ป้็รัะโยู่ชั้นัไ์ดเ้ตม็ป็รัะสทิี่ธภิาพื่มากขึ�นั รัวิมถงึมก่ารัเพื่ิ�มศน่ัยู่ ์Data Center แหง่ที่่� 3  

นัอกพื่่�นัที่่�ของสำนักังานัสลากฯ เพื่่�อใหส้ามารัถใหบ้่รักิารัไดอ้ยู่า่งตอ่เนั่�อง ที่ั�งนั่�ไดม้ก่ารั

เพื่ิ�มศักยู่ภาพื่อ่ป็กรัณ์์เค์รั่อข่ายู่ที่่�เชั้่�อมต่อรัะหวิ่าง Data Center ที่ั�ง 3 แห่ง เพื่่�อให้
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2.1 ด�านข้�อม้ล
สำนัักงานัสลากฯ เล็งเห็นัค์วิามสำค์ัญเรั่�องข้อม่ล ซึ่ึ�งสำนัักงานัสลากฯ ม่ข้อม่ล

ด้านัต่าง ๆ อยู่่่เป็็นัจำนัวินัมาก ที่่�ต้องการัให้ม่การัจัดเรั่ยู่งข้อม่ลอยู่่างเป็็นัรัะบ่บ่และ

ใชั้้ป็รัะโยู่ชั้นั์ได้เต็มป็รัะสิที่ธิภาพื่ เพื่่�อใชั้้ข้อม่ลเป็็นัหลักในัการัขับ่เค์ล่�อนัองค์์กรั จึงม่

การัจัดที่ำธรัรัมาภิบ่าลข้อม่ล (Data Governance) เพื่่�อจัดวิางโค์รังสรั้างของรัะบ่บ่

การับ่รัิหารัจัดการัข้อม่ลในัที่่กขั�นัตอนั เพื่่�อให้หน่ัวิยู่งานัได้ข้อม่ลที่่�ถ่กต้อง ค์รับ่ถ้วินั 

เป็น็ัป็จัจ่บ่นัั สามารัถเชั้่�อมโยู่งขอ้ม่ลกนััไดอ้ยู่า่งมป่็รัะสทิี่ธภิาพื่ มค่์วิามมั�นัค์งป็ลอดภยัู่ 

นัอกจากนั่�ยู่งัมก่ารัพื่ฒันัารัะบ่บ่ Data Analytic และ Business Intelligence เพื่่�อชั้ว่ิยู่

ในัการัจัดการัข้อม่ลป็ริัมาณ์มากให้อยู่่่ในัร่ัป็แบ่บ่ที่่�สามารัถวิิเค์รัาะห์และจัดที่ำรัายู่งานั

เชั้ิงบ่รัิหารัได้ และได้ข้อม่ลที่่�ม่ค์่ณ์ภาพื่ ม่ค์วิามนั่าเชั้่�อถ่อต่อการันัำไป็ตัดสินัใจต่อไป็ 

ในัอนัาค์ตสำนัักงานัสลากฯ จะจัดที่ำ Data Integration & Service เพื่่�อแก้ไข

ป็ัญหาการัจัดเก็บ่ข้อม่ลส่วินับ่่ค์ค์ลที่่�อยู่่่ในัรั่ป็แบ่บ่อิเล็กที่รัอนัิกส์ที่่�ม่อยู่่่หลายู่แหล่ง  

ใหม้ก่ารับ่ร่ัณ์าการัแหลง่ข้อมล่สว่ินับ่ค่์ค์ลเขา้ด้วิยู่กนัั และม ่service เพื่่�อใหแ้อป็พื่ลเิค์ชั้นัั 

ตา่ง ๆ  สามารัถเขา้ถงึขอ้มล่ไดอ้ยู่า่งป็ลอดภยัู่ มก่ารัค์วิบ่ค์ม่สทิี่ธิ� และมก่ารัเกบ็่ป็รัะวิตัิ 

การัเข้าถึงข้อมล่ เพื่่�อเตรัยู่่มค์วิามพื่ร้ัอมตามพื่รัะรัาชั้บั่ญญัตคิ์่ม้ค์รัองข้อมล่ส่วินับ่ค่์ค์ล 

พื่.ศ. 2562 ซึ่ึ�งจะม่ผ่ลบ่ังค์ับ่ใชั้้ในัเด่อนัมิถ่นัายู่นั 2565

2.2 ด�านกระบ่วนการ
สำนัักงานัสลากฯ ได้ม่การัจัดที่ำสถาป็ัตยู่กรัรัมองค์์กรั (Enterprise 

Architecture) ตามหลักเกณ์ฑ์์การัป็รัะเมินัผ่ลการัดำเนัินังานัรััฐวิิสาหกิจ (Enablers) 

เพื่่�อให้ได้สถาปั็ตยู่กรัรัมองค์์กรัปั็จจ่บ่ันั และร่ัางแบ่บ่สถาปั็ตยู่กรัรัมองค์์กรัเป็้าหมายู่ 

โดยู่ศึกษาวิิเค์รัาะห์กรัะบ่วินัการัในัป็ัจจ่บ่ันั และนัำมาป็รัับ่ป็รั่งป็รัะสิที่ธิภาพื่เพื่่�อสรั้าง

กรัะบ่วินัการัในัอนัาค์ตให้เป็็นัไป็ตามเป้็าหมายู่ ซึึ่�งสำนัักงานัสลากฯ ได้ม่การันัำ

สถาปั็ตยู่กรัรัมองค์ก์รัปั็จจบ่่นััและเป้็าหมายู่ไป็วิางแผ่นัการัที่ำ Digital Transformation 

ซึ่ึ�งที่ำให้สามารัถนัำเที่ค์โนัโลยู่่มาป็รัับ่ใช้ั้ที่ั�วิที่ั�งองค์์กรัได้อยู่่างเป็็นัรัะบ่บ่ต่อไป็ โดยู่จะ

สามารัถลดการัใชั้้ที่รััพื่ยู่ากรั ลดค์วิามผ่ิดพื่ลาด ม่ข้อม่ลในัรั่ป็แบ่บ่ดิจิที่ัลที่่�สามารัถใชั้้

ในัการับ่รัิหารัและตัดสินัใจได้รัวิดเรั็วิมากยู่ิ�งขึ�นั

2.3 ด�านโครงสร�างพื�นฐาน
เพื่่�อให้สามารัถรัองรัับ่แผ่นัการัที่ำ Digital Transformation สำนัักงานัสลากฯ 

ม่แผ่นัการัป็รัับ่ป็รั่งรัะบ่บ่เค์รั่อข่ายู่ภายู่ในัที่ั�งหมด เนั่�องจากม่อายู่่การัใชั้้งานัเกินักวิ่าที่่�

กำหนัดและลา้สมยัู่ ซึึ่�งมค่์วิามเส่�ยู่งที่่�จะเกดิป็ญัหาและไมม่อ่ะไหลซ่ึ่อ่มแซึ่ม ในัอนัาค์ต

สำนักังานัสลากฯ มแ่ผ่นัที่่�จะนัำเที่ค์โนัโลยู่ดิ่จทิี่ลัมาใชั้ง้านัในัป็ริัมาณ์มาก จงึจำเป็น็ัต้อง

ม่รัะบ่บ่เค์รั่อข่ายู่และอ่ป็กรัณ์์ที่่�ม่ค์วิามพื่รั้อมต่อการัป็ฏิิบ่ัติงานั

2. การพัฒนา
ระบ่บ่สารสนเทศ 
เพื�อสนับ่สนุนการ
ปฏ์ิบ่ัติงาน

สามารัถที่ำงานัเชั้่�อมโยู่งกันัได้อยู่่างม่เสถ่ยู่รัภาพื่ ซึ่ึ�งจะชั้่วิยู่รัองรัับ่การัใชั้้งานัของผ่่้รัับ่

บ่รัิการัภายู่นัอกที่่�เพื่ิ�มขึ�นัเป็็นัจำนัวินัมาก 

ในัอนัาค์ต สำนัักงานัสลากฯ ม่แผ่นัรัะยู่ะยู่าวิที่่�จะที่ำ Digital Transformation 

โดยู่การัพื่ัฒนัาแอป็พื่ลิเค์ชั้ันัที่่�สามารัถตอบ่โจที่ยู่์ค์วิามต้องการัของผ่่้ม่ส่วินัได้ส่วินัเส่ยู่

ที่่�สำค์ัญที่่กกล่่ม และม่แผ่นัเช่ั้�อมโยู่งรัะบ่บ่กับ่องค์์กรัพัื่นัธมิตรั เพื่่�อขยู่ายู่ศักยู่ภาพื่ 

ในัการัให้บ่รัิการัด้วิยู่เที่ค์โนัโลยู่่ดิจิที่ัลอยู่่างต่อเนั่�อง
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ประวัติค่ณิะกรรมการ
สลากกินแบั่งรัฐบัาล 

(ณิ วันท่� 30 กันยายน 2564)

ประวัติการศ้กษา
• M.S. (Economic Policy and Planning) Northeastern University, USA
• ป็รัิญญาตรั่ เศรัษฐศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต จ่ฬาลงกรัณ์์มหาวิิที่ยู่าลัยู่

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งด้านัวิิที่ยู่าการัพื่ลังงานั รั่่นัที่่� 12 สถาบ่ันัวิิที่ยู่าการัพื่ลังงานั พื่.ศ. 2561
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งวิิที่ยู่าการัตลาดที่่นั รั่่นัที่่� 25 สถาบ่ันัวิิที่ยู่าการัตลาดที่่นั พื่.ศ. 2560
• หลักส่ตรั วิิที่ยู่าลัยู่ป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั รั่่นัที่่� 58 สถาบ่ันัวิิชั้าการัป็้องกันัป็รัะเที่ศ พื่.ศ. 2558
• หลักส่ตรั Director Certification Program (DCP) รั่่นัที่่� 205 สมาค์มส่งเสรัิมสถาบ่ันักรัรัมการับ่รัิษัที่

ไที่ยู่ (IOD) พื่.ศ. 2558

ประวัติการทำงาน
• พื่.ศ. 2563 - ป็ัจจ่บ่ันั อธิบ่ด่กรัมสรัรัพื่สามิต
• พื่.ศ. 2561  ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัเศรัษฐกิจการัค์ลัง
• พื่.ศ. 2559  ผ่่้ตรัวิจรัาชั้การักรัะที่รัวิงการัค์ลัง
• พื่.ศ. 2558  ที่่�ป็รัึกษาด้านัเศรัษฐกิจการัเงินั สำนัักงานัเศรัษฐกิจการัค์ลัง
• พื่.ศ. 2556  รัองผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัเศรัษฐกิจการัค์ลัง
• พื่.ศ. 2555  ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักนัโยู่บ่ายู่รัะบ่บ่การัเงินัและสถาบ่ันัการัเงินั  

สำนัักงานัเศรัษฐกิจการัค์ลัง

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• กรัรัมการัธนัาค์ารักรั่งไที่ยู่ จำกัด (มหาชั้นั)
• กรัรัมการับ่รัิษัที่ โกลบ่อล เพื่าเวิอรั์ ซึ่ินัเนัอรั์ยู่่� จำกัด (มหาชั้นั)

นายลวรณ แสงสนิท
ปรู้ะธานักรู้รู้มการู้ 
ตำแหุ้นั่ง อธิบ่ด่กรู้มสรู้รู้พัสามิต
อายุ 54 ปี

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  
(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ นัิเที่ศศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต (นัิเที่ศศาสตรั์พื่ัฒนัาการั) จ่ฬาลงกรัณ์์มหาวิิที่ยู่าลัยู่
• ป็รัญิญาโที่ Master of Public Administration (MPA), The American University, Washington D.C., USA
• ป็รัิญญาตรั่ สังค์มสงเค์รัาะห์ศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธรัรัมศาสตรั์
• Postgraduate Diploma in Development Study (ป็รัะกาศนั่ยู่บั่ตรับ่ัณ์ฑิ์ตด้านัการัศึกษาเพื่่�อการั

พื่ัฒนัา) Massey University, New Zealand (ที่่นัรััฐบ่าลนัิวิซึ่่แลนัด์)

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั การัเป็็นัผ่่้ตรัวิจรัาชั้การัอยู่่างสง่างามส่่ค์วิามเป็็นัเลิศ ป็รัะจำป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ พื่.ศ. 2562 

สำนัักงานัป็ลัดสำนัักนัายู่กรััฐมนัตรั่
• หลักส่ตรั การัป้็องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั (NDC) วิป็อ. รั่่นัที่่� 60 วิิที่ยู่าลัยู่ป้็องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั  

สถาบ่ันัวิิชั้าการัป็้องกันัป็รัะเที่ศ
• หลักส่ตรั เสรัิมหลักส่ตรันัักบ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง (ส.นับ่ส.) รั่่นัที่่� 8 สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการัข้ารัาชั้การั

พื่ลเรั่อนั (ก.พื่.)
• หลักส่ตรั นัักบ่รัิหารัการัที่่ต (นับ่ที่. รั่่นัที่่� 6) กรัะที่รัวิงการัต่างป็รัะเที่ศ
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่กลางกับ่การัเตรั่ยู่มค์วิามพื่รั้อมส่่ป็รัะชั้าค์มอาเซึ่่ยู่นั สำนัักงานั ก.พื่.
• หลักส่ตรั นัักบ่รัิหารัการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลงที่างสังค์ม (นัป็ป็ส. รั่่นั 1) พื่ม. และ สสส.
• หลักส่ตรั นัักบ่รัิหารัการัพื่ัฒนัาสังค์ม (นับ่พื่. รั่่นัที่่� 2) พื่ม.
• หลักส่ตรั Disability-related Human Resource Development Training Management JICA
• หลักส่ตรั Policy and Management for Empowerment Person with Disabilities JICA
• หลกัสต่รั นัานัาชั้าติสำหรับั่ผ่่น้ัำร่่ันัใหม่ ดา้นัหลักนัติิธรัรัมและการัพัื่ฒนัา (RoLD 2020 : The Resilient 

Leader) สถาบ่ันัเพื่่�อการัยู่่ติธรัรัมแห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่ (องค์์การัมหาชั้นั)

ประวัติการทำงาน
• อธิบ่ด่กรัมส่งเสรัิมและพื่ัฒนัาค์่ณ์ภาพื่ชั้่วิิตค์นัพื่ิการั (ป็ัจจ่บ่ันั)
• รัองป็ลัดกรัะที่รัวิงการัพื่ัฒนัาสังค์มและค์วิามมั�นัค์งของมนั่ษยู่์
• ผ่่้ตรัวิจรัาชั้การักรัะที่รัวิงกรัะที่รัวิงการัพื่ัฒนัาสังค์มและค์วิามมั�นัค์งของมนั่ษยู่์
• ผ่่้ชั้่วิยู่ป็ลัดกรัะที่รัวิงการัพื่ัฒนัาสังค์มและค์วิามมั�นัค์งของมนั่ษยู่์
• ผ่่้อำนัวิยู่การักองยู่่ที่ธศาสตรั์และแผ่นังานั (สป็.พื่ม.)
• พื่ัฒนัาสังค์มและค์วิามมั�นัค์งของมนั่ษยู่์จังหวิัดสม่ที่รัสาค์รั

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• อนั่กรัรัมการัในั อ.ก.พื่. กรัะที่รัวิงการัพื่ัฒนัาสังค์มและค์วิามมั�นัค์งของมนั่ษยู่์

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
กรู้รู้มการู้ 
ตำแหุ้นั่ง อธิบ่ด่กรู้มส่งเสรู้ิมและพััฒนัาคุ่ณภาพัช่วิิตค่นัพัิการู้
อายุ 58 ปี

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  
(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรู้รู้มการู้
ตำแหุ้นั่ง ปลัดกรู้ะทัรู้วิงมหุ้าดไทัย
อายุ 60 ปี

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ รััฐป็รัะศาสนัศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต จ่ฬาลงกรัณ์์มหาวิิที่ยู่าลัยู่
• ป็รัิญญาตรั่ รััฐศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต จ่ฬาลงกรัณ์์มหาวิิที่ยู่าลัยู่

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งด้านัวิิที่ยู่าการัพื่ลังงานั (วิพื่นั. 13) พื่.ศ. 2562
• หลักส่ตรั หลักนัิติธรัรัมเพื่่�อป็รัะชั้าธิป็ไตยู่ (นัธป็.) รั่่นัที่่� 5 สำนัักงานัศาลรััฐธรัรัมนั่ญ พื่.ศ. 2560
• หลักส่ตรั การัพื่ัฒนัาการัเม่องและการัเล่อกตั�งรัะดับ่ส่ง (พื่ตส. 7) รั่่นัที่่� 7 พื่.ศ. 2559
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารักรัะบ่วินัการัพื่ัฒนัายู่่ติธรัรัมรัะดับ่ส่ง (บ่.ยู่.ส.) รั่่นัที่่� 19 พื่.ศ. 2557 
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง สถาบ่ันัวิิที่ยู่าการัตลาดที่่นั (วิตที่.) รั่่นัที่่� 17 พื่.ศ. 2557
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งอาเซึ่่ยู่นั รั่่นัที่่� 2 สำนัักงานั ก.พื่. ป็ี 2556
• หลกัสต่รั ผ่่บ้่รัหิารัรัะดบั่สง่ดา้นัการับ่รัหิารัพื่ฒันัาเม่อง (มหานัค์รั รั่น่ัที่่� 2) กร่ังเที่พื่มหานัค์รั พื่.ศ. 2556
• หลักส่ตรั การัเม่องการัป็กค์รัองในัรัะบ่อบ่ป็รัะชั้าธิป็ไตยู่สำหรัับ่นัักบ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง (ป็ป็รั.) รั่่นัที่่� 16 

สถาบ่ันัพื่รัะป็กเกล้า พื่.ศ. 2556
• หลกัส่ตรั นักับ่ริัหารัยู่ท่ี่ธศาสตร์ัการัป้็องกันัและป็รัาบ่ป็รัามการัที่จ่ริัตรัะดับ่สง่ (นัยู่ป็ส.) รั่น่ัที่่� 1 พื่.ศ. 2553
• หลักส่ตรั การัป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั (วิป็อ.) วิิที่ยู่าลัยู่ป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั รั่่นัป็ี พื่.ศ. 2549
• หลักส่ตรั การับ่รัิหารัเศรัษฐกิจสาธารัณ์ะ สำหรัับ่นัักบ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง รั่่นัที่่� 3 สถาบ่ันัพื่รัะป็กเกล้า 

พื่.ศ. 2546
• หลักส่ตรั นัักบ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง (นับ่ส.) รั่่นัที่่� 42 สำนัักงานั ก.พื่. พื่.ศ. 2546
• หลักส่ตรั นัักป็กค์รัองรัะดับ่ส่ง (นัป็ส.) รั่่นัที่่� 41 พื่.ศ. 2543
• หลักส่ตรั นัายู่อำเภอ รั่่นัที่่� 38 พื่.ศ. 2538

ประวัติการทำงาน
• 1 ต่ลาค์ม 2560 - ป็ัจจ่บ่ันั ป็ลัดกรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่ 
• 1 ต่ลาค์ม 2555 อธิบ่ด่กรัมป็้องกันัและบ่รัรัเที่าสาธารัณ์ภัยู่ 
• 1 ต่ลาค์ม 2552 ผ่่้วิ่ารัาชั้การัจังหวิัดลพื่บ่่รั่ 
• 1 ธันัวิาค์ม 2548 รัองอธิบ่ด่กรัมป็้องกันัและบ่รัรัเที่าสาธารัณ์ภัยู่
• 2 เมษายู่นั 2547 ผ่่อ้ำนัวิยู่การัสำนักัชั้ว่ิยู่เหลอ่ผ้่่ป็รัะสบ่ภยัู่ กรัมป็อ้งกนััและบ่รัรัเที่าสาธารัณ์ภยัู่
• 25 ก่มภาพื่ันัธ์ 2546 ผ่่้อำนัวิยู่การักองการัเจ้าหนั้าที่่� กรัมป็้องกันัและบ่รัรัเที่าสาธารัณ์ภัยู่
• 3 ตล่าค์ม 2544 เร่ังรัดัพัื่ฒนัาชั้นับ่ที่จังหวัิดนัค์รัสวิรัรัค์์ (เจ้าหน้ัาที่่�บ่ริัหารังานัพัื่ฒนัาชั้นับ่ที่ 8)
• 9 พื่ฤศจิกายู่นั 2543 เรั่งรััดพื่ัฒนัาชั้นับ่ที่จังหวิัดสิงห์บ่่รั่ (เจ้าหนั้าที่่�บ่รัิหารังานัพื่ัฒนัาชั้นับ่ที่ 8)
• 15 กรักฎาค์ม 2539 ป็ลัดอำเภอผ่่้เป็็นัหัวิหนั้าป็รัะจำกิ�งอำเภอแม่เป็ินั จังหวิัดนัค์รัสวิรัรัค์์ 

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• กรัรัมการับ่รัิหารัม่ลนัิธิรัาชั้ป็รัะชั้านั่เค์รัาะห์ ในัพื่รัะบ่รัมรัาชั้่ป็ถัมภ์ (18 ต่ลาค์ม 2555 - ป็ัจจ่บ่ันั)
• กรัรัมการัม่ลนัิธิอาสาเพื่่�อนัพื่ึ�ง (ภาฯ) ยู่ามยู่าก สภากาชั้าดไที่ยู่
• สมาชั้ิกสภากรั่งเที่พื่มหานัค์รั (ต่ลาค์ม 2557 - ป็ัจจ่บ่ันั)
• ป็รัะธานักรัรัมการัการัไฟัฟั้าส่วินัภ่มิภาค์
• นัายู่กสมาค์มนัิสิตเก่ารััฐศาสตรั์ จ่ฬาลงกรัณ์์มหาวิิที่ยู่าลัยู่ ป็รัะจำป็ี พื่.ศ. 2558 - ป็ัจจ่บ่ันั
• กรัรัมการัม่ลนัิธิรั่วิมจิตต์นั้อมเกล้าฯ เพื่่�อเยู่าวิชั้นัในัพื่รัะบ่รัมรัาชั้ินั่ป็ถัมภ์

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  
(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์์ วิศิษฏ์์สรอรรถ
กรู้รู้มการู้ 
ตำแหุ้นั่ง ปลัดกรู้ะทัรู้วิงยุติธรู้รู้ม 
อายุ 56 ปี

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  

(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”

ประวัติการศ้กษา
• นัิติศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต (เก่ยู่รัตินัิยู่มอันัดับ่สอง)
• เนัติบ่ัณ์ฑ์ิตไที่ยู่
• LL.B (Second Class Honours, Upper Division)  

University of Wales, United Kingdom
• Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนัติบ่ัณ์ฑ์ิต

อังกฤษ)

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้พื่ิพื่ากษา รั่่นั 31
• ป็รัะกาศน่ัยู่บั่ตรัป็ฏิบิ่ตักิารัจติวิทิี่ยู่าค์วิามมั�นัค์ง 

ฝ่่ายู่อำนัวิยู่การั รั่่นัที่่� 81
• หลักส่ตรั ผ่่้พื่ิพื่ากษาหัวิหนั้าศาล
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ 

รัะดับ่ส่ง รั่่นัที่่� 9
• หลกัสต่รั นักับ่รัหิารัรัะดบั่สง่ (นับ่ส.1) รั่น่ัที่่� 36
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่ริัหารัรัะดับ่ส่ง สถาบ่ันัวิิที่ยู่าลัยู่

ตลาดที่่นั (วิตที่.) รั่่นัที่่� 5
• หลักส่ตรั การัป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั (วิป็อ.)  

รั่่นัที่่� 58 วิิที่ยู่าลัยู่ป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั
• TIJ Executive Program on the Rule of Law 

and Development (RoLD)

ประวัติการทำงาน
• ป็ลัดกรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม (ป็ัจจ่บ่ันั)
• อธิบ่ด่กรัมพื่ินัิจและค์่้มค์รัองเด็กและเยู่าวิชั้นั
• หัวิหนั้าผ่่้ตรัวิจรัาชั้การักรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม
• อธิบ่ด่กรัมบ่ังค์ับ่ค์ด่
• รัองป็ลัดกรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม
• ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานักิจการัยู่่ติธรัรัม
• รัองอธิบ่ด่ กรัมบ่ั งค์ั บ่ค์ด่  ฝ่่ ายู่วิิ ชั้าการั  

(นักับ่ริัหารั 9) กรัมบั่งค์บั่ค์ด ่กรัะที่รัวิงยู่ติ่ธรัรัม
• ผ้่่อำนัวิยู่การัสำนัักฟัื�นัฟั่กิจการัของล่กหนั่� 

(นัิติกรั 9) กรัมบ่ังค์ับ่ค์ด่ กรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม
• ผ่่้พื่ิพื่ากษาป็รัะจำกรัะที่รัวิง ที่ำงานัธ่รัการัในั

ตำแหนั่งรัองอธิบ่ด่ กรัมบ่ังค์ับ่ค์ด่
• ผ่่้พื่ิพื่ากษาป็รัะจำกรัะที่รัวิง ที่ำงานัธ่รัการัในั

ตำแหนั่งรัองเลขาธิการัส่งเสรัิมงานัต่ลาการั 
สำนัักงานัส่งเสรัิมงานัต่ลาการั ป็ฏิิบ่ัติรัาชั้การั
งานัด้านัวิิชั้าการัและงานัด้านัต่างป็รัะเที่ศ

• ผ่่้พื่ิพื่ากษาศาลแขวิงสงขลา
• ผ้่่พื่ิพื่ากษาป็รัะจำกรัะที่รัวิง ชั้่วิยู่ที่ำงานัในั

ตำแหนั่งผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้พื่ิพื่ากษาศาลฎ่กา
• ผ้่่พื่ิพื่ากษาป็รัะจำกรัะที่รัวิง ชั้่วิยู่ที่ำงานัในั

ตำแหนั่งผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้พื่ิพื่ากษาศาลแพื่่ง
• ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้พื่ิพื่ากษา
• นัิติกรั กรัมบ่ังค์ับ่ค์ด่

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• ค์ณ์ะกรัรัมการักฤษฎ่กา
• ป็รัะธานักรัรัมการัสถาบ่ันัอนั่ญาโตต่ลาการั
• กรัรัมการับ่ริัหารัสถาบ่ันัเพื่่�อการัยู่่ติธรัรัมแห่ง

ป็รัะเที่ศไที่ยู่
• กรัรัมการัในัค์ณ์ะกรัรัมการักำกับ่สำนัักงานั

พื่ัฒนัาธ่รักรัรัมที่างอิเล็กที่รัอนัิกส์
• กรัรัมการับ่รัษิทัี่ บ่ริัหารัสนิัที่รัพัื่ยู่ส์ข่ม่วิทิี่ จำกดั
• กรัรัมการัดำเนัินัการัป็ฏิิร่ัป็กฎหมายู่ในัรัะยู่ะ

เรั่งด่วินั
• ที่่�ป็รัึกษาสภาค์วิามมั�นัค์งแห่งชั้าติ ด้านัการั 

ต่อต้านัการัก่อการัรั้ายู่และอาชั้ญากรัรัม 
ข้ามชั้าติ
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นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
กรู้รู้มการู้
ตำแหุ้นั่ง ทั่�ปรู้ึกษาสำนัักงบ่ปรู้ะมาณ
อายุ 50 ปี 

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจ (MBA) City University of Seattle, Washington State, USA
• ป็รัิญญาตรั่ รััฐศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต จ่ฬาลงกรัณ์์มหาวิิที่ยู่าลัยู่

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั พื่ัฒนัานัักบ่รัิหารั รั่่นัที่่� 15 (Executive Development Program 2018 (EDP))
• หลักส่ตรั นัักบ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง : ผ่่้นัำที่่�ม่วิิสัยู่ที่ัศนั์และค์่ณ์ธรัรัมป็รัะจำป็ีงบ่ป็รัะมาณ์ พื่.ศ. 2557 

(นับ่ส.1) รั่่นัที่่� 80
• โค์รังการัฝ่ึกอบ่รัมแบ่บ่เข้มหลักส่ตรัรัะบ่บ่งบ่ป็รัะมาณ์แบ่บ่ม่่งเนั้นัผ่ลงานัตามยู่่ที่ธศาสตรั์ ณ์ Maxwell 

School Syracuse University, USA

ประวัติการทำงาน
• ที่่�ป็รัึกษาสำนัักงบ่ป็รัะมาณ์ (รัับ่ผิ่ดชั้อบ่ค์วิบ่ค์่มการัป็ฏิิบั่ติรัาชั้การัของกองจัดที่ำงบ่ป็รัะมาณ์ด้านั

เศรัษฐกิจ 3 
• กองจัดที่ำงบ่ป็รัะมาณ์ด้านัสังค์ม 4 กองนัโยู่บ่ายู่งบ่ป็รัะมาณ์ และกองยู่่ที่ธศาสตรั์การังบ่ป็รัะมาณ์) 

ป็ัจจ่บ่ันั
• ผ่่อ้ำนัวิยู่การักองจัดที่ำงบ่ป็รัะมาณ์ด้านัเศรัษฐกิจ 1 (รัับ่ผิ่ดชั้อบ่งบ่ป็รัะมาณ์กรัะที่รัวิงการัค์ลัง/กรัะที่รัวิง

ต่างป็รัะเที่ศ/กรัะที่รัวิงพื่าณ์ิชั้ยู่์/กรัะที่รัวิงอ่ตสาหกรัรัม)
• ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักจัดที่ำงบ่ป็รัะมาณ์ด้านัเศรัษฐกิจ 2 (รัับ่ผ่ิดชั้อบ่งบ่ป็รัะมาณ์กรัะที่รัวิงเกษตรัและ

สหกรัณ์์/กรัะที่รัวิงที่รััพื่ยู่ากรัธรัรัมชั้าติและสิ�งแวิดล้อม)
• ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักจัดที่ำงบ่ป็รัะมาณ์ด้านัเศรัษฐกิจ 4 (รัับ่ผ่ิดชั้อบ่งบ่ป็รัะมาณ์กรัะที่รัวิงค์มนัาค์ม)

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• กรัรัมการัองค์์การัตลาดเพื่่�อเกษตรักรั
• กรัรัมการัม่ลนัิธิสวินัหลวิง รั.๙
• กรัรัมการัการัรัถไฟัแห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  
(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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นายชาญวิทย์ นาคบุ่รี
กรู้รู้มการู้ 
ตำแหุ้นั่ง ทั่�ปรู้ึกษาด�านัการู้ปรู้ะเมินัผู้ลรู้ัฐวิิสาหุ้กิจั 
อายุ 57 ปี

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจ (สาขาบ่รัิหารัจัดการัที่ั�วิไป็) มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง
• ป็รัิญญาตรั่ บ่รัิหารัธ่รักิจ (บ่ัญชั้่) มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั การัป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั (วิป็อ.) รั่่นัที่่� 61 วิิที่ยู่าลัยู่ป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั
• หลักส่ตรั ผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งด้านัวิิที่ยู่าการัพื่ลังงานั รั่่นัที่่� 10 (วิพื่นั. 10) สถาบ่ันัวิิที่ยู่าการัพื่ลังงานั 
• หลกัส่ตรั โค์รังการัพัื่ฒนัานักับ่ริัหารัรัะดบั่สง่ : ผ่่บ้่ริัหารัสว่ินัรัาชั้การั (นับ่ส. 2) รั่น่ัที่่� 9 สำนักังานั ก.พื่. 
• หลักส่ตรั การัพัื่ฒนัานัักบ่ริัหารัรัะดับ่ส่ง : ผ่่้นัำที่่�ม่วิิสัยู่ทัี่ศน์ัและค์่ณ์ธรัรัม (นับ่ส. 1) รั่่นัที่่� 77  

สำนัักงานั ก.พื่. 
• หลักส่ตรั การักำกับ่ด่แลกิจการัสำหรัับ่กรัรัมการัและผ้่่บ่ริัหารัรัะดับ่ส่งของรััฐวิิสาหกิจและองค์์การั

มหาชั้นั (PDI) รั่่นัที่่� 9

ประวัติการทำงาน
• ที่่�ป็รัึกษาด้านัการัป็รัะเมินัผ่ลรััฐวิิสาหกิจ สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ (ป็ัจจ่บ่ันั) 
• รัองผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่

รััฐวิิสาหกิจ
• ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักนัโยู่บ่ายู่และแผ่นัรััฐวิิสาหกิจ สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ
• ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักบ่รัิหารัหลักที่รััพื่ยู่์ของรััฐ สำนัักงานัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่รััฐวิิสาหกิจ

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• กรัรัมการับ่รัิษัที่ ข้อม่ลเค์รัดิตแห่งชั้าติ จำกัด
• กรัรัมการัธนัาค์ารัอาค์ารัสงเค์รัาะห์

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  

(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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พันตำารวจเอก ดร.อัครพล บุ่ณโยปัษฎัมภ์ 
กรู้รู้มการู้ 
ตำแหุ้นั่ง รู้องอธิบ่ด่กรู้มสอบ่สวินัค่ด่พัิเศษ กรู้ะทัรู้วิงยุติธรู้รู้ม 
กรู้รู้มการู้อำนัวิยการู้ และผู้้�ตรู้วิจัสอบ่ภายในั  
สภาสังค่มสงเค่รู้าะหุ้์แหุ้่งปรู้ะเทัศไทัย
อายุ 59 ปี

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาเอก สาขาอาชั้ญาวิิที่ยู่า การับ่รัิหารังานั

ยู่่ติธรัรัมและสังค์ม มหาวิิที่ยู่าลัยู่มหิดล
• ป็รัญิญาโที่ การับ่ริัหารัรัฐักิจ MPA City University, USA
• ป็ริัญญาโที่ การับ่รัหิารัธร่ักิจ MBA City University, USA
• ป็รัิญญาตรั่ รััฐป็รัะศาสนัศาสตร์ั โรังเรั่ยู่นันัายู่ร้ัอยู่

ตำรัวิจ รั่่นั 37 
• โรังเรั่ยู่นัเตรั่ยู่มที่หารั รั่่นั 21

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั การัส่บ่สวินัสอบ่สวินั (Investigation 

Officers Course) ป็รัะเที่ศสิงค์โป็รั์ (ที่่นัโค์ลัมโบ่)
• หลักส่ตรั การัจรัาจรัและสิ�งแวิดล้อม International 

Association of Traffic and Safety Sciences 
(IATSS Forum) ป็รัะเที่ศญ่�ป็่่นั (ที่่นัญ่�ป็่่นั)

• หลักส่ตรั การัส่บ่สวินัสอบ่สวินัของ F.B.I. National 
Academy สหรััฐอเมรัิกา (ที่่นัรััฐบ่าลสหรััฐอเมรัิกา)

• หลักส่ตรั การัส่บ่สวินัสอบ่สวินัค์ด่อาชั้ญากรัรัม 
(Criminal Investigation Course) ป็รัะเที่ศญ่�ป็่่นั 
(ที่่นั JICA)

• 24th ASEAN Senior Police Officers Course ป็รัะเที่ศ
ฟัิลิป็ป็ินัส์

• หลกัสต่รั เก่�ยู่วิกบั่การัเจรัจาตอ่รัองกบั่การักอ่การัรัา้ยู่ 
(Australian Counter Terrorist Negotiators Course) 
ศ่นัยู่์ต่อต้านัการัก่อการัรั้ายู่สากล

• การัเจรัจาต่อรัองตัวิป็รัะกันัและการัต่อต้านัการั
ก่อการัร้ัายู่ (Hostage Negotiations, Anti-
Terrorism Assistance Program) สหรััฐอเมริักา 
(ที่่นัรััฐบ่าลสหรััฐอเมรัิกา)

• หลักส่ตรั การับ่รัิหารังานัตำรัวิจชั้ั�นัส่ง ป็รัะเที่ศญ่�ป็่่นั 
(ที่่นั JICA)

• การัเจรัจาต่อรัองในัภาวิะวิิกฤต (ตัวิป็รัะกันั) (Crisis 
(Hostage) Negotiation Course) สหรััฐอเมริักา 
(ที่่นั FBI)

• การับ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่งในัแผ่นัพื่ัฒนัาชั้่มชั้นั (Risk 
Management in Community Development 
Planning) ป็รัะเที่ศสวิ่เดนั (ที่่นั SIDA) 

• การัตอบ่โต้มาตรัการัการัรัักษาค์วิามป็ลอดภัยู่ต่อการั
ก่อการัรั้ายู่ (Comprehensive Security Responses 
to Terrorism) สหรััฐอเมรัิกา (ที่่นัรััฐบ่าลที่หารั
สหรััฐอเมรัิกา)

• หลักส่ตรั การับ่ริัหารัการัส่บ่สวินัสอบ่สวินัในั
การัต่อต้านัการัก่อการัรั้ายู่ (Counter-Terrorism 
Investigation Management Course) ป็รัะเที่ศ
ออสเตรัเล่ยู่

• หลักส่ตรั การัก่อการัรั้ายู่ สงค์รัามการัก่อการัรั้ายู่ 
การัก่อค์วิามไม่สงบ่และการัป็้องกันัและป็รัาบ่ป็รัาม 
การัก่อค์วิามไม่สงบ่สำหรัับ่ผ่่้บ่รัิหารั รั่่นัที่่� 2 โรังเรั่ยู่นั
เสนัาธิการัที่หารับ่ก

• หลักส่ตรั การัส่�อสารัที่างภาษาชัั้�นัส่ง (Advanced 
Oral Communication Course) ป็รัะเที่ศนัิวิซึ่่แลนัด์ 
(ที่่นักรัะที่รัวิงการัต่างป็รัะเที่ศ)

• หลกัสต่รั การับ่ริัหารังานัรัะดับ่สง่ (Senior Executive 
Programme) London Business School สหรัาชั้
อาณ์าจักรั (ที่่นั ก.พื่. เตรั่ยู่มผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง)

• หลกัสต่รั ค์วิามร่ัวิมมอ่ด้านัค์วิามมั�นัค์งขั�นัสง่ (Advanced  
Security Cooperation Course) สหรััฐอเมรัิกา  
(ที่่นัรััฐบ่าลที่หารัสหรััฐอเมรัิกา)

• หลักส่ตรั ค์้ามนั่ษยู่์ (Human Trafficking Course) 
สหรััฐอเมรัิกา (ที่่นั ก.พื่. รัะดับ่เชั้่�ยู่วิชั้าญ)

• หลักส่ตรั การัป็ฏิิบั่ติการัเสริัมสร้ัางม่่งเหยู่่�อเป็็นั
จ่ดศ่นัย์ู่กลาง ป็รัะเที่ศเกาหล่ใต้ (ที่่นั UNITAR  
และ CIFAL)

ประวัติการทำงาน
• รัองอธิบ่ด่กรัมสอบ่สวินัค์ด่พิื่เศษ กรัะที่รัวิงยู่่ติธรัรัม 

(ป็ัจจ่บ่ันั)
• ผ่่้ อ ำนัวิยู่การักองกิ จการัต่ า งป็รัะ เที่ศและค์ด่

อาชั้ญากรัรัมรัะหวิ่างป็รัะเที่ศ กรัมสอบ่สวินัค์ด่พื่ิเศษ
• ผ่่้ เชั้่�ยู่วิชั้าญเฉพื่าะด้านัค์ด่การัค์้ามนั่ษยู่์และค์ด่ 

ยู่าเสพื่ติด กรัมสอบ่สวินัค์ด่พื่ิเศษ
• ผ่่้อำนัวิยู่การัศ่นัยู่์ต่อต้านัการัค์้ามนั่ษยู่์ กรัมสอบ่สวินั

ค์ด่พื่ิเศษ
• รัองผ่่้บ่ัญชั้าการัสำนัักกิจการัต่างป็รัะเที่ศและค์ด่

อาชั้ญากรัรัมรัะหวิ่างป็รัะเที่ศ กรัมสอบ่สวินัค์ด่พื่ิเศษ
• ผ่่้กำกับ่การั 2 สำนัักงานัส่งกำลังบ่ำรั่ง สำนัักงานั

ตำรัวิจแห่งชั้าติ
• รัองผ่่้กำกับ่การั สถานั่ตำรัวิจนัค์รับ่าลนัางเลิ� ง  

และสถานั่ตำรัวิจนัค์รับ่าลป็ที่่มวิันั
• สารัวิัตรั (ป็้องกันัป็รัาบ่ป็รัาม) สถานั่ตำรัวิจนัค์รับ่าล

ที่องหล่อ

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• กรัรัมการัอำนัวิยู่การั และผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั  

สภาสังค์มสงเค์รัาะห์แห่งป็รัะเที่ศไที่ยู่ ในัพื่รัะบ่รัม

รัาชั้่ป็ถัมภ์

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  

(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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นางสาวพัดชา พงศ์ก่รติยุต 
กรู้รู้มการู้ 
ตำแหุ้นั่ง อด่ตทั่�ปรู้ึกษาด�านัปรู้ะสิทัธิภาพั กรู้มสรู้รู้พัากรู้
อายุ 62 ปี

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาตรั่ สาขาการับ่ัญชั้่ จ่ฬาลงกรัณ์์มหาวิิที่ยู่าลัยู่
• ป็รัิญญาตรั่ สาขานัิติศาสตรั์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธรัรัมศาสตรั์
• ป็รัิญญาโที่ สาขารััฐป็รัะศาสนัศาสตรั์ สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั ป็รัะกาศนั่ยู่บั่ตรัธรัรัมาภิบ่าลที่างการัแพื่ที่ย์ู่ สำหรัับ่ผ่่้บ่ริัหารัรัะดับ่ส่ง รั่่นัที่่� 5 (ป็ธพื่.)  

สถาบ่ันัพื่รัะป็กเกล้า ป็ี พื่.ศ. 2559
• หลักส่ตรั การับ่รัิหารัยู่่ที่ธศาสตรั์องค์์กรัด้วิยู่ Enterprise Architecture หร่ัอ EA รั่่นัที่่� 2  

สำนัักงานัรััฐบ่าลอิเล็กที่รัอนัิกส์ (องค์์การัมหาชั้นั) ป็ี พื่.ศ. 2560
• หลักส่ตรั การัสรั้างผ่่้นัำแห่งการัเป็ล่�ยู่นัแป็ลง (สำหรัับ่รัองอธิบ่ด่หรั่อเที่่ยู่บ่เที่่า) สำนัักงานั ก.พื่.  

ป็ี พื่.ศ. 2560
• หลักส่ตรั ผ่่้นัำการัส่งเสรัิมเศรัษฐกิจดิจิที่ัล (Digital CEO) รั่่นัที่่� 1 สำนัักงานัส่งเสรัิมเศรัษฐกิจดิจิที่ัล 

ป็ี พื่.ศ. 2561

ประวัติการทำงาน
• พื่.ศ. 2561 ที่่�ป็รัึกษาด้านัป็รัะสิที่ธิภาพื่ (นัักวิิ เค์รัาะห์นัโยู่บ่ายู่และแผ่นัที่รังค์่ณ์วิ่ฒิ)  

ผ่่้บ่รัิหารัเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศรัะดับ่ส่ง กรัมสรัรัพื่ากรั กรัะที่รัวิงการัค์ลัง
• พื่.ศ. 2560 รัองอธิบ่ด่ รัักษาการัในัตำแหนั่งที่่�ป็รัึกษาด้านัป็รัะสิที่ธิภาพื่ (นัักวิิเค์รัาะห์นัโยู่บ่ายู่

และแผ่นัที่รังค์่ณ์วิ่ฒิ) ผ่่้บ่รัิหารัเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศรัะดับ่ส่ง กรัมสรัรัพื่ากรั 
กรัะที่รัวิงการัค์ลัง 

• พื่.ศ. 2559 รัองอธิบ่ด่ (นัักบ่รัิหารัต้นั) กรัมสรัรัพื่ากรั กรัะที่รัวิงการัค์ลัง
• พื่.ศ. 2557 ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักมาตรัฐานัการัจัดเก็บ่ภาษ่ กรัมสรัรัพื่ากรั กรัะที่รัวิงการัค์ลัง
• พื่.ศ. 2554 สรัรัพื่ากรัพื่่�นัที่่�สกลนัค์รั กรัมสรัรัพื่ากรั กรัะที่รัวิงการัค์ลัง

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• กรัรัมการักองที่่นัเงินัให้ก่้ยู่่มเพื่่�อการัศึกษา
• กรัรัมการับ่รัิษัที่ ที่่าอากาศยู่านัไที่ยู่ จำกัด (มหาชั้นั)
• กรัรัมการับ่รัิษัที่ โรังแรัมที่่าอากาศยู่านัส่วิรัรัณ์ภ่มิ จำกัด

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  

(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรู้รู้มการู้
ตำแหุ้นั่ง อธิการู้บ่ด่มหุ้าวิิทัยาลัยหุ้อการู้ค่�าไทัย
อายุ 55 ปี

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาเอก Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of 

Northern Colorado, USA
• ป็รัิญญาโที่ พื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต (พื่ัฒนัาการัเศรัษฐกิจ-วิางแผ่นัเศรัษฐกิจ, เก่ยู่รัตินัิยู่มด่) 

สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์
• ป็รัญิญาตรั ่เศรัษฐศาสตรับ่ณั์ฑ์ติ (เศรัษฐศาสตรัก์ารัเงนิั, เกยู่่รัตนิัยิู่มอนััดบั่ 2) มหาวิทิี่ยู่าลยัู่รัามค์ำแหง

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั การัป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั (วิป็อ.) รั่่นัที่่� 57 วิิที่ยู่าลัยู่ป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั
• หลักส่ตรั การักำกับ่ด่แลกิจการัสำหรัับ่กรัรัมการั และผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งของรััฐวิิสาหกิจ และองค์์การั

มหาชั้นั รั่่นัที่่� 15 สถาบ่ันัพื่รัะป็กเกล้า
• Director Certification Program (DCP) รั่่นัที่่� 224 สถาบ่ันัวิิที่ยู่าการัตลาดที่่นั

ประวัติการทำงาน
• อธิการับ่ด่ มหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่ (มกรัาค์ม 2563 - ป็ัจจ่บ่ันั)
• รัองอธิการับ่ดอ่าวิโ่สวิชิั้าการัและงานัวิจิยัู่ มหาวิทิี่ยู่าลยัู่หอการัค์า้ไที่ยู่ (มกรัาค์ม 2559 - ธันัวิาค์ม 2562)
• รัองอธิการับ่ด่ฝ่่ายู่วิิจัยู่ มหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่ (พื่.ศ. 2555 - 2560)
• ค์ณ์บ่ด่ค์ณ์ะเศรัษฐศาสตรั์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่ (พื่.ศ. 2552 - 2554)

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• กรัรัมการัธนัาค์ารัอาค์ารัสงเค์รัาะห์
• ที่่�ป็รัึกษาศ่นัยู่์พื่ยู่ากรัณ์์เศรัษฐกิจและธ่รักิจ มหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่ (พื่.ศ. 2541 - ป็ัจจ่บ่ันั)
• ค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่การับ่รัิหารัที่่นัหม่นัเวิ่ยู่นั กรัะที่รัวิงการัค์ลัง ตามป็รัะกาศสำนัักนัายู่กรััฐมนัตรั่ 

เรั่�อง แต่งตั�งกรัรัมการัผ้่่ที่รังค่์ณ์ว่ิฒิในัค์ณ์ะกรัรัมการันัโยู่บ่ายู่บ่ริัหารัที่่นัหม่นัเวิ่ยู่นั (29 ธันัวิาค์ม 
2558 - ป็ัจจ่บ่ันั)

• ค์ณ์ะกรัรัมการับ่รัหิารัโค์รังการัหลกัสต่รันักัป็กค์รัองรัะดบั่สง่ของกรัะที่รัวิงมหาดไที่ยู่ ตามค์ำสั�งกรัะที่รัวิง
มหาดไที่ยู่ ที่่� 454/2560 (28 ม่นัาค์ม 2560 - ป็ัจจ่บ่ันั)

• ค์ณ์ะกรัรัมการัพื่จิารัณ์ามาตรัการัป็กป็อ้ง กรัมการัค์า้ตา่งป็รัะเที่ศ กรัะที่รัวิงพื่าณ์ชิั้ยู่ ์ตามพื่รัะรัาชั้บ่ญัญตัิ 
มาตรัการัป็กป็้องจากการันัำเข้าสินัค์้าที่่�เพื่ิ�มขึ�นั พื่.ศ. 2550 มาตรัา 5 และมาตรัา 7 (29 ธันัวิาค์ม 
2558 - ป็ัจจ่บ่ันั)

• ค์ณ์ะกรัรัมการัผ่่ท้ี่รังค์ณ่์วิฒ่ดิา้นัเศรัษฐศาสตรัแ์ละการัค์า้ ค์ณ์ะกรัรัมการัอาหารัแหง่ชั้าต ิตามป็รัะกาศ
สำนัักนัายู่กรััฐมนัตรั่ เรั่�อง แต่งตั�งกรัรัมการัผ่่้ที่รังค์่ณ์วิ่ฒิในัค์ณ์ะกรัรัมการัอาหารัแห่งชั้าติ (20 
พื่ฤษภาค์ม 2551 - ป็ัจจ่บ่ันั)

• กรัรัมการัสภามหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่
• ที่่�ป็รัึกษาค์ณ์ะกรัรัมการัมหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  

(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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พลเอก ธนะศักดิ� ชื�นอิ่ม
กรู้รู้มการู้ 
ตำแหุ้นั่ง ผู้้�ทัรู้งคุ่ณวิุฒิพัิเศษกองทััพับ่ก
อายุ 57 ปี

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาตรั่ วิิที่ยู่าศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต โรังเรั่ยู่นันัายู่รั้อยู่พื่รัะจ่ลจอมเกล้า 

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั โรังเรั่ยู่นัเสนัาธิการัที่หารับ่ก
• หลักส่ตรั วิิที่ยู่าลัยู่ป็้องกันัรัาชั้อาณ์าจักรั

ประวัติการทำงาน
• ผ่่้บ่ังค์ับ่กองรั้อยู่ที่หารัสารัวิัตรั มณ์ฑ์ลที่หารับ่กที่่� 42
• ผ่่้บ่ังค์ับ่กองพื่ันันัักเรั่ยู่นัโรังเรั่ยู่นัที่หารัสารัวิัตรั กรัมการัสารัวิัตรัที่หารับ่ก
• หัวิหนั้าแผ่นักเตรั่ยู่มการั โรังเรั่ยู่นัที่หารัสารัวิัตรั กรัมการัสารัวิัตรัที่หารับ่ก
• ผ่่้บ่ังค์ับ่กองพื่ันัที่หารัสารัวิัตรัที่่� 11 มณ์ฑ์ลที่หารับ่กที่่� 11
• ผ่่้อำนัวิยู่การักองวิิที่ยู่าการั กรัมการัสารัวิัตรัที่หารับ่ก
• ผ่่้อำนัวิยู่การักองแผ่นัและฝ่ึก กรัมการัสารัวิัตรัที่หารับ่ก
• รัองผ่่้บ่ัญชั้าการั โรังเรั่ยู่นัที่หารัสารัวิัตรั กรัมการัสารัวิัตรัที่หารับ่ก
• รัองเจ้ากรัมการัสารัวิัตรัที่หารับ่ก
• ผ่่้ที่รังค์่ณ์วิ่ฒิสำนัักงานัป็ลัด กรัะที่รัวิงกลาโหม
• เจ้ากรัมการัสารัวิัตรัที่หารับ่ก
• รัองหัวิหนั้าค์ณ์ะนัายู่ที่หารัฝ่่ายู่เสนัาธิการัป็รัะจำผ่่้บ่ังค์ับ่บ่ัญชั้า
• ผ่่้ที่รังค์่ณ์วิ่ฒิพื่ิเศษกองที่ัพื่บ่ก (ป็ัจจ่บ่ันั)

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• -

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  

(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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พันโท หนุน ศันสนาคม
กรู้รู้มการู้และเลขานัุการู้
ตำแหุ้นั่ง ผู้้�อำนัวิยการู้สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรู้ัฐบ่าล 
อายุ 48 ปี

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต สาขาการัจัดการั มหาวิิที่ยู่าลัยู่เกษตรัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ วิิที่ยู่าศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต สาขาวิิศวิกรัรัมไฟัฟั้า โรังเรั่ยู่นันัายู่รั้อยู่พื่รัะจ่ลจอมเกล้า รั่่นัที่่� 41

ประวัติการอบ่รม
• หลักส่ตรั เสนัาธิการัที่หารับ่ก กรัมยู่่ที่ธศึกษาที่หารับ่ก รั่่นัที่่� 81 พื่.ศ. 2546
• หลกัสต่รั กฎหมายู่ป็กค์รัองและวิธิพิ่ื่จารัณ์าค์ดป่็กค์รัองตามมาตรัฐานัที่่� ก.ศป็. รับั่รัอง รั่น่ัที่่� 6 พื่.ศ. 2558
• หลักส่ตรั ที่างสถาบ่ันัพื่รัะป็กเกล้า  :  การักำกับ่ด่แลกิจการัสำหรัับ่กรัรัมการัและผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งของ

รััฐวิิสาหกิจ และองค์์การัมหาชั้นั รั่่นัที่่� 14 พื่.ศ. 2560
• สถาบ่ันัวิิที่ยู่าการัการัค์้า  :  หลักส่ตรัผ่่้บ่รัิหารัรัะดับ่ส่งด้านัการัค์้าและการัพื่าณ์ิชั้ยู่์ (TEPCOT) รั่่นั 11 

พื่.ศ. 2561
• หลักส่ตรั นัักบ่รัิหารัการัเงินัการัค์ลังภาค์รััฐรัะดับ่ส่ง (บ่งส.) รั่่นัที่่� 6 พื่.ศ. 2562
• หลักส่ตรั นัักบ่ริัหารัยู่่ที่ธศาสตร์ัการัป้็องกันัและป็รัาบ่ป็รัามการัที่่จรัิตรัะดับ่ส่ง (นัยู่ป็ส.) รั่่นัที่่� 11  

พื่.ศ. 2563
• หลักส่ตรั วิิที่ยู่าการัจัดการัสำหรัับ่นัักบ่รัิหารัรัะดับ่ส่ง (วิบ่ส.) รั่่นัที่่� 6 พื่.ศ. 2563-2564 

ประวัติการทำงาน
• ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2564
• รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัักษาการัในัตำแหนั่งผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2564
• รัองผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2561
• กรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล พื่.ศ. 2558

ตำแหน่งอื�นในปัจจุบ่ัน
• -

การู้ถืือค่รู้องหุ้ลักทัรู้ัพัย์ (หุุ้�นั) 
ในันัิติบุ่ค่ค่ล/บ่รู้ิษัทัใด ๆ เกินั
รู้�อยละ 10 : ไม่ม่*
การู้มส่่วินัได�ส่วินัเสย่กับ่
สำนักังานัสลากกนิัแบ่่งรู้ฐับ่าล :  
ไม่ม่*
ค่วิามสัมพัันัธ์ทัางค่รู้อบ่ค่รู้ัวิ
รู้ะหุ้ว่ิางกรู้รู้มการู้และผู้้�บ่ริู้หุ้ารู้ :  
ไม่ม่*

หมายู่เหต่ : 

* สอบ่ถามข้อม่ลจาก
กรัรัมการั โดยู่ตอบ่ :  
“แบ่บ่รัายู่งานัการัเป็ิดเผ่ยู่
รัายู่การัค์วิามขัดแยู่้ง 
ที่างผ่ลป็รัะโยู่ชั้นั์  
และรัายู่การัที่่�เก่�ยู่วิโยู่งกันั  
ของค์ณ์ะกรัรัมการั 
สลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
ป็รัะจำปี็งบ่ป็รัะมาณ์ 2564  

(ต.ค์. 2563 - ก.ยู่. 2564)”
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พันโท หนุน ศันสนาคม
ตำแหุ้นั่ง ผู้้�อำนัวิยการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต สาขาการัจัดการั 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่เกษตรัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ วิิที่ยู่าศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต สาขาวิิศวิกรัรัมไฟัฟั้า 

โรังเรั่ยู่นันัายู่รั้อยู่พื่รัะจ่ลจอมเกล้า

ประวัติการทำงาน
• 2564 - ป็ัจจ่บ่ันั ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 2564 - 2564 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัักษาการัในัตำแหนั่ง 

ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

• 2561 - 2564 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง
รััฐบ่าล สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

• 2558 - 2561 กรัรัมการัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล  
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

ประวัติค่ณิะผู้้�บัริหาร

นางตุ�มทอง มุสิกรัตน์ 
ตำแหุ้นั่ง รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาตรั่ บ่ัญชั้่บ่ัณ์ฑ์ิต สาขาการับ่ัญชั้่ มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธ่รักิจ

บ่ัณ์ฑ์ิตยู่์

ประวัติการทำงาน
• 10 ม.ค์. 2561 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัักษาการัในัตำแหนั่ง 

ผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล 
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

• 8 พื่.ยู่. 2559 รัองผ่่้อำนัวิยู่การัสำนัักงานัสลากกินัแบ่่ง
รััฐบ่าล สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

• 22 ต.ค์. 2558 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9 
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

• 3 ธ.ค์. 2555 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั รัะดับ่ 9 
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

• 1 ก.ค์. 2552 ผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั รัะดับ่ 8 สังกัด  
สำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั 

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 10 สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
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นางพรพิไล บุ่ญเอนก 
ตำแหุ้นั่ง รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาตรั่ นัิเที่ศศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต นัิเที่ศศาสตรั์ จ่ฬาลงกรัณ์์

มหาวิิที่ยู่าลัยู่

ประวัติการทำงาน
• 1 ต.ค์. 2560 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 10  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 8 พื่.ยู่. 2559 ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้าสำนัักจัดซึ่่�อและบ่รัิหารังานักลาง 

รัะดับ่ 9 สังกัด สำนัักจัดซึ่่�อ 
และบ่รัิหารังานักลาง

• 17 ม่.ค์. 2552 หัวิหนั้ากองพื่ัฒนัาธ่รักิจ รัะดับ่ 8  
สังกัด กองพื่ัฒนัาธ่รักิจ สำนัักพื่ัฒนัาธ่รักิจ

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 10 สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

เรือโท สุภาสชาญ ทัศนกุล
ตำแหุ้นั่ง รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต มหาวิิที่ยู่าลัยู่บ่่รัพื่า
• ป็รัิญญาตรั่ วิิศวิกรัรัมศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต วิิศวิกรัรัมเค์รั่�องกล 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่เชั้่ยู่งใหม่

ประวัติการทำงาน
• 1 ต.ค์. 2560 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 10  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 1 พื่.ยู่. 2556 หัวิหนั้าสำนัักการัพื่ิมพื่์ รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักการัพื่ิมพื่์
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากองวิิศวิกรัรัมการัผ่ลิต รัะดับ่ 8  

สังกัด กองวิิศวิกรัรัมการัผ่ลิต  
สำนัักการัพื่ิมพื่์

• 17 ม่.ค์. 2552 หัวิหนั้ากล่่มงานัวิิศวิกรัรัมการัพื่ิมพื่์ รัะดับ่ 8  
สังกัด กล่่มงานัวิิศวิกรัรัมการัพื่ิมพื่์  
กองวิิศวิกรัรัมการัผ่ลิต สำนัักการัพื่ิมพื่์

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 10 สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
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นายทวีป วุฒิบ่าทุกาจิตต์
ตำแหุ้นั่ง รู้องผู้้�อำนัวิยการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ วิิที่ยู่าศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การัจัตการัเที่ค์โนัโลยู่่

สารัสนัเที่ศ มหาวิิที่ยู่าลัยู่หอการัค์้าไที่ยู่
• ป็รัิญญาตรั่ วิิที่ยู่าศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต วิิที่ยู่าการัค์อมพื่ิวิเตอรั์ 

วิิที่ยู่าลัยู่ค์รั่สวินัส่นัันัที่า

ประวัติการทำงาน
• 1 เม.ยู่. 2562 รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 10  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 1 ต.ค์. 2560 ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9 

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 21 พื่.ค์. 2558 หัวิหนั้าสำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่ รัะดับ่ 

9 สังกัด สำนัักการัตลาด 
และจัดจำหนั่ายู่

• 1 พื่.ยู่. 2556 หัวิหนั้าสำนัักธ่รักิจเกม รัะดับ่ 9 
สังกัด สำนัักธ่รักิจเกม

• 1 พื่.ยู่. 2552 หัวิหน้ัากองการัตลาดและการัจำหน่ัายู่ รัะดบั่ 8  
สงักัด กองการัตลาดและการัจำหน่ัายู่  
สำนักัธร่ักิจเกม 

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• รัองผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 10 สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

นายช้ชาติ มั�นครองธรรม
ตำแหุ้นั่ง ผู้้�ช่วิยผู้้�อำนัวิยการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ วิิที่ยู่าศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การัจัดการัค์วิามรั่้ 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัาชั้ภัฏิสวินัด่สิต
• ป็รัิญญาตรั่ ศิลป็ศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต ศิลป็กรัรัม วิิที่ยู่าลัยู่ค์รั่

สวินัด่สิต

ประวัติการทำงาน
• 1 เม.ยู่. 2562 ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 22 ต.ค์. 2557 หัวิหนัา้สำนักับ่รัหิารัที่รััพื่ยู่ากรับ่ค่์ค์ล รัะดบั่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล
• 1 ม่.ค์. 2554 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล  

รัะดับ่ 8 สังกัด กองบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล 
สำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล

• 1 ก.ค์. 2552 บ่่ค์ลากรั รัะดับ่ 7 สังกัด กองบ่รัิหารั
ที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล สำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรั
บ่่ค์ค์ล

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• ผ่่้ชั้่วิยู่ผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9 สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
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นางกัลย์ยกร จันทรภ้รพินิจ
ตำแหุ้นั่ง ผู้้�เช่�ยวิชาญ 9 

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาตรั่ บ่รัิหารัธ่รักิจบ่ัณ์ฑ์ิต การับ่ัญชั้่ มหาวิิที่ยู่าลัยู่สยู่าม

ประวัติการทำงาน
• 1 พื่.ยู่. 2556 ผ่่้เชั้่�ยู่วิชั้าญ รัะดับ่ 9 

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 23 พื่.ค์. 2550 หัวิหนั้ากองการัเงินั รัะดับ่ 8 สังกัด  

กองการัเงินั (ฝ่่ายู่การัเงินัและบ่ัญชั้่)

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• -

นางเข้็มเพ็ชร เวชทรัพย์ 
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักงานัผู้้�อำนัวิยการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ รััฐศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การับ่รัิหารัจัดการัสาธารัณ์ะ 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธรัรัมศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ ศิลป็ศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต การัจัดการัที่ั�วิไป็ มหาวิิที่ยู่าลัยู่

ค์รั่สวินัส่นัันัที่า

ประวัติการทำงาน
• 1 เม.ยู่. 2562 หัวิหนั้าสำนัักงานัผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9 

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 1 พื่.ยู่. 2556 หัวิหนั้ากองงบ่ป็รัะมาณ์ รัะดับ่ 8  

สังกัด กองงบ่ป็รัะมาณ์ สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
• 1 ก.ค์. 2552 หัวิหนั้างานังบ่ป็รัะมาณ์ รัะดับ่ 7 

สังกัด งานังบ่ป็รัะมาณ์ กองงบ่ป็รัะมาณ์ 
สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั 

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักงานัผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
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นางสาววราภรณ์ ชมกลิ่น
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักผู้้�ตรู้วิจัสอบ่ภายในั

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การับ่รัิหารัธ่รักิจ 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง
• ป็รัิญญาตรั่ บ่รัิหารัธ่รักิจบ่ัณ์ฑ์ิต การับ่รัิหารัธ่รักิจ 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง

ประวัติการทำงาน
• 1 ต.ค์. 2560 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั รัะดับ่ 9 

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 8 พื่.ยู่. 2559 หัวิหนั้ากองบ่ัญชั้่ รัะดับ่ 8  

สังกัด กองบ่ัญชั้่ สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
• 1 พื่.ยู่. 2556 หัวิหนั้ากองการัเงินั รัะดับ่ 8  

สังกัด กองการัเงินั สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
• 25 พื่.ยู่. 2555 หัวิหนั้ากองบ่ัญชั้่ รัะดับ่ 8  

สังกัด กองบ่ัญชั้่ สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากองสวิัสดิการั รัะดับ่ 8  

สังกัด กองสวิัสดิการั สำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรั
บ่่ค์ค์ล

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน 
• หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั รัะดับ่ 9  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

นางสาวนฤมล เข้่งทอง
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักผู้้�ตรู้วิจัการู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาตรั่/เที่่ยู่บ่เที่่า บ่รัิหารัธ่รักิจบ่ัณ์ฑ์ิต การัตลาด 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง

ประวัติการทำงาน
• 1 ต.ค์. 2560 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจการั รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักผ่่้ตรัวิจการั
• 19 ก.ค์. 2555 ผ่่้ตรัวิจการั รัะดับ่ 8 สังกัด  

สำนัักผ่่้ตรัวิจการั
• 1 ก.ค์. 2552 หัวิหนั้างานัวิางแผ่นัและวิิเค์รัาะห์ต้นัที่่นั 

การัตลาด รัะดับ่ 7  
สังกัด งานัวิางแผ่นัและวิิเค์รัาะห์ต้นัที่่นั 
การัตลาด กองวิิจัยู่และวิางแผ่นัการัตลาด 
สำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่ 

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• -
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นางสาวชญานิษฐ์ เมธาธนโชติ
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักพััฒนัาธุรู้กิจั

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่/เที่่ยู่บ่เที่่า บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต สังค์มศาสตรั์ 

สาขาการัจัดการั มหาวิิที่ยู่าลัยู่ศรั่นัค์รัินัที่รัวิิโรัฒป็รัะสานัมิตรั
• ป็รัิญญาตรั่/เที่่ยู่บ่เที่่า วิิที่ยู่าศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต พื่ยู่าบ่าลศาสตรั์ 

สาขาพื่ยู่าบ่าลและผ่ด่งค์รัรัภ์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่สงขลานัค์รัินัที่รั์

ประวัติการทำงาน
• 8 พื่.ยู่. 2559 หัวิหนั้าสำนัักพื่ัฒนัาธ่รักิจ รัะดับ่ 9  

สำนัักพื่ัฒนัาธ่รักิจ
• 22 ต.ค์. 2557 หัวิหนั้ากองแผ่นัยู่่ที่ธศาสตรั์ รัะดับ่ 8  

สังกัด กองแผ่นัยู่่ที่ธศาสตรั์  
สำนัักพื่ัฒนัาธ่รักิจ

• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากองพื่ัฒนัาธ่รักิจ รัะดับ่ 8  
สังกัด กองพื่ัฒนัาธ่รักิจ สำนัักพื่ัฒนัาธ่รักิจ

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• -

นายพิพัฒน์ พงศ์ ไพจิตร
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักธุรู้กิจัเกม 

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ วิิที่ยู่าศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การัจัดการัรัะบ่บ่

สารัสนัเที่ศ สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ บ่รัิหารัธ่รักิจบ่ัณ์ฑ์ิต รัะบ่บ่สารัสนัเที่ศ  

สถาบ่ันัเที่ค์โนัโลยู่่รัาชั้มงค์ล

ประวัติการทำงาน
• 1 เม.ยู่. 2562 หัวิหนั้าสำนัักธ่รักิจเกม รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักธ่รักิจเกม
• 1 ก.ค์. 2552 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัค์วิามป็ลอดภัยู่สารัสนัเที่ศ 

รัะดับ่ 8 สังกัด กองบ่รัิหารัค์วิามป็ลอดภัยู่
สารัสนัเที่ศ สำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ

• 17 ม่.ค์. 2552 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัค์วิามป็ลอดภัยู่สารัสนัเที่ศ 
รัะดับ่ 8 สังกัดกล่่มงานัเค์รั่อข่ายู่
ค์อมพื่ิวิเตอรั์ สำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักธ่รักิจเกม รัะดับ่ 9 สังกัด สำนัักธ่รักิจเกม
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นางสุพิชญา นิทัศน์วรกุล
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักสื�อสารู้องค่์กรู้

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ รััฐศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การับ่รัิหารัจัดการัสาธารัณ์ะ

มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธรัรัมศาสตรั์
• ป็รัิญญาโที่ รััฐป็รัะศาสนัศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การัจัดการัสำหรัับ่

นัักบ่รัิหารั สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ นัิเที่ศศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต การัโฆษณ์าและการั

ป็รัะชั้าสัมพื่ันัธ์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่เกรัิก

ประวัติการทำงาน
• 1 ก.พื่. 2561 หัวิหนั้าสำนัักส่�อสารัองค์์กรั รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักส่�อสารัองค์์กรั
• 8 พื่.ยู่. 2559 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้อำนัวิยู่การั รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักผ่่้อำนัวิยู่การั
• 22 ต.ค์. 2558 หัวิหนั้าสำนัักธ่รักิจเกม รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักธ่รักิจเกม
• 19 ก.ค์. 2555 ผ่่้ตรัวิจการั รัะดับ่ 8  

สังกัด สำนัักผ่่้ตรัวิจการั

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน 
• หัวิหนั้าสำนัักส่�อสารัองค์์กรั รัะดับ่ 9 สังกัด  

สำนัักส่�อสารัองค์์กรั

นายภ้วนารถ จันทรพัฒน์
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้ทัรู้ัพัยากรู้บุ่ค่ค่ล

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาตรั่ เศรัษฐศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต เศรัษฐศาสตรั์  

มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธ่รักิจบ่ัณ์ฑ์ิตยู่์

ประวัติการทำงาน
• 1 เม.ยู่. 2562 หัวิหนัา้สำนักับ่รัหิารัที่รััพื่ยู่ากรับ่ค่์ค์ล รัะดบั่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล
• 1 ม่.ค์. 2554 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง รัะดับ่ 8 

สังกัด กองบ่รัิหารัค์วิามเส่�ยู่ง  
สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล

• 1 ก.ค์. 2552 เจ้าหนั้าที่่�วิิเค์รัาะห์นัโยู่บ่ายู่และแผ่นั รัะดับ่ 7  
สังกัด กองพื่ัฒนัาผ่ลิตภัณ์ฑ์์ สำนัักธ่รักิจเกม

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารัที่รััพื่ยู่ากรับ่่ค์ค์ล

001-152 UNCOATED FOGRA29 4C_21-12-046.indd   146001-152 UNCOATED FOGRA29 4C_21-12-046.indd   146 20/4/2565 BE   18:4820/4/2565 BE   18:48



147

นายณัฐสุทธิ� จิ๋วเชื�อพันธุ์
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักกฎหุ้มาย

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ ศิลป็ศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต รััฐศาสตรั์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่

เกษตรัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ นัิติศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต นัิติศาสตรั์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่

รัามค์ำแหง

ประวัติการทำงาน
• 1 เม.ยู่. 2562 หัวิหนั้าสำนัักกฎหมายู่ รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักกฎหมายู่
• 22 ต.ค์. 2558 นัิติกรั รัะดับ่ 8 สังกัด สำนัักกฎหมายู่
• 22 ก.ค์. 2555 นัิติกรั รัะดับ่ 7 สังกัด สำนัักกฎหมายู่

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักกฎหมายู่ รัะดับ่ 9 สังกัด สำนัักกฎหมายู่

นายธัชทนง ธนพันธุ์พาณิชย์
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักเทัค่โนัโลย่สารู้สนัเทัศ

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ วิิศวิกรัรัมศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต วิิศวิกรัรัมไฟัฟั้า 

สถาบ่ันัเที่ค์โนัโลยู่่พื่รัะจอมเกล้าเจ้าค์่ณ์ที่หารัลาดกรัะบ่ัง
• ป็รัิญญาโที่ วิิที่ยู่าศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การัจัดการัรัะบ่บ่ 

สารัสนัเที่ศ สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ นัิติศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต นัิติศาสตรั์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่ส่โขที่ัยู่

ธรัรัมาธิรัาชั้

ประวัติการทำงาน
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้าสำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ รัะดับ่ 9 

สังกัด สำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ
• 17 ม่.ค์. 2552 หัวิหนั้ากองรัะบ่บ่เกม รัะดับ่ 8  

สังกัด กองรัะบ่บ่เกม สำนัักธ่รักิจเกม

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักเที่ค์โนัโลยู่่สารัสนัเที่ศ
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นางสาวพรพิมล ภิทรศถุงคาร
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้สินัทัรู้ัพัย์

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ ศิลป็ศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต ภาษาและการัส่�อสารั 

สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ ศิลป็ศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต รััฐศาสตรั์ (ค์วิามสัมพื่ันัธ์

รัะหวิ่างป็รัะเที่ศ) มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง

ประวัติการทำงาน
• 1 ก.พื่. 2561 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัสินัที่รััพื่ยู่์ รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารัสินัที่รััพื่ยู่์
• 8 พื่.ยู่. 2559 หัวิหนั้าสำนัักจัดซึ่่�อและบ่รัิหารังานักลาง 

รัะดับ่ 9 สังกัด สำนัักจัดซึ่่�อและบ่รัิหารังานั
กลาง

• 1 พื่.ยู่. 2556 หัวิหนั้ากองจัดหาและพื่ัสด่ รัะดับ่ 8  
สังกัด กองจัดหาและพื่ัสด่ สำนัักจัดซึ่่�อ 
และบ่รัิหารังานักลาง

• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากล่่มงานัวิิเที่ศสัมพื่ันัธ์ รัะดับ่ 8  
สังกัด กล่่มงานัวิิเที่ศสัมพื่ันัธ์  
กองค์ณ์ะกรัรัมการั สำนัักผ่่้อำนัวิยู่การั

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัสินัที่รััพื่ยู่์ รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารัสินัที่รััพื่ยู่์

นางสาวพูนสุข้ ข้จรบุ่ณ
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้การู้เงินั

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การัเงินัและการัธนัาค์ารั 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง
• ป็รัิญญาตรั่ บ่รัิหารัธ่รักิจบ่ัณ์ฑ์ิต การับ่ัญชั้่  

มหาวิิที่ยู่าลัยู่รัามค์ำแหง
• ป็รัิญญาตรั่ นัิติศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธรัรัมศาสตรั์

ประวัติการทำงาน
• 8 พื่.ยู่. 2559 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัการัเงินั รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
• 22 ต.ค์. 2558 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั รัะดับ่ 9  

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 1 พื่.ยู่. 2556 หัวิหนั้ากองบ่ัญชั้่ รัะดับ่ 8  

สังกัด กองบ่ัญชั้่ สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากองงบ่ป็รัะมาณ์ รัะดับ่ 8  

สังกัด กองงบ่ป็รัะมาณ์ สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารัการัเงินั รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
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นางสุกัญญา พานิชย์
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักการู้ตลาดและจััดจัำหุ้นั่าย

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การับ่รัิหารัธ่รักิจ 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่กรั่งเที่พื่ธนับ่่รั่
• ป็รัิญญาตรั่ ศิลป็ศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต การัจัดการัที่ั�วิไป็  

สถาบ่ันัรัาชั้ภัฏิสวินัส่นัันัที่า

ประวัติการทำงาน
• 1 ต.ค์. 2560 หัวิหนั้าสำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่ 

รัะดับ่ 9 สังกัด สำนัักการัตลาดและ 
จัดจำหนั่ายู่

• 21 พื่.ค์. 2558 หัวิหนั้ากองจำหนั่ายู่สลาก รัะดับ่ 8  
สังกัด กองจำหนั่ายู่สลาก  
สำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่

• 22 ต.ค์. 2557 ผ่่้ตรัวิจการั 8 สังกัดสำนัักผ่่้ตรัวิจการั
• 25 ธ.ค์. 2555 หัวิหนั้ากองจำหนั่ายู่สลาก รัะดับ่ 8  

สังกัด กองจำหนั่ายู่สลาก 
สำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่ รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักการัตลาดและจัดจำหนั่ายู่

นางณิชนกนันท์ ขุ้มนาค
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักจั่ายรู้างวิัล

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ ศิลป็ศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต สาขากฎหมายู่และ 

การัจัดการั สถาบ่ันับ่ัณ์ฑ์ิตพื่ัฒนับ่รัิหารัศาสตรั์
• ป็รัิญญาตรั่ วิารัสารัศาสตรับ่ัณ์ฑ์ิต วิารัสารัศาสตรั์และส่�อสารั

มวิลชั้นั สาขาการัป็รัะซึ่าสัมพื่ันัธ์ มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธรัรัมศาสตรั์

ประวัติการทำงาน
• 22 ต.ค์. 2558 หัวิหนั้าสำนัักจ่ายู่รัางวิัล รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักจ่ายู่รัางวิัล
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากล่่มงานัตรัวิจพื่ิส่จนั์ รัะดับ่ 8  

สังกัด กล่่มงานัตรัวิจพื่ิส่จนั์ สำนัักจ่ายู่รัางวิัล
• 1 ก.ค์. 2552 เจ้าหนั้าที่่�พื่ิส่จนั์สลาก รัะดับ่ 7  

สังกัด กล่่มงานัตรัวิจพื่ิส่จนั์ สำนัักจ่ายู่รัางวิัล

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักจ่ายู่รัางวิัล รัะดับ่ 9 สังกัด สำนัักจ่ายู่รัางวิัล
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นางสาวศศิพัชร์ จ่างจร้ญโรจน์
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักบ่รู้ิหุ้ารู้งานักลาง

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ รััฐป็รัะศาสนัศาสตรัมหาบ่ัณ์ฑ์ิต นัโยู่บ่ายู่ 

สาธารัณ์ะและการับ่รัิหารังานับ่่ค์ค์ล มหาวิิที่ยู่าลัยู่ศรั่ป็ที่่ม
• ป็รัิญญาตรั่ บ่ัญชั้่บ่ัณ์ฑ์ิต การับ่ัญชั้่ มหาวิิที่ยู่าลัยู่กรั่งเที่พื่ 

ประวัติการทำงาน
• 1 เม.ยู่. 2562 หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารังานักลาง รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารังานักลาง
• 1 ต.ค์. 2560 หัวิหนั้าสำนัักธ่รักิจเกม รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักธ่รักิจเกม
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากองอาค์ารัสถานัที่่� รัะดับ่ 8  

สงักดั กองอาค์ารัสถานัที่่� สำนักับ่ริัหารังานักลาง
• 1 ก.ค์. 2552 หัวิหนั้างานัสารับ่รัรัณ์ รัะดับ่ 7  

สังกัด งานัสารับ่รัรัณ์ กองบ่รัิการั  
สำนัักบ่รัิหารังานักลาง

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักบ่รัิหารังานักลาง รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักบ่รัิหารังานักลาง

นางสุนิด มั�นครองธรรม
ตำแหุ้นั่ง หุ้ัวิหุ้นั�าสำนัักการู้พัิมพั์

ประวัติการศ้กษา
• ป็รัิญญาโที่ บ่รัิหารัธ่รักิจมหาบ่ัณ์ฑ์ิต การัจัดการัสาธารัณ์ะ 

มหาวิิที่ยู่าลัยู่บ่่รัพื่า
• ป็รัิญญาตรั่ บ่ัญชั้่บ่ัณ์ฑ์ิต การับ่ัญชั้่ มหาวิิที่ยู่าลัยู่ธ่รักิจ

บ่ัณ์ฑ์ิตยู่์

ประวัติการทำงาน
• 1 ต.ค์. 2560 หัวิหนั้าสำนัักการัพื่ิมพื่์ รัะดับ่ 9  

สังกัด สำนัักการัพื่ิมพื่์
• 8 พื่.ยู่. 2559 หัวิหนั้าสำนัักผ่่้ตรัวิจสอบ่ภายู่ในั รัะดับ่ 9 

สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
• 22 ต.ค์. 2558 หัวิหนั้ากองบ่ัญชั้่ รัะดับ่ 8  

สังกัด กองบ่ัญชั้่ สำนัักบ่รัิหารัการัเงินั
• 19 ก.ค์. 2555 หัวิหนั้ากองบ่รัิหารังานัผ่ลิต รัะดับ่ 8  

สังกัด กองบ่รัิหารังานัผ่ลิต สำนัักการัพื่ิมพื่์

ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบ่ัน
• หัวิหนั้าสำนัักการัพื่ิมพื่์ รัะดับ่ 9 สังกัด สำนัักการัพื่ิมพื่์
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แบับัสำรวจค่วามค่ิดเห็นข้องผู้้�อ่าน สำหรับัรายงานประจำปี สำนักงานสลากกินแบั่งรัฐบัาล ปี 2564
ข้อม่ลจากแบ่บ่สำรัวิจค์วิามคิ์ดเห็นัต่อไป็น่ั� สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าลจะนัำไป็ใช้ั้เพื่่�อพื่ัฒนัาการัจัดที่ำรัายู่งานัป็รัะจำปี็ของ
องค์์กรัในัป็ีถัดไป็

ข�อม้ลี่พื้นฐาน
เพศ

 หญิง  ชั้ายู่

อายุ

 ต�ำกวิ่า 25 ป็ี  25-40 ป็ี

 41-60 ป็ี  มากกวิ่า 60 ป็ี

ความสัมพันธ์กับ่สำานักงานสลากฯ

 ผ่่้ค์้านัอกรัะบ่บ่  หนั่วิยู่งานักำกับ่ด่แลที่ั�งภายู่ในัและภายู่นัอกรััฐบ่าล/ค์ณ์ะกรัรัมการั (Board)

 บ่่ค์ลากรั  ค์่่ค์้า

 ค์่่ค์วิามรั่วิมม่อ  ผ่่้ส่งมอบ่

 ส่�อมวิลชั้นั  สังค์มและชั้่มชั้นั

 ส่วินัรัาชั้การัอ่�นั  หนั่วิยู่งานัที่่�ได้รัับ่การัรัับ่รัองมาตรัฐานัสากล - ISO

 ล่กค์้า

วัตถุประสงค์ข้องการอ่านรายงานประจำาปี ปี 2564

 ต้องการัรั่้จักสำนัักงานัสลากฯ  ศึกษาค์้นัค์วิ้า เพื่่�อเป็็นัข้อม่ลป็รัะกอบ่การัวิิจัยู่/การัศึกษา

 อ่�นั ๆ ...................................................................

ความคิดเห็นแลี่ะความพึงพอใจต่่อรายงานประจำาปีฉบับน่้

คิวัามพึึงพึอใจ่
น้อยุ 
1

ปานกลาง 
2

พึอใจ่ 
3

ค์วิามค์รัอบ่ค์ล่ม และอธิบ่ายู่การัดำเนัินังานัของ สนัง.สลากฯ ชั้ัดเจนั

ม่ค์วิามเป็็นัป็ัจจ่บ่ันัและเชั้่�อถ่อได้

ค์วิามนั่าสนัใจของเนั่�อหา

การัออกแบ่บ่รั่ป็เล่ม จัดวิางเนั่�อหา และภาพื่ป็รัะกอบ่ ม่ค์วิามเหมาะสม สวิยู่งาม

ค์วิามโป็รั่งใสของการัเป็ิดเผ่ยู่ข้อม่ล

เนั่�อหาสามารัถตอบ่สนัองวิัตถ่ป็รัะสงค์์การัใชั้้งานัได้

ที่่านัสนัใจเนั่�อหาของรัายู่งานัป็รัะจำป็ีบ่ที่ใดมากที่่�ส่ด เพื่รัาะเหต่ใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่่านัสนัใจเนั่�อหาของรัายู่งานัป็รัะจำป็ีบ่ที่ใดนั้อยู่ที่่�ส่ด เพื่รัาะเหต่ใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ป็รัะเด็นัอ่�นั ๆ ที่่�ที่่านัสนัใจและต้องการัให้รัายู่งานัในัฉบ่ับ่ต่อไป็
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนัอแนัะเพื่ิ�มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบ่พื่รัะค์่ณ์ที่่านัเป็็นัอยู่่างส่งที่่�ที่่านัได้เส่ยู่สละเวิลาในัการัให้ข้อม่ลอันัเป็็นัป็รัะโยู่ชั้นั์แก่สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
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กรุณาจัดส่งท่�
กองประชาสัมพันธ์ สำานักสื�อสารองค์กร 
สำานักงานสลี่ากกินแบ่งรัฐบาลี่ (สำานักงานใหญ่) 
เลขที่ 359  ถนนนนทบุรี ตำาบลท่าทราย 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 
โทรศัพท์ 0 2528 8742

ชื�อท่�อย้่ผู้้�ส่ง
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สำนัักงานัสลากกินัแบ่่งรััฐบ่าล
THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICE

359 ถนนนนทบุรุีี ตำบุลทา่ทรีาย อำเภอเมือืงนนทบุรุีี จัังหวัดันนทบุรุีี 11000

โทรีศััพท์ : 0 2528 8888 โทรีสารี : 0 2528 9228

Website : http://www.glo.or.th


