




3ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

ท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่านรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกท่าน

 หากพิจารณาตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่า 

ส่วนราชการในสังกดัหน่วยราชการนี ้ส่วนใหญ่จะท�าภารกจิเพือ่รองรบัการท�างานของคณะรฐัมนตรเีป็นหลกั 

แต่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะท�างานโดยประสานและรองรับการท�างานของสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ โดยมีหน้าที่ในการประสานงานกับส�านักพระราชวัง ในขณะเดียวกันก็ติดต่อและให้บริการ

ประชาชนด้วยข้อนีเ้ป็นลกัษณะพเิศษ ภารกจิของอาลกัษณ์เป็นภารกจิทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจาก

จะต้องท�าภารกจิเกีย่วข้องกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิโดยตรงจงึไม่สามารถจะผดิพลาดได้เลย งานในส่วนอืน่ ๆ 

อาจจะผิดพลาดและแก้ไขกันได้ แต่งานอาลักษณ์เป็นงานที่แก้ไขได้ยากหรือแทบจะไม่สามารถแก้ไขได้

อาลักษณ์ ๔.๐* 
บทความพเิศษ เรื่อง

โดย นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี

* กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์เรยีบเรยีงจากการบรรยายพเิศษ เรือ่ง การปฏบิตังิานอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

ในยุค ๔.๐ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี
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ความเป็นมา

บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในสมัยสุโขทัย

ในการประชุมกลางดงตาล

บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ในการเสด็จออกว่าราชการภายในท้องพระโรง

 ในทางประวัตศิาสตร์แล้วงานอาลักษณ์เป็นงานที่มีความส�าคญัโดดเด่นอย่างยิ่ง โดยมีต้นตอมาจาก

กรมพระอาลักษณ์ ซึ่งเป็นกรมขนาดเล็กสังกัดกรมวัง ส่วนราชการในสมัยโบราณจะไม่มีหน่วยงาน 

ในระดับกระทรวง แต่จะมีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมเพียงอย่างเดียว สามารถแบ่งออกได้เป็นกรมใหญ่

และกรมเลก็ กรมใหญ่จะมอียู่เพยีงสีก่รม คอื กรมเวยีง กรมวงั กรมคลงั และกรมนา หรอืทีเ่รยีกว่า “จตสุดมภ์” 

เสนาบดีกรมเวียงคือ เจ้าพระยายมราช หากเทียบกับปัจจุบันกรมเวียงจะมีหน้าที่คล้ายคลึงกับกระทรวง

มหาดไทยท�าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของพระราชอาณาจักร กรมต่อมา คือ กรมวังที่มีภารกิจ 

ในการถวายงานในกจิการอนัเกีย่วข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ มีเสนาบด ีคือ เจ้าพระยาธรรมาธกิรณาธบิดี 

แต่ถ้าหากผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรมเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายของพระราชวงศ์จะมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา 

พระเสด็จสุเรนทราธิบดี เช่น บิดาของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คือ หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล ในกรมใหญ่

ท้ังส่ีนี้ก็จะมีกรมขนาดเล็กอยู่ภายในสังกัดมีเจ้ากรมขึ้นตรงต่อเสนาบดี ซึ่งกรมพระอาลักษณ์จะอยู่ภายใต้

สังกัดของกรมวังนี้เอง เจ้ากรมพระอาลักษณ์จะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุนทรโวหาร โดยในขั้นแรกอาจมี

บรรดาศกัดิเ์ป็นพระก่อนแล้วจงึเลือ่นเป็นพระยาในภายหลงั แต่ไม่สามารถขึน้เป็นเจ้าพระยาได้ ด้วยบรรดาศกัดิ์

เจ้าพระยาจะถกูสงวนไว้ให้แก่เสนาบดกีรมใหญ่ ซึ่งต�าแหน่งเสนาบดีนี้อาจเทียบได้กับต�าแหน่งรัฐมนตรี 

ในปัจจุบัน หน้าที่ของกรมพระอาลักษณ์ในอดีตจะมีหน้าที่ในการถวายงานเกี่ยวกับหนังสือ เหรียญตรา

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เขยีนหนงัสอืคดัลอกหมายรบัสัง่ต่าง ๆ  ด้วยเหตนุี้ ้โดยทัว่ไปแล้ว เจ้ากรมพระอาลกัษณ์

จึงมักจะเป็นพระภิกษุในระดับมหาเปรียญที่มีความรู้ทางหนังสือลาสิกขาออกมารับราชการ ยกตัวอย่าง

เช่น พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) ก็เคยเป็นพระภิกษุมาก่อนแล้วก็ลาสิกขามารับราชการ

จนได้เป็นเจ้ากรมพระอาลกัษณ์ ในสมยัรชักาลที ่๖ อาลกัษณ์คนส�าคญั คอื พระสารประเสรฐิ (ตร ี นาคะประทปี) 

ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีหน้าที่ในการคิดนามสกุลพระราชทาน หากมีใครขอพระราชทานนามสกุลมา  

กรมพระอาลักษณ์จะคิดนามสกุลถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยพระราชทานแก่ผู้ขอพระราชทาน
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เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ในการประชุมเสนาบดีสมัยรัชกาลที่ ๕
บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 ในสมัยที่ประเทศไทยยังมีต�าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าอยู่นั้น วังหน้า

จะเป็นเหมือนอุปราช ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ผู้ด�ารงต�าแหน่งวังหน้า ได้แก่ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  

สมยัรชักาลที ่๒ คอื กรมพระราชวงับวรมหาเสนานรุกัษ์ สมยัรชักาลที ่๓ คอื กรมพระราชวงับวรมหาศกัดพิลเสพ 

ส่วนในสมยัรชักาลที ่๔ นัน้ ประเทศไทยไม่มวีงัหน้า แต่จะมพีระมหากษตัรย์ิพระองค์ที ่๒ (The Second King) 

คอื พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสถาปนาพระราชอสิรยิยศ

ให้สูงกว่าวังหน้าในอดีต ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้กลับมามีต�าแหน่งวังหน้าอีกครั้ง คือ  

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หลังจากนั้นก็ยุบเลิกต�าแหน่ง 

วังหน้าลง การบริหารราชการของวังหน้าจะจ�าลองหน่วยงาน 

ในวังหลวงทั้งหมด โดยมีกรมใหญ่ คือ เวียง วัง คลัง นา  

เช่นเดียวกับวงัหลวง ซึง่ในกรมวงัของวงัหน้าจะมกีรมพระอาลกัษณ์

เหมอืนกบัวังหลวง เจ้ากรมพระอาลกัษณ์ของวังหน้าท่ีเป็นท่ีรู้จักมาก

ทีส่ดุคอื พระสนุทรโวหาร (ภู)่ ท่านมนีามว่า “ภู”่ เมือ่คนเรยีกขานกัน

จึงน�าบรรดาศักด์ิมาผสมกับนามของท่านเป็น “สุนทรภู่”  

ผูท้ี่ประพันธ์พระอภัยมณีนั่นเอง

 ภายหลังที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธปิไตยเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เคยขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ต้องเปลี่ยนมาสังกัด

รัฐบาล โดยสังกัดส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการราษฎรในขณะนั้นซึ่งก็คือ ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน โดยมีพลโท ประยูร ภมรมนตรี เป็นเลขาธิการคนแรกของคณะกรรมการราษฎร 

งานอาลักษณ์จากเดิมที่เคยถวายงานขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ถูกย้ายมาเป็นกองอาลักษณ์ในสังกัด 

ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้รับการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกองประกาศิต เนื่องจาก

ถูกมองว่าช่ืออาลักษณ์เป็นช่ือที่ถูกใช้ในระบอบการปกครองแบบเก่า ภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น 

กองอาลักษณ์อีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน 
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อาลักษณ์ประทับตราพระราชลัญจกรในพระราชพิธีประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

อาลักษณ์ ๔.๐

 หากจะให้กล่าวถึงการปฏบัิตงิานอาลกัษณ์และเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ในยคุ ๔.๐ ท่ีมคีวามเกีย่วข้องกนั

อย่างชัดเจนคงเป็นการยาก เนื่องจากโดยเนื้องานของอาลักษณ์อาจจะไม่เหมาะกับการน�าวิธีการแบบใหม ่

และเทคโนโลยมีาทดแทนอย่างเตม็ทีไ่ด้ แต่งานอาลกัษณ์กส็ามารถปรบัตวัให้เหมาะสมกบัยคุ ๔.๐ ได้เช่นกนั

 ค�าว่า ยุค ๔.๐ เป็นค�าที่มีไว้เพื่อกล่าวถึงล�าดับการพัฒนาทางสังคมของมนุษย์เช่นเดียวกับค�านิยาม

ที่เคยกล่าวถึงประเทศต่าง ๆ ว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา (Underdeveloped Countries) 

ประเทศก�าลังพัฒนา (Developing Countries) หรือประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)  

ซึ่งเป็นการใช้ค�าเพ่ือกล่าวถึงระดับในการพัฒนาเช่นกัน หรือในทางพุทธศาสนาที่มีการแบ่งแยก 

โดยเปรียบเทียบมนุษย์เป็นดอกบัว ๔ เหล่า ตามระดับการพัฒนาจิตใจ คือ ดอกบัวใต้ตม ดอกบวัทีอ่อกมา

จากโคลนตมแต่ยังไม่โผล่พ้นน�า้ ดอกบวัท่ีปริม่น�า้ และดอกบวัทีเ่บ่งบานอยูเ่หนอืน�า้ ซึง่พระพทุธเจ้าจะทรงเลอืก

สอนมนุษย์ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการพัฒนา คนบางประเภทจะเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น�้าสอนไปก็ไม่มี

ประโยชน์เพราะสุดท้ายก็ตกเป็นอาหารของปูและปลาอยู่ดี ส่วนคนประเภทที่ออกมาจากโคลนตมแล้ว 

แต่ยังอยู่ใต้น�้าก็ยังพอสอนได้เพราะมีโอกาสที่จะโผล่พ้นน�้า ส่วนพวกดอกบัวปริ่มน�้าต้องสั่งสอนมาก ๆ  

เพราะมีประโยชน์ ส่วนเหล่าที่ชูช่อแล้วยิ่งต้องสอนให้เต็มที่เพราะมีโอกาสเป็นพระอรหันต์ได้ จะเห็นได้ว่า 

การแบ่งระดับการพัฒนามีมาตั้งแต่สมยัพทุธกาลแล้ว ปัจจบุนัจงึได้แบ่งระดับการพฒันาออกเป็น ๔ ยคุ  

เป็นตัวเลข คือ ยุค ๑.๐ ยุค ๒.๐ ยุค ๓.๐ และยุค ๔.๐ ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เคยใช้ในระบบอื่นมาก่อน

และเราได้น�ามาปรับใช้ใหม่ ยุค ๑.๐ หมายถึ งสังคมเกษตรกรรมแบบอาศัยธรรมชาติ ถ้าหากมีน�า้เพียงพอ 

ก็ท�านา ถ้าหากไม่มีน�้าก็ไม่ท�า ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นยุค ๒.๐ ในยุคนี้จะมีการพัฒนาหัตถกรรมเกิดขึ้น ซึ่งมัก

จะเป็นหตัถกรรมเพือ่ใช้ในครวัเรอืนหรอืเป็นอตุสาหกรรมในบ้านโดยไม่มกีารตัง้โรงงาน ต่อมาจะเป็นยคุ ๓.๐ 

เป็นยุคที่มีการพัฒนาแบบอุตสาหกรรม มีการตั้งโรงงาน ในท่ีสุดก็จะเป็นยุค ๔.๐ เป็นยุคของเทคโนโลยี  

ซึง่จะมกีารใช้แรงงานคนน้อยลงเน่ืองจากจะมเีทคโนโลยใีหม่ ๆ  เข้ามาทดแทนแรงงานคน และในขณะเดยีวกนั

ก็จะมีการใช้เงินทุนที่น้อยลงแต่ได้ผลผลิตมาก และพัฒนาจนก้าวข้ามความยากจนไปในที่สุด ซึ่งการพัฒนา

ของสังคมมนุษย์ใช่ว่ายุค ๔.๐ จะเป็นยุคสุดท้าย แต่หลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาทางสังคมไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

จะมียุค ๕.๐ หรือ ๖.๐ เกิดขึ้นในอนาคตไปเรื่อย ๆ



7ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

 ส่วนงานอาลกัษณ์ในยคุ ๔.๐ นัน้ หมายถงึ การพฒันาการท�างานในส่วนต่าง ๆ รวมถงึพฒันาบคุคล

ให้เหมาะสมกบัยคุ ๔.๐ การท�างานต่าง ๆ ก็อาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เช่น ใบประกาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร เช่น ในอดีตที่ผ่านมาจะต้องมีการประทับตราพระราชลัญจกร 

โดยประทับด้วยมือ หรือการเขียนพระราชสาส์นและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเขียนด้วยลายมือ แต่ปัจจุบันได้มี

การน�าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาช่วย เช่น ในใช้การพิมพ์ นอกจากนี้  

การปรับตัวอีกอย่างที่ส�าคัญก็คอืการท�างานจะต้องรวดเรว็ ในอดตีงานอาลกัษณ์ 

อาจท�าในลกัษณะช้า  ๆ นุม่นวลค่อยเป็นค่อยไป ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่าอาลกัษณ์ 

ถกูสอนมาให้วางตวัให้นุม่นวลเรยีบร้อย แต่ในปัจจบุนัไม่สามารถท�าเช่นเดยีวกบั 

ในอดีตได้แล้ว ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วและกระฉับกระเฉง แต่รักษา 

ความสง่างามไว้ให้ได้ การพัฒนาในลักษณะน้ีถือเป็นการพัฒนาไปสู่ยุค ๔.๐  

เช่นเดียวกัน เป็นการพัฒนาการท�างานโดยไม่ต้องพึง่คอมพวิเตอร์หรอืหุ่นยนต์  

สิง่ต่อมาทีค่วรพฒันา คอื เร่ืองการแต่งกาย ต้องแต่งกายให้เรยีบร้อย ทรงผม 

ต้องตัดให้เป็นระเบียบ สะอาดสะอ้าน อีกทั้งในการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีน่ัง 

ในพระราชพธิ ี รัฐพิธีต่าง ๆ จะต้องมีบุคลิกท่าทางท่ีสง่างาม การแต่งกาย

กิริยามารยาทต้องดูเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ในการพระราชทานเพลิงศพ

ท่ีโอนไปเป็นภารกจิของกระทรวงวฒันธรรม ซึง่มกีารจดัเจ้าหน้าทีใ่ห้มกีริยิา ท่าทาง 

มารยาท บุคลกิ ตลอดจนความรูท่ี้เหมาะสม ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงกองอาลักษณ ์

และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ในการปฏบิตังิานอาลกัษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ผู้ปฏิบตังิานจงึต้องมีลักษณะ

ที่ทัดเทียมกับข้าราชการในส�านักพระราชวังทั้งในเรื่องบุคลิก ลักษณะ การแต่งกาย กิริยามารยาท ตลอดจน

ต้องพฒันาองค์ความรูใ้นการท�างานตลอดเวลา ผูป้ฏบิตังิานจะต้องมคีวามรูใ้นงานทีป่ฏบิตัเิป็นอย่างด ีการปฏบิตังิาน

ในพิธีการต่าง ๆ จะต้องทราบเหตุผลและที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องเสมอ เช่น สดับปกรณ์คืออะไร ท�าไม 

จะต้องสดับปกรณ์ ท�าไมการทอดผ้าจงึต้องปฏบิตัเิช่นนัน้ การใช้ค�าราชาศพัท์กเ็ป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ทีไ่ม่ควร

ผิดพลาด ย่ิงเม่ือมกีารสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านาย จะมีค�าราชาศัพท์หลายค�าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป  

จึงควรศึกษาให้ดีเพื่อถ่ายทอดต่อแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือคนภายนอกทีจ่ะสอบถามเข้ามา 

ไม่ใช่เฉพาะแต่ค�าราชาศพัท์ ภาษาหนงัสอืราชการกส็�าคญั โดยทัว่ไปอาจจะช�านาญอยูแ่ล้ว แต่ก็ควรศึกษา

หาความรู้เป็นพิเศษเช่นกนั สุดท้ายสามารถสรปุได้เป็นหลกัเกณฑ์ ๓-๔ ประการ ทีจ่ะพฒันางานอาลกัษณ์ 

ไปสูย่คุ ๔.๐ อย่างแรกคอื การพัฒนาการท�างานให้รวดเร็ว การเดินหนังสือต้องรวดเร็ว บางทีอาจช้า 

เพราะหน่วยงานอืน่ แต่เรากค็วรจะท�าในส่วนของเราให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีท�าได้ ต่อมาคอื การพัฒนาบคุลกิลกัษณะ

และการแต่งกาย อย่างทีส่าม คอื การพฒันากริยิามารยาท และอย่างทีส่ี ่คอื การพฒันาองค์ความรูท้ัง้ในงาน 

ที่รับผิดชอบและในงานที่เกี่ยวข้อง 

 อีกไม่กี่วันจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาลักษณ์จะต้องมีความแม่นย�าและสันทัดจัดเจน 

ในเรื่องนี้อย่างยิ่ง แม้อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ต้องเป็นมันสมองให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เพือ่ทีจ่ะต้องมีข้อมลูไปช้ีแจงรฐับาลในหลาย ๆ เรือ่ง และกองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์เองกม็หีน้าที่ 

ที่จะต้องปฏิบัติในพระราชพิธีนี้เช่นกัน ก�าหนดการต่าง ๆ ควรจ�าให้ได้ว่าในแต่ละวันมีพิธีหรือพระราชพิธ ี

ใดบ้าง ท้ังหมดเป็นสิ่งส�าคัญทั้งสิ้น ซึ่งทุกคนในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรมีความรู้ความเข้าใจ 

ในส่วนนี้



สลค.สาร8

 สุดท้ายมีเรื่องที่จะฝากไว้ ๒ ประเด็น ประเด็นแรก คือ การจัดท�าคู่มือพระราชพิธีส�าคัญต่าง ๆ  

ควรจะมีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยพระราชพิธีต่าง ๆ  

ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีการสถาปนาฐานันดรศักด์ิพระราชวงศ์

รวมอยูด้่วย อีกท้ังภายหลังจากพระราชพธีิบรมราชาภเิษกแล้ว อาจจะมกีารสถาปนาฐานันดรศกัดิพ์ระราชวงศ์

เกิดข้ึนอีกก็ได้ ดังเช่นในครั้งการสถาปนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็มิได้ม ี

การจัดพระราชพิธีในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเรื่องการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์นี้ 

เป็นเรื่องที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรทราบเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรง  

ควรจัดท�าคู่มือแยกออกมาโดยเฉพาะเป็นอีกหนึ่งเรื่อง เพื่อเป็นคู ่มือให้คนรุ่นใหม่ที่เข้าท�างานต่อ 

จะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประการต่อมาที่จะฝากไว้กค็ือในเรื่องของการฝึกฝนคนที่เข้ามา 

รบัราชการใหม่ กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์มีงานส�าคญัประการหนึง่กค็อืการอ่านประกาศต่าง ๆ  

ซึง่มกีารสัง่สอนและฝึกฝนกนัมาตลอดอย่างไม่ขาดสาย ทีผ่่านมาอาจมกีรณทีีม่กีารทิง้ช่วงการอ่านประกาศไป 

แต่ก็ควรที่จะมีการฝึกฝนอยู่เสมอแม้ไม่มีงานให้ไปปฏิบัติก็ตาม รวมทั้งการลิขิต การแต่งประกาศ ตลอดจน

บุคลิก กิริยา มารยาทที่สง่างามควรมีการฝึกฝนเช่นกัน หากกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติ

ไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่คนอื่น ๆ น�าสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปปฏิบัติตามได้ ดังนั้น ควรมีการฝึกฝน

อยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปได้โดยเรียบร้อย ไม่มีข้อผิดพลาด และสมบูรณ์แบบมากที่สุด

อาลกัษณ์ปฏบิตัหิน้าทีใ่นพระราชพธิจีารกึพระสพุรรณบฏั  

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



ประกาศส�านักพระราชวัง

เรื่อง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   

 เลขาธกิารพระราชวงัรบัพระราชโองการเหนอืเกล้าเหนอืกระหม่อม  ให้ประกาศ 

ให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จ 

เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย  ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของประธาน  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา  กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

 ทรงพระราชด�าริว่า  เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ตามพระราชประเพณี  เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร  ให้เป็นที่

ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น  ดังนี้

 วันที่  ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเสด็จออก 

มหาสมาคม  พระบรมวงศานุวงศ์  คณะองคมนตรี  คณะรัฐมนตรี  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้น  พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

 วนัที ่ ๕  พฤษภาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๖๒  พระราชพธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย พระนามาภไิธย   

และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์  จากนั้น  เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา 

ทางสถลมารค

 วันที่  ๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เสด็จออก  ณ  สีหบัญชร  พระที่นั่ง

สุทไธสวรรย์ปราสาท  พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้น  เสด็จออก   

ณ  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ถวายพระพรชัยมงคล

 ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  ปลายปี

พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ส�านักพระราชวัง

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

9ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก



แถลงการณ์ส�านักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง  การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 ตามที่ส�านักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาต ิ

และราชอาณาจกัรให้เป็นทีช่ื่นชมยนิดขีองประชาชนผูม้คีวามหวงัตัง้ใจอยูท่ัว่กัน ระหว่างวนัที ่ ๔ ถงึวนัที่  

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

 รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสส�าคัญที่รัฐบาลจะได้ 

ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชด�าริและพระมหากรุณาธิคุณใหส้มพระเกียรติ

ตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ จ�าเดิมแต่ทรงรับค�ากราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาล 

ก็ได้ตระเตรียมการต่าง ๆ อันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว  

เมื่อมีก�าหนดการชัดเจนเช่นนี้รัฐบาลจะแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน และคณะกรรมการ 

ฝ่ายต่าง ๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป

 จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่๒ มกราคม ๒๕๖๒ รบัทราบประกาศส�านกัพระราชวงั  

เรือ่ง ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราชพธิบีรมราชาภเิษก และแถลงการณ์ส�านกั

นายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ตามทีส่�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี

เสนอ

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

สลค.สาร10

ส�านักนายกรัฐมนตรี

๒  มกราคม  ๒๕๖๒



 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีส�าคัญที่แสดงถึงความเป็น 

พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ในพระราชพงศาวดารไม่ได้กล่าวว่ามีลักษณะอย่างไร  

ในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

เสด็จขึ้นครองราชสมบตั ิ ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ โปรดให้ต้ังการพระราชพธิอีย่างสังเขปเรียกว่า 

“พระราชพิธีปราบดาภิเษก” ต่อมาโปรดให้ข้าราชการที่รับราชการมาแต่ครั้ง 

กรุงศรีอยุธยาสอบสวนแบบแผนการพระราชพิธีครั้งกรุงศรีอยุธยาได้สมบูรณ์แล้ว 

จึงโปรดให้ตัง้การพระราชพธิอีกีครัง้หนึง่ ใน พ.ศ. ๒๓๒๘ เรยีกว่า “พระราชพธิรีาชาภเิษก” 

ความส�าคัญของพระราชพิธีอยู่ที่ทรงรับน�้าอภิเษกที่พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์  

(อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด) เพื่อแสดงความเป็นใหญ่ในทิศทั้ง ๘ และได้ยึดถือ

พระราชพิธีครั้งนั้นเป็นแบบแผนต่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดให้เรียกพระราชพิธีราชาภิเษกนี้ว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ที่มา :  ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก

11ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒



พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล

 พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล คือดวงตราส�าหรับประทับก�ากับพระปรมาภิไธย

ของพระมหากษตัรย์ิในเอกสารราชการแผ่นดนิ เช่น รฐัธรรมนญู พระราชบญัญตั ิพระราชก�าหนด 

พระราชกฤษฎีกา พระราชลัญจกรท�าด้วยงาช้างเป็นรูปวงกลม กลางวงกลมแกะ

เป็นรูปครุฑ รอบขอบภายในจารึกพระปรมาภิไธย

 พระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคลท่ีแสดงพระบรมราชอิสริยยศ [พระ-บอ-รม-

มะ-ราด-ชะ-อดิ-สะ-ร-ิยะ-ยด] และพระบรมเดชานภุาพของพระมหากษตัรย์ิ ก่อนพระราชพธิี

บรมราชาภเิษกจะมีพระราชพิธจีารกึพระสพุรรณบฏัพระปรมาภไิธย ดวงพระบรมราชสมภพ 

และแกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลตามพระฤกษ์ท่ีโหรหลวงค�านวณ ณ พระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อจารึกแล้วเชิญประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลาเบื้องหน้า

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช ๓ รอบ และพักไว้ใน

พระอุโบสถ ครั้นถึงวันเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงตั้งขบวนแห่เชิญไปตั้ง 

ณ มณฑลพระราชพิธีในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ที่มา :  ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย

 พระสพุรรณบฏัจารกึพระปรมาภิไธย เป็นแผ่นทองค�า มีขนาดกว้างยาวพอท่ีจะจารึก

พระปรมาภิไธยได้ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระสุพรรณบัฏกว้าง ๗ นิ้ว ยาว ๑๔ นิ้ว  

พระสุพรรณบัฏนี้จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก โหรหลวงจึงต้องก�าหนดพระฤกษ์อันเป็นมงคลส�าหรับการจารึก 

ก่อนการพระราชพิธี พิธีจารึกกระท�าที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีการเจริญ

พระพทุธมนต์และการบชูาเทวดาในตอนเยน็ก่อนถงึวนัพระฤกษ์ รุ่งขึน้มกีารถวายภตัตาหาร

แก่พระสงฆ์ อาลักษณ์ผู้ท�าหน้าที่จารึกนุ่งขาว สวมเสื้อขาว มีผ้าขาวเฉวียงบ่า รับศีล  

นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและกราบถวายบังคมไปทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก่อนการจารึก ขณะจารึกพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงาน 

ประโคมแตรสังข์และพิณพาทย์ เม่ือจารกึเสรจ็พราหมณ์หลัง่น�้าสงัข์และเจมิพระสพุรรณบฏั 

ม้วนแล้วพันด้วยไหมเบญจพรรณและพันด้วยแพรแดงอีกชั้นหนึ่ง บรรจุในพระกรัณฑ์ 

[พระ-กะ-รัน] ทองค�าลงยาราชาวดี ก่อนจะมีการเวียนเทียนสมโภชต่อไป

ที่มา :  ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

13ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒



พ ร ะ ร า ช พิ ธี ฉั ต ร ม ง คล

* น. ข้าราชการทีไ่ด้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นพระยา และได้รบัพระราชทานพานทองเป็นเครือ่งส�าหรบัยศ,  

ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าขึ้นไป มีบรรดาศักดิ์เสมอ

ต�าแหน่งที่ได้รับพานทอง
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 สารานุกรมประวตัศิาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑติยสถาน อธบิายว่า พระราชพิธฉัีตรมงคล  

เป็นพระราชพธิบี�าเพญ็พระราชกศุลสมโภชพระมหาเศวตฉตัร เครือ่งราชปูโภค ฉลองสริริาชสมบตัิ

เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี เริ่มมีครั้งแรก 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) 

 ตามธรรมเนยีมเดมิ ในเดอืน ๖ (ตรงกบัเดอืนพฤษภาคม) เจ้าพนกังานทัง้ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

ทีม่หีน้าทีร่กัษาเครือ่งราชปูโภคและพระราชนเิวศน์ จะท�าพธิสีมโภชเป็นการภายใน โดยฝ่ายในจะตัง้

เครือ่งสงัเวย เครือ่งประโคม และร้อยดอกไม้ประดบับชูา ส่วนฝ่ายหน้าจะจดัพธิสีวดมนต์เลีย้งพระด้วย 

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวนัพฤหัสบดี เดอืน ๖ 

ขึ้น ๑๕ ค�่า ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓ ตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ นั้น ตรงกับเดือน 

ที่เจ้าพนักงานท�าพิธีสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดัการพระราชกศุล 

ในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกและพระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล” โดยจัดการพระราชพิธี 

ในเดือน ๖ ขึ้น ๑๓, ๑๔, ๑๕ ค�่า และแรม ๑ ค�า่ รวม ๔ วัน

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงรับบรมราชาภิเษก 

เมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค�า่ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๔๑๑ แต่ยังคงให้จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือน ๖ ตามแบบอย่างในรัชกาลที่ ๔ ต่อมา 

ในคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครัง้ที ่๒ ในวนัอาทติย์ เดอืน ๑๒ แรม ๑๒ ค�า่ ปีระกา

เบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ ตรงกบัวนัที ่๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก ่

พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทีไ่ดร้บัพระราชทานพานทอง*ด้วย และในปีตอ่มาได้มกีารเลือ่น

การจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากเดือน ๖ มาเป็นเดือน ๑๒ และเรียกว่า “การสมโภช 

พระมหาเศวตฉัตร” มีการจัดพระราชพิธี ในเดือน ๑๒ แรม ๑๐ ค�า่ ถึงแรม ๑๓ ค�า่ รวม ๔ วัน 



 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่๖) มพีระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

๒ คราว คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๕๓ และพระราชพธิบีรมราชาภเิษกสมโภช เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๕๔  

พระราชพิธีฉัตรมงคลส่วนใหญ่จัดขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายนของทุกปี พร้อมกับการพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ยกเว้นบางปีท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เล่ือนงาน 

พระราชพธิฉีตัรมงคลไปจดัพร้อมกบังานเฉลิมพระชนมพรรษาในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม และยงัโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานหรืออุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่

สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชด้วยอีกส่วนหนึ่ง

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ทรงประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ และพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันดังกล่าวด้วย 

ส่วนการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้านั้น ส่วนใหญ่พระราชทานในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา คือ วันที่ ๘ พฤศจิกายน  

 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  

(รชักาลที ่๘) ไม่มกีารจัดพระราชพิธฉีตัรมงคล เนือ่งจากไม่มกีารประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

ส่วนการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้านั้น ได้มีการพระราชทานในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา คือ วันที่ ๒๐ กันยายน

 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร (รชักาลท่ี ๙) 

ทรงประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และจดังานพระราชพธิี

ฉัตรมงคล ในวนัที ่๕ พฤษภาคมของทกุปี และพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์จลุจอมเกล้าด้วย 

เรยีกรวมว่า “พระราชกศุลทกัษณิานปุทานและพระราชพธิฉีตัรมงคล” มกีารประกอบพระราชพธิี 

ในวันที่ ๓ ถึงวันท่ี ๕ พฤษภาคมของทุกปี รวม ๓ วัน และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิด 

ปราสาทพระเทพบดิรเพื่อให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตรยิาธริาชได้เป็น

กรณีพิเศษด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

15ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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เรื่อง การก�าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการ  

หน่วยงานของรฐั และพสกนกิรในทกุภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  และร่วมถวายพระพรชยัมงคลในช่วงเวลา

ของพระราชพธิบีรมราชาภเิษกได้อย่างสมพระเกยีรติ ในวนัจันทร์ท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงมมีติก�าหนดให้วันจนัทร์ที่  

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ๑ ต่อมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกร 

ในทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องสามารถเข้าร่วมกจิกรรมการเตรยีมงานและการซ้อมการด�าเนนิการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

พระราชพธิบีรมราชาภิเษกได้อย่างพร้อมเพรยีงกนัในวนัที ่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทัง้เพือ่ให้ประชาชนได้มวีนัหยดุ

อย่างต่อเนือ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย จงึมมีตกิ�าหนดให้วนัศุกร์ท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวนัหยดุราชการ 

เพิม่เป็นกรณพีเิศษ๒ อีก ๑ วัน ดังนั้น ในปี ๒๕๖๒ จึงมีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จ�านวน ๒ วัน

 ทัง้นี ้ในส่วนของรฐัวสิาหกจิ สถาบันการเงนิ และภาคเอกชน ให้รฐัวสิาหกจิแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการก�าหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละกรณีต่อไป รวมทัง้ในกรณทีีห่น่วยงานใดมภีารกจิในการให้บรกิารประชาชน หรอืมคีวามจ�าเป็น หรอืราชการ

ส�าคญัในวนัหยดุดงักล่าวโดยได้ก�าหนดหรอืนดัหมายไว้ก่อนแล้ว ซึง่หากยกเลกิหรอืเลือ่นไปจะเกดิความเสยีหายหรอื

กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิด

ความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ครม. เห็นชอบ

๑๒ เมษายน และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณพีเิศษ

๑ หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
๒ หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



17ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่

๑๙ กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

๖ เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

๑๒ เมษายน วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

๑๓-๑๕ เมษายน วันสงกรานต์

๖ พฤษภาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เสด็จออกมหาสมาคม (๔ พฤษภาคม) และ

 - พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์/

  เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (๕ พฤษภาคม)

๙ พฤษภาคม วันพืชมงคล (ภาคเอกชนไม่หยุด) 

๑๘ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

๑๖ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

๑๗ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

๓๑ ธันวาคม วันสิ้นปี

ภาพรวมปฏทินิวันหยุดราชการประจ�าปี ๒๕๖๒
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เร่ือง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ลงมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ

หนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท�าขึ้น 

และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. กรณหีน่วยงานของรฐัจดัท�าหนังสอืสญัญาทีไ่ม่ต้องเสนอรัฐสภาให้ความเหน็ชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคหนึง่  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือสัญญาที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘  

วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด�าเนินการต่อไป

 ๒. กรณีหน่วยงานของรัฐจัดท�าหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง 

และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือสัญญาที่เข้าลักษณะสี่ประเภทตามที่ก�าหนดในมาตรา 

๑๗๘ วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตไทย ๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอ�านาจ

ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม

หนังสือสัญญา และ ๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน

ของประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  ๒.๑ กรณเีป็นหนงัสอืสญัญาทีก่�าหนดขัน้ตอนการลงนามและขัน้ตอนการแสดงเจตนาให้มผีลผกูพนั (consent 

to be bound) แยกออกจากกัน โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน ซึ่งการลงนามในขั้นตอนนี้ 

เป็นการแสดงเจตจ�านงทางการเมืองในทางนโยบายของไทยทีจ่ะด�าเนนิการตามหนงัสอืสญัญาดงักล่าว โดยหนงัสอืสญัญายงัไม่มี

ผลผกูพนัทางกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อประเทศไทย ส�าหรบัข้ันตอนการแสดงเจตนาให้มผีลผกูพนั (consent 

to be bound) เช่น การให้สัตยาบัน การแจ้ง การรับรอง หรือการยอมรับ เป็นขั้นตอนที่ท�าให้หนังสือสัญญามีผลผูกพัน 

ทางกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อประเทศไทย ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร ี

เพือ่ขอความเหน็ชอบ และขออนมัุติการลงนามในหนงัสอืสญัญาดงักล่าว พร้อมทัง้ขอให้คณะรฐัมนตรเีสนอขอความเหน็ชอบ

ต่อรฐัสภามาในคราวเดียวกนั โดยเมือ่คณะรัฐมนตรเีหน็ชอบตามท่ีเสนอ และให้ขอความเหน็ชอบต่อรฐัสภาแล้ว ให้หน่วยงาน

ของรัฐเจ้าของเรื่องด�าเนินการให้มีการลงนามได้ เมื่อลงนามแล้วจึงเสนอเรื่องต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

และเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะด�าเนินการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันได้

  ๒.๒ กรณีเป็นหนังสือสัญญาที่ก�าหนดข้ันตอนการลงนามเพียงข้ันตอนเดียว โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้มี 

การลงนามแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน (consent to be bound) หรือเป็นหนังสือสัญญาที่มีผล 

ใช้บังคับไปแล้ว และประเทศไทยประสงค์จะเข้าเป็นภาคีในภายหลังโดยการภาคยานุวัติ (accession) ให้หน่วยงานของรัฐ

เจ้าของเรื่องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนการลงนามในหนังสือสัญญา

ดังกล่าว หรือก่อนการภาคยานุวัติ

 ๓. กรณีหน่วยงานของรัฐมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอหนังสือสัญญาดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาด�าเนินการตามมาตรา ๑๗๘ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒



19ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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 รู ้ไหมว่าเหตุใดปลากัดไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัตว์น�้าประจ�าชาติ และนอกเหนือจาก

ปลากัดไทยแล้ว ยังมีสัตว์ ดอกไม้ หรือสิ่งอื่นใดอีก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติ 

คอลมัน์ “รูไ้ว้ใช่ว่า” มเีกรด็ความรูเ้กีย่วกบัสตัว์น�า้ประชาตไิทย และสญัลกัษณ์อืน่ๆ มาน�าเสนอให้ทราบกนัค่ะ

 เมือ่ต้นปี ๒๕๖๒ นี ้คณะรฐัมนตรไีด้มมีต ิ(๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒) เหน็ชอบให้ “ปลากดัไทยเป็นสตัว์น�า้

ประจ�าชาต”ิ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึง่เหตผุลท่ีปลากัดไทยได้เป็นสัตว์น�้าประจ�าชาติ 

ไม่ได ้เกิดจากความดังของปลากัดไทย อย่างตอนที่ค ่ายมือถือยักษ์ใหญ่อย่าง Apple  

ได้ลงทุนส่งทีมงานมาถ่ายภาพปลากัดถึงประเทศไทยเพื่อน�าไปใช้เป็น Wallpaper  

แบบเคล่ือนไหวได้ของไอโฟน แต่เป็นเพราะสงัคมไทยมคีวามผกูพนักบัปลากดัมาแต่โบราณ 

เช่น ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน 

ปลากัดให้แก่มิตรประเทศ รวมทั้งปลากัดไทยยังมีความเป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะตัว และมีหลักฐานจากนักมีนวิทยา๑ ชาวองักฤษยนืยนัได้ว่า  

ค้นพบปลากดัไทย (Betta Splenders) ครัง้แรกในไทยด้วย 

 นอกจากนี้ ปลากัดไทยยังเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือก 

จากทีมช่างแกะสลักหิมะชาวไทยให้เป็นตัวแทนท่ีสะท้อนถึง “วิถีชีวิตริมน�้า 

ของคนไทย” ในการแข่งขัน “International Snow Sculpture” ครั้งที่ ๔๖  

ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาเป็นของขวัญให้คนไทยด้วย

 นอกจากสัตว์น�้าประจ�าชาติแล้ว ประเทศไทยยังมีสัญลักษณ์ประจ�าชาติอีก ๓ สิ่ง ได้แก่ ช้างไทย 

ดอกราชพฤกษ์ (คูน) และศาลาไทย๒ ซึ่งทั้ง ๓ สิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณีของไทย 

มาอย่างยาวนาน

สัตว ์น�้ ำประจ�ำ ชาติไทย

๑ “มีนวิทยา” เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลา และเรียกนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้ว่า  

 “นักมีนวิทยา”
๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒ ตุลาคม ๒๕๔๔) เห็นชอบการก�าหนดสัญลักษณ์ประจ�าชาติไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔

Atis



21ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

 ช้างไทย Chang Thai (Elephant หรอื Elephas Maximus) เป็นสตัว์ประจ�าชาติ 

เพราะคนไทยมวีถิชีวีติท่ีผกูพนักบัช้างมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบัุน ท้ังในการด�ารงชวีติประจ�าวนั 

หรอืการท�าสงคราม รวมทัง้ครัง้หนึง่บนธงชาตไิทยกเ็คยมรีปูช้างปรากฏอยูบ่นผนืธงชาติ 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑) เห็นชอบให้วันที่ ๑๓ 

มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความส�าคัญและ 

การด�ารงอยู่ของช้างไทยด้วย

 ดอกราชพฤกษ์ (คูน) Ratchapruek (Cassia fistula Linn.) 

เป็นดอกไม้ประจ�าชาติ เนื่องจากเป็นต้นไม้พื้นเมืองท่ีรูจั้กกนัแพร่หลาย 

สามารถขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นไม้ทีมี่ชือ่เป็น 

มงคลนามและอาถรรพ์ ใช้ในการประกอบพธิสี�าคญั ๆ เช่น พิธีลงหลักเมือง 

ใช้เป็นเสาเอกในการก่อสร้างพระต�าหนักต่าง ๆ 

 ศาลาไทย Sala Thai (Pavilion) เป็นสถาปัตยกรรมประจ�าชาติ 

เนือ่งจากเป็นสถาปัตยกรรมทีส่ะท้อนภมูปัิญญาช่างไทย และมคีวามสง่างาม

โดดเด่นจากสถาปัตยกรรมอื่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการสร้าง

ศาลาไทยในต่างประเทศเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และโอกาสส�าคัญต่าง ๆ หลายคร้ัง ต้ังแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว โปรดให้สร้างศาลาไทยเป็นแห่งแรก ณ เมืองย่างกุง้ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว โปรดให้สร้างศาลาไทย เพือ่พระราชทานให้ 

เมอืงบาด ฮอมบวร์ก สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีและในรชักาลพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร โปรดให้สร้างศาลาไทย

ในโอกาสเฉลมิฉลองวาระส�าคญัต่าง ๆ  หลายแห่ง ทัง้ในทวปีเอเชยี ยโุรป  

และอเมริกา

ข้อมูลอ้างอิง

๑. บทความเรื่อง “ศาลาไทยในต่างประเทศที่ด�าเนินโดยกรมศิลปากร” กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

 กรมศิลปากร จากเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th

๒. บทความเรื่อง “เล่าเรื่องในเมืองไทย : สัญลักษณ์ประจ�าชาติไทย” จากเว็บไซต์ https://mgronline.com
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พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และก�าหนดหลักเกณฑ ์

และวิธีการในการจัดท�า ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๓๐

พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ก�าหนดให้มกีฎหมายในการบรูณาการเกีย่วกบัการจดัสรร การใช้ การพฒันา การบรหิารจดัการ การบ�ารงุ

รกัษา การฟ้ืนฟ ูการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ และสิทธใินน�า้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสามารถบริหารทรัพยากรน�า้ 

ให้มคีวามประสานสอดคล้องกนัในทกุมติอิย่างสมดุลและย่ังยืน รวมทัง้วางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธขิัน้พืน้ฐาน

ของประชาชนในการเข้าถงึทรพัยากรน�า้สาธารณะ ตลอดจนจดัให้มอีงค์กรบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ ทัง้ในระดบัชาติ 

ระดบัลุม่น�า้ และระดบัองค์กรผูใ้ช้น�า้ ซึง่สะท้อนการมส่ีวนร่วมของประชาชน เพ่ือร่วมกนับริหารทรัพยากรน�า้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๔๔

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

 เพื่อก�าหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และสอดคล้องตามหลักสากล โดยเปิดโอกาสให้สามารถน�ากัญชาและพืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคมุของแพทย์ได้

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



23ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

พระราชก�าหนด

พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ก�าหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการน�าเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น�้า และเรือสนับสนุนการประมงดังกล่าว

กลับเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือไทย หรือน�ามาใช้ท�าการประมง ขนถ่ายสัตว์น�า้ หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายได้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๘๔

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาะสม

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑ ก วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๑

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 ก�าหนดให้เงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ใช้จ่ายในระยะเวลาที่ก�าหนดส�าหรับการซ่อมแซมอาคาร 

หรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึกได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๑

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ก�าหนดให้มกีารด�าเนนิการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยให้มกีารเลอืกตัง้ 

สภาผู้แทนราษฎรทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๘ ก วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๑
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ประกาศ

ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ก�าหนดให้พื้นที่อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕ ง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๐

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง  

และมตคิณะกรรมการการเลอืกตัง้ เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีอ่อกโดยพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

 ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงรายละเอยีดเกีย่วกบัการหาเสยีง ข้อควรปฏบัิต ิและข้อห้ามมใิห้ปฏบิตัิ

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๖
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เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

ค�าสั่ง

ค�าส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๒๒/๒๕๖๑ เรือ่ง การให้ประชาชนและพรรคการเมอืงด�าเนินกจิการ

ทางการเมือง 

 ยกเลิกค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิและประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตบิางฉบบัทีเ่ป็น

อุปสรรคต่อการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งของพรรคการเมือง เพ่ือให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถ 

ด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงได้ในช่วงท่ีจะมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๔ ง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๔๔

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

และมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ 

 ก�าหนดมาตรการด้านสทิธบิตัรส�าหรบักรณกีารน�ากญัชามาวจัิยทางด้านการแพทย์

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕ ง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๒๕
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ในความเหน็ของผูเ้ขยีน บรบิททีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของระบบราชการไทย 

ในปัจจุบนัได้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยทีีป่ั่นป่วน 

(disruptive technology) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (climate change) ไปในทาง

ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงวัย (ageing society) 

ประชากรในวัยท�างานเร่ิมลดน้อยลง ขณะที่ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น และเป็นจุดเริ่ม

ของการลดลงของจ�านวนประชากร รวมทั้งระบบระหว่างประเทศที่ผันแปรไปจาก 

bi-polar powers เป็น multi-powers ที่ยังหาจุดสมดุลไม่เจอ อันท�าให้ความขัดแย้ง

ทางการเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป จากการเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรง 

มาอยู่ในรูปแบบการขัดแย้งทางเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยี

 บริบทที่เปลี่ยนไปเหล่านี้เป็นไฟท์บังคับที่ผู้เขียนเห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บ้านเรา

ต้องมาทบทวนกันอย่างจริงจังเสียทีว่า จะท�าอย่างไรเพื่อให้ระบบราชการไทย 

มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการท�างานให้สอดคล้องกับ 

ความเปลี่ยนแปลงได้ทันเหตุการณ์เหมือนประเทศอื่น ๆ เขาบ้าง

 ผู้เขยีนลองศกึษาดแูล้วพบว่า ปัจจบุนัเรามกีฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง 

ทบวง กรม ที่ก�าหนดว่าประเทศเรามีกระทรวงอะไรบ้าง ทบวงอะไรบ้าง (ซึ่งตอนนี้ไม่มี) 

และในแต่ละกระทรวง (ทบวง) มีกรมอะไรบ้าง อันเป็นการแบ่งตามหน้าที่  

(function) หน้าที่ใครหน้าที่มัน หลักก็คือแบ่งหน้าที่กันท�า จะได้ไม่ซ�้าซ้อนกัน 

โครงสร้างของระบบราชการไทยจึงมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ แต่ละแท่ง

เป็นเอกเทศจากกัน การท�างานจึงเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายทีแ่ต่ละแท่งก�าหนด ยากทีจ่ะบรูณาการการท�างาน

เข้ากับแท่งอื่นตามประเด็นการพัฒนาได้ แม้การบูรณาการ

ภายในแท่งเองก็ยังยาก เช่น คนท�าถนนก็ท�าถนน ไม่ได้คิดถึง

เรื่องทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ไม่ได้คิดเรื่องสิ่งแวดล้อม  

น�้ายังไม่ตามไป ไฟก็ยังไม่เข้า สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ถึง

ชวนคิด : การปรับโครงสร้างส่วนราชการ 

โดย ปกรณ์ นิลประพันธ์
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เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

 นอกจากนี ้การทีก่ฎหมายแต่ละฉบบัก�าหนดไว้ชดัเจนว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายก็ย่ิง

เป็นการ “เสริมใยเหล็ก” ให้กับ “โครงสร้างแบบแท่ง”  

ของส่วนราชการเข้าไปอกี แม้กฎหมายเกือบทุกฉบบัจะก�าหนด

ให้มี “คณะกรรมการ” ที่ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นอยู่ด้วยก็ตาม เพราะเมื่อกฎหมาย

ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู ้รักษาการ 

ตามกฎหมายใดแล้ว ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัใิห้กฎหมาย

บรรลุผลกจ็ะตกแก่รฐัมนตรผู้ีรกัษาการตามทีร่ะบไุว้ในกฎหมาย

ผู้เดียว กระทรวงอื่น กรมอื่น ก็จะไม่เข้ามาก้าวก่ายการท�างาน

ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ

 ผู้เขียนจึงเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เป็นเรื่องส�าคัญ 

ในยุคปฏิรูป โดยกฎหมายดังกล่าวควรก�าหนดว่า “ภารกิจ” (mission) ของส่วนราชการมีภารกิจใดบ้าง  

แทนท่ีจะก�าหนดว่าเรามีก่ีกระทรวง กระทรวงอะไรบ้าง ส่วนการก�าหนดว่าภารกิจใดและกฎหมายใดบรรดา 

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีท่านใด ให้เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ

หัวหน้ารัฐบาลมีค�าสั่งก�าหนด (administrative arrangement order) ซึ่งก็จะช่วยท�าให้การบูรณาการ  

“เนื้องาน” ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีแต่ละท่านตาม Agenda มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องรอ

แก้กฎหมายเป็นรายฉบับซึ่งยากเย็นมาก เรียกว่า กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้เสียแล้ว

 นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการทีก่ระทรวงจะมกีรมอะไรบ้าง และในกรมจะมกีีก่อง กค็วรให้เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากร “ที่มีอยู่” ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดได้อย่างยืดหยุ่น ไม่แข็งตัวอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 และเมือ่เป็นเช่นน้ี กฎหมายแต่ละฉบบัจงึไม่ต้องก�าหนดตายตวัเหมอืนเดมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด

เป็นผู้รักษาการ เพียงระบุให้มีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ (Portfolio minister) เป็นผู้รักษาการเท่านั้น ซึ่งก็เป็นไป

ตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก�าหนดดังกล่าวข้างต้น

 ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการปรบัโครงสร้างระบบราชการตามแนวทางทีว่่านีน่้าจะท�าให้ “การจดั” ระบบราชการ

มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได ้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่

 จะว่าไป วิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่แต่อย่างใด หลายประเทศเขาน�ามาใช้ตั้งแต่ยุค 1990s แล้ว

 ชวนคิดครับ



อทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกหงาว นบัเป็นอทุยานฯ ล�าดบัที ่๙๓ 
ของประเทศ เป็นน�้าตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน 
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

พระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างจากไม้ทั้งหลังสวยงามมาก 

เพือ่เป็นอนสุรณ์ในการเสดจ็ประทบัแ
รมของพระมหากษตัรย์ิ 

และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศ
าสตร์อีกแห่งหนึ่งของ

จังหวัดระนองอีกด้วย 
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ระนอง . . . ลองไปยัง

 สวัสดี ผู้อ่านทุกท่าน “ไปไหนไปกัน” ขอเชิญชวนไปเที่ยวเมืองรองต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ณ จังหวัดระนอง จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของไทย  

และเป็นอีกจังหวัดหน่ึงที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอ�านาจ  

เดมิเป็นหวัเมอืงขนาดเลก็ขึน้กบัเมอืงชมุพร

 ค�าว่า “ระนอง” เพีย้นมาจาก ค�าว่า แร่นอง เนือ่งจากในพืน้ทีจ่ังหวัดนี้มีแร่อยู่มากมาย  

มีค�าขวัญประจ�าจังหวัดว่า “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน�้าแร่ มุกแท้เมืองระนอง” 

 จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  

(Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ

นครศรีธรรมราช ซึ่งมีโครงการที่เร่งผลักดัน เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือระนอง โครงการระบบ

รถไฟทางคู่ และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือ

โครงการไทยแลนด์ ริเวียร่า เพื่อพลิกโฉมการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นนั่นเอง

 ในแต่ละปีจงัหวดัระนองมนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนจ�านวนไม่น้อยเลยทเีดยีว ด้วยเพราะมแีหล่งท่องเทีย่ว

หลากหลาย ทั้งชายหาดสวย แหล่งน�้าแร่ธรรมชาติ ท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี และน�้าตกสวย  

เช่น บ่อน�้าร้อน-สวนรักษะวาริน หาดบางเบน อุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว เกาะพยาม ภูเขาหญ้า 

และหมู่เกาะก�า หรือจะสนุกไปกับการนัง่รถสองแถวไม้ส�ารวจตวัเมอืงระนอง ซึง่จดุเชค็อนิทีน่่าสนใจ ได้แก่ 

สุสานเจ้าเมืองระนอง บ้านร้อยปีเทยีนสอื พระราชวงัรตันรงัสรรค์ และจบิกาแฟ แช่เท้า เคล้าธรรมชาติ 

ทีก่าแฟสดห้วยค้างคาว มาลองแลเที่ยวระนองกันหม้าย...

เจ๊ติ๊กดอยช้าง



บ่อน�า้ร้อน-สวนรกั
ษะวารนิ น�า้พรุ้อนแ

ห่งนีไ้ด้รบัการวเิคร
าะห์ 

จากกรมวทิยาศาสตร์
บรกิาร มแีร่ธาตทุีส่�า

คัญ และเป็นแหล่งเด
ยีว

ในประเทศไทยที่บร
ิสุทธิ์และไม่มีสารก

�ามะถันเจือปน

โบสถ์กลางทะเล หลังคาโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางลีลา หันหน้าออกสู่ทะเล 

เกาะพยาม มลัดีฟส์เมอืงไทย ทะเลสวย น�า้ใสสฟ้ีาอ่อน

หาดบางเบน หาดทรายสีขาวระยิบระยับ

ราวกบัเพชร มป่ีาสนทีอ่ดุมสมบรูณ์ทอดยาว 

ช่วงเยน็รอชมพระอาทติย์ตกและแสงกระทบ

กับเงาน�า้ทะเล ช่วงรุง่อรณุจะเหน็ปนูบัร้อยตวั

อยูบ่นหาดทราย ซึง่เป็นภาพทีห่าดไูด้ยากยิง่นกั

ภเูขาหญ้า ถ้ามาเที่ยวในช่วงฤดูฝนจะได้เห็นหญ้าสีเขียวปกคลุม

แนวเขาสวยงามมาก เหมาะแก่การข้ึนไปบนสันเขาเพ่ือชมวิว

รอบ ๆ ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ภูเขาทั้งลูกจะเป็นสีทอง 

เหลืองอร่าม นิยมเรียกว่า ภูเขาหญ้าสองสี

29ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

แนะน�าจุดเช็คอิน 

เครดิตภาพสวย True Lifestyle/travel.trueid.net
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โดย.. อิศวอาเรศ

ระบบให้บรกิารข้อมูลทะเบยีนฐานันดร

บนอนิเทอร์เน็ต
(https:/ / thanundon.soc.go.th/)

 สวัสดีครับ มาพบกันอีกครั้งส�าหรับคอลัมน์แนะน�าเว็บไซต์ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สลค.สาร เล่มนี้ ผมขอน�าเสนอระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ระบบนี้พัฒนาโดย

กลุ่มงานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์

เพือ่ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลสามารถเข้าถงึข้อมลู ประวตักิารได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ�าปีได้อย่างถูกต้อง สะดวก 

รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบัน

 ระบบให้บริการข้อมลูทะเบยีนฐานนัดรบนอนิเทอร์เนต็ เป็นระบบทีใ่ห้บรกิารข้อมลูทะเบยีนฐานนัดร

ส�าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีลักษณะการใช้งานแบบ Web Application  

ซึ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถดูประวัต ิ

การได้รับ-คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องระบุหมายเลข

ประจ�าตวัประชาชน, ชือ่, นามสกลุ และวนั เดอืน ปี พ.ศ. เกดิ ก่อนเข้าสูร่ะบบให้ถกูต้อง พร้อมก�าหนด 

รหสัผ่านเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

 ผู้ใช้งานระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ๒ ประเภท ได้แก่  

ผูใ้ช้งานทัว่ไป หมายถงึ บคุคลทีไ่ด้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ และผูใ้ช้งานหน่วยงาน คอื ตวัแทน

ของหน่วยงานทีไ่ด้รบัพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ การใช้งานระบบให้บริการข้อมูลทะเบยีนฐานนัดร

บนอนิเทอร์เน็ต สามารถเรยีกโปรแกรมผ่านหน้าเวบ็ไซต์ https://thanundon.soc.go.th/ เมือ่พิมพ์เวบ็ไซต์

ข้างต้นเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอส�าหรับเข้าสู่ระบบดังรูปที่ ๑ โดยจะต้องเลือกประเภทของผู้ใช้ และ

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบ



31ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

การเข้าใช้งานส�าหรับผู้ใช้ทั่วไป

 สิทธิการใช้งานระดับบุคคล คือ บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น จะมีสิทธิ

เข้าดูประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของตนเองได้

 ๑. เลือกเมนูส�าหรับผู้ใช้ทั่วไป

 ๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 ๓. ส�าหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน 

 ๔. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป

รูปที่ ๑ หน้าหลักของระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

รูปที่ ๒ หน้า Login เข้าสู่ระบบส�าหรับผู้ใช้ทั่วไป

๑. เลือกส�าหรับผู้ใช้ทั่วไป

๒. กรอกข้อมลูส่วนตวัให้ครบถ้วน

๓. ส�าหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรก

ไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน
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 เม่ือเข้าสูห่น้าจอหลกัของผูใ้ช้งานแล้วจะพบข้อมลูประวตักิารได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

เช่น ปีที่ได้รับ วันที่ได้รับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังรูปที่ ๔ นอกจากนี้ ในหน้าดังกล่าวยังมีหัวข้อเมนู 

(ด้านบน) ที่ส�าคัญ เช่น ข้อมูลประวัติ ซึ่งเป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลคู่สมรส

รูปที่ ๔ หน้าจอหลักของผู้ใช้งานเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ

รูปที่ ๓ ก�าหนดรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก

๔. เม่ือเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�าหนด

รหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป



33ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

รูปที่ ๕ หน้า Login เข้าสู่ระบบส�าหรับหน่วยงาน

๑. เลอืกส�าหรบัหน่วยงาน

๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

๓. คลิกเข้าสู่ระบบ

รูปที่ ๖ ก�าหนดรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก

๔. เม่ือเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�าหนด

รหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป

การเข้าสู่ระบบส�าหรับหน่วยงาน

 สิทธิการใช้งานระดับหน่วยงาน คือ ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์จะมีสิทธิดูประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ

 ๑. เลือกเมนูส�าหรับหน่วยงาน

 ๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 ๓. Login เข้าสู่ระบบ

 ๔. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป
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 ส�าหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต 

สามารถโทรศัพท์ตดิต่อขอรบับรกิารและขอค�าปรกึษาได้ทีก่ลุม่งานฐานนัดร

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�านักเลขาธิการ 

คณะรฐัมนตร ีหมายเลขโทรศพัท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒ 

หรือ ๑๘๗๓ หรือติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน

ฐานันดร ชั้น ๑ อาคารส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

(หลงัเดมิ) ท�าเนียบรัฐบาล ถนนพษิณโุลก เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 

ในวันและเวลาราชการ ซ่ึงจะมเีจ้าหน้าทีพ่ร้อมตอบข้อซกัถาม  

และให้ค�าแนะน�าแก่ผูข้อรบับรกิารอย่างเต็มที่

 หลงัจากทีไ่ด้รูจ้กักบัเวบ็ไซต์ระบบให้บรกิารข้อมลูทะเบยีนฐานนัดรบนอนิเทอร์เนต็แล้ว เป็นอย่างไร

กันบ้างครับ ระบบนี้ง่ายต่อการใช้งานมากเลยใช่ไหมครับ 

 ส่วนใน สลค.สาร ฉบบัหน้าจะเป็นการแนะน�าอกีหนึ่งเวบ็ไซต์ทีม่ีความส�าคญัเปน็อยา่งมาก นัน่กค็อื 

เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูข่าวสารอเิลก็ทรอนกิส์ของทางราชการ ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเราจะมาดแูละศึกษา

กันว่าภายในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

นั้น จะอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการข้อมูลในด้านใดบ้าง และใช้งานง่ายเพียงใด .. ไว้รอดูรายละเอียด

กันได้ใน สลค.สาร ฉบับหน้านะครับ

 เมือ่เข้าสูห่น้าจอหลกัของหน่วยงานแล้วจะพบข้อมลูของบคุลากรในหน่วยงาน ดงัรปูที ่๗ ซึง่หากเลอืก

หัวข้อเมนู (ด้านบน) จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ เช่น การค้นหาข้อมูลจากช่ือบัตรประจ�าตัวประชาชน  

ปี พ.ศ. เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ รวมทัง้หวัข้อประวัตกิารโอนย้าย และสามารถแสดงผลรายงานในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ได้ด้วย

รูปที่ ๗ หน้าจอหลักของหน่วยงานเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ

Hotl ine

๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ 

ต่อ ๑๘๗๒-๓



 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานดูแลและพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.) ได้จัดกิจกรรม 

เพือ่พฒันาศักยภาพนกัเรียนทนุพระราชทานฯ และร่วมท�ากิจกรรมพัฒนา

โรงเรียนและชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเริ่มต้นโครงการเกษตร 

เพือ่อาหารกลางวนั และการขบัเคลือ่นโรงเรียนคุณธรรม ในระหว่าง 

วันที่ ๘-๑๐ และ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 

และชุมชนบ้านหนองบ่อ ต�าบลจอมศรี อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

โดยสรุปกิจกรรม ดังนี้

35ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ

จังหวัดอุดรธานี

นักเรียนทุนพระราชทานฯ

ในพื้นที่ี่
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 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 

บ้านหนองบ่อ เช่น การปรับปรุงสนามเด็กเล่น  

การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบ่อ และ 

การท�าถนนปลอดภัยในเขตโรงเรียน

 การเรยีนการสอนเสรมิเพิม่ทกัษะทางวชิาการ

ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านหนองบ่อ โดยนกัเรียนทนุฯ 

ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ 

คณะครโูรงเรยีนบ้านหนองบ่อและโรงเรยีนเพญ็พทิยาคม 

ร่วมจดัการเรยีนการสอนสาธติ จ�านวน ๓ ห้องเรยีนสาธิต 

ประกอบด้วย ห้องเรียนสาธิตที่ ๑ ระบบสอนเสริม 

นอกเวลาเรยีน ห้องเรยีนสาธติที ่๒ เสรมิทกัษะวชิาการ

ด้วยระบบโรงเรยีนพี-่โรงเรยีนน้อง และห้องเรยีนสาธติ

ที่ ๓ การใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

อย่างมีประสิทธิภาพ



37ปีที่ ๒๗  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

 การพัฒนาแปลงสาธิตโครงการ

เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั เช่น การเลีย้งไก่ไข่  

การเพาะเหด็ การเลีย้งปลา และการปลกูพชื ผกั 

ผลไม้ รวมทั้งการสาธิตท�าน�้าหมักชีวภาพ  

โดยปราชญ์ชาวบ้าน เพือ่ใช้ในโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวันด้วย 

 การบรกิารชมุชน เช่น การให้บรกิารตัดผมฟรี

ให้แก่นักเรียนและชาวบ้าน การลงชุมชนเย่ียม 

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
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 การเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เช่น การท�าพิธีบายศรีสู ่ขวัญ  

การห่อข้าวต้มเพื่อเตรียมส�าหรับการร่วม

ท�าบุญตักบาตรร่วมกับชาวบ้าน

 การให้ข้อคิดและก�าลังใจจากผู้บริหาร สลค.  

สู่นักเรียนทุนฯ นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการ 

คณะรฐัมนตร ีและนางชตุนิาฏ วงศ์สบุรรณ รองเลขาธกิาร

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อคิด

และก�าลังใจ โดยขอให้นักเรียนทุนฯ ทุกรุ่นให้ความส�าคัญ

แก่การเรียนเป็นท่ีตั้ง ท้ังในระดับมัธยมซึ่งต้องรักษาผล 

การเรยีน รกัษาความประพฤตปิฏบิตัตินให้มคีวามเหมาะสม 

และระดับมหาวิทยาลัยท่ีผู้บริหารต่างแสดงความห่วงใย 

คาดหวงัให้ประสบความส�าเรจ็ในการศกึษาอย่างทีต่ัง้ใจไว้ 

และให้ก�าลังใจขอให้มีความมุ่งมั่น อดทน บริหารจัดการ

เรื่องเรียนและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ส่วนนักเรียนทุนฯ 

รุน่ที ่๑–๓ ท่ีจบการศกึษาไปแล้ว ขอให้มคีวามมุ่งม่ัน อดทน 

และเคารพกฎกติกาขององค์กร






