บทความพิเศษ เรื่อง

อาลักษณ์ ๔.๐*

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่านรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกท่าน
หากพิจารณาตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่า
ส่วนราชการในสังกัดหน่วยราชการนี้ ส่วนใหญ่จะท�ำภารกิจเพือ่ รองรับการท�ำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก
แต่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะท�ำงานโดยประสานและรองรับการท�ำงานของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมีหน้าที่ในการประสานงานกับส�ำนักพระราชวัง ในขณะเดียวกันก็ติดต่อและให้บริการ
ประชาชนด้วยข้อนีเ้ ป็นลักษณะพิเศษ ภารกิจของอาลักษณ์เป็นภารกิจทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
จะต้องท�ำภารกิจเกีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริยโ์ ดยตรงจึงไม่สามารถจะผิดพลาดได้เลย งานในส่วนอืน่ ๆ
อาจจะผิดพลาดและแก้ไขกันได้ แต่งานอาลักษณ์เป็นงานที่แก้ไขได้ยากหรือแทบจะไม่สามารถแก้ไขได้

กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์เรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง การปฏิบตั งิ านอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ในยุค ๔.๐ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
*
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บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในสมัยสุโขทัย
ในการประชุมกลางดงตาล

บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในการเสด็จออกว่าราชการภายในท้องพระโรง

ความเป็นมา
ในทางประวัตศิ าสตร์แล้วงานอาลักษณ์เป็นงานที่มีความส�ำคัญโดดเด่นอย่างยิ่ง โดยมีต้นตอมาจาก
กรมพระอาลักษณ์ ซึ่งเป็นกรมขนาดเล็กสังกัดกรมวัง ส่วนราชการในสมัยโบราณจะไม่มีหน่วยงาน
ในระดับกระทรวง แต่จะมีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมเพียงอย่างเดียว สามารถแบ่งออกได้เป็นกรมใหญ่
และกรมเล็ก กรมใหญ่จะมีอยูเ่ พียงสีก่ รม คือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา หรือทีเ่ รียกว่า “จตุสดมภ์”
เสนาบดีกรมเวียงคือ เจ้าพระยายมราช หากเทียบกับปัจจุบันกรมเวียงจะมีหน้าที่คล้ายคลึงกับกระทรวง
มหาดไทยท�ำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของพระราชอาณาจักร กรมต่อมา คือ กรมวังที่มีภารกิจ
ในการถวายงานในกิจการอันเกีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีเสนาบดี คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี
แต่ถ้าหากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ากรมเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายของพระราชวงศ์จะมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี เช่น บิดาของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คือ หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล ในกรมใหญ่
ทั้งสี่นี้ก็จะมีกรมขนาดเล็กอยู่ภายในสังกัดมีเจ้ากรมขึ้นตรงต่อเสนาบดี ซึ่งกรมพระอาลักษณ์จะอยู่ภายใต้
สังกัดของกรมวังนี้เอง เจ้ากรมพระอาลักษณ์จะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุนทรโวหาร โดยในขั้นแรกอาจมี
บรรดาศักดิเ์ ป็นพระก่อนแล้วจึงเลือ่ นเป็นพระยาในภายหลัง แต่ไม่สามารถขึน้ เป็นเจ้าพระยาได้ ด้วยบรรดาศักดิ์
เจ้าพระยาจะถูกสงวนไว้ให้แก่เสนาบดีกรมใหญ่ ซึ่งต�ำแหน่งเสนาบดีนี้อาจเทียบได้กับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ในปัจจุบัน หน้าที่ของกรมพระอาลักษณ์ในอดีตจะมีหน้าที่ในการถวายงานเกี่ยวกับหนังสือ เหรียญตรา
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เขียนหนังสือคัดลอกหมายรับสัง่ ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว เจ้ากรมพระอาลักษณ์
จึงมักจะเป็นพระภิกษุในระดับมหาเปรียญที่มีความรู้ทางหนังสือลาสิกขาออกมารับราชการ ยกตัวอย่าง
เช่น พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ก็เคยเป็นพระภิกษุมาก่อนแล้วก็ลาสิกขามารับราชการ
จนได้เป็นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ อาลักษณ์คนส�ำคัญ คือ พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)
ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีหน้าที่ในการคิดนามสกุลพระราชทาน หากมีใครขอพระราชทานนามสกุลมา
กรมพระอาลักษณ์จะคิดนามสกุลถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยพระราชทานแก่ผู้ขอพระราชทาน

4 สลค.สาร

บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในการประชุมเสนาบดีสมัยรัชกาลที่ ๕

บทบาทของอาลักษณ์ (สลค.) ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ในสมัยที่ประเทศไทยยังมีต�ำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าอยู่นั้น วังหน้า
จะเป็นเหมือนอุปราช ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ผู้ดำ� รงต�ำแหน่งวังหน้า ได้แก่ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
สมัยรัชกาลที่ ๒ คือ กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรกั ษ์ สมัยรัชกาลที่ ๓ คือ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ส่วนในสมัยรัชกาลที่ ๔ นัน้ ประเทศไทยไม่มวี งั หน้า แต่จะมีพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ที่ ๒ (The Second King)
คือ พระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศ
ให้ สู ง กว่ า วั ง หน้ า ในอดี ต ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ จึ ง ได้ ก ลั บ มามี ต� ำ แหน่ ง วั ง หน้ า อี ก ครั้ ง คื อ
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หลังจากนั้นก็ยุบเลิกต�ำแหน่ง
วังหน้าลง การบริหารราชการของวังหน้าจะจ�ำลองหน่วยงาน
ในวังหลวงทั้งหมด โดยมีกรมใหญ่ คือ เวียง วัง คลัง นา
เช่นเดียวกับวังหลวง ซึง่ ในกรมวังของวังหน้าจะมีกรมพระอาลักษณ์
เหมือนกับวังหลวง เจ้ากรมพระอาลักษณ์ของวังหน้าที่เป็นที่รู้จักมาก
ทีส่ ดุ คือ พระสุนทรโวหาร (ภู)่ ท่านมีนามว่า “ภู”่ เมือ่ คนเรียกขานกัน
จึงน�ำบรรดาศักดิ์มาผสมกับนามของท่านเป็น “สุนทรภู่”
ผูท้ ี่ประพันธ์พระอภัยมณีนั่นเอง
ภายหลังที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เคยขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ต้องเปลี่ยนมาสังกัด
รัฐบาล โดยสังกัดส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการราษฎรในขณะนั้นซึ่งก็คือ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน โดยมีพลโท ประยูร ภมรมนตรี เป็นเลขาธิการคนแรกของคณะกรรมการราษฎร
งานอาลักษณ์จากเดิมที่เคยถวายงานขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ถูกย้ายมาเป็นกองอาลักษณ์ในสังกัด
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้รับการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกองประกาศิต เนื่องจาก
ถูกมองว่าชื่ออาลักษณ์เป็นชื่อที่ถูกใช้ในระบอบการปกครองแบบเก่า ภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น
กองอาลักษณ์อีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน
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อาลักษณ์ประทับตราพระราชลัญจกรในพระราชพิธีประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

อาลักษณ์ ๔.๐
หากจะให้กล่าวถึงการปฏิบตั งิ านอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในยุค ๔.๐ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน
อย่างชัดเจนคงเป็นการยาก เนื่องจากโดยเนื้องานของอาลักษณ์อาจจะไม่เหมาะกับการน�ำวิธีการแบบใหม่
และเทคโนโลยีมาทดแทนอย่างเต็มทีไ่ ด้ แต่งานอาลักษณ์กส็ ามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับยุค ๔.๐ ได้เช่นกัน
ค�ำว่า ยุค ๔.๐ เป็นค�ำที่มีไว้เพื่อกล่าวถึงล�ำดับการพัฒนาทางสังคมของมนุษย์เช่นเดียวกับค�ำนิยาม
ที่เคยกล่าวถึงประเทศต่าง ๆ ว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา (Underdeveloped Countries)
ประเทศก�ำลังพัฒนา (Developing Countries) หรือประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)
ซึ่งเป็นการใช้ค�ำเพื่อกล่าวถึงระดับในการพัฒนาเช่นกัน หรือในทางพุทธศาสนาที่มีการแบ่งแยก
โดยเปรียบเทียบมนุษย์เป็นดอกบัว ๔ เหล่า ตามระดับการพัฒนาจิตใจ คือ ดอกบัวใต้ตม ดอกบัวทีอ่ อกมา
จากโคลนตมแต่ยงั ไม่โผล่พน้ น�ำ้ ดอกบัวทีป่ ริม่ น�ำ้ และดอกบัวทีเ่ บ่งบานอยูเ่ หนือน�ำ้ ซึง่ พระพุทธเจ้าจะทรงเลือก
สอนมนุษย์ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการพัฒนา คนบางประเภทจะเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น�้ำสอนไปก็ไม่มี
ประโยชน์เพราะสุดท้ายก็ตกเป็นอาหารของปูและปลาอยู่ดี ส่วนคนประเภทที่ออกมาจากโคลนตมแล้ว
แต่ยังอยู่ใต้น�้ำก็ยังพอสอนได้เพราะมีโอกาสที่จะโผล่พ้นน�้ำ ส่วนพวกดอกบัวปริ่มน�้ำต้องสั่งสอนมาก ๆ
เพราะมีประโยชน์ ส่วนเหล่าที่ชูช่อแล้วยิ่งต้องสอนให้เต็มที่เพราะมีโอกาสเป็นพระอรหันต์ได้ จะเห็นได้ว่า
การแบ่งระดับการพัฒนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว ปัจจุบนั จึงได้แบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น ๔ ยุค
เป็นตัวเลข คือ ยุค ๑.๐ ยุค ๒.๐ ยุค ๓.๐ และยุค ๔.๐ ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เคยใช้ในระบบอื่นมาก่อน
และเราได้น�ำมาปรับใช้ใหม่ ยุค ๑.๐ หมายถึ งสังคมเกษตรกรรมแบบอาศัยธรรมชาติ ถ้าหากมีนำ�้ เพียงพอ
ก็ท�ำนา ถ้าหากไม่มีน�้ำก็ไม่ท�ำ ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นยุค ๒.๐ ในยุคนี้จะมีการพัฒนาหัตถกรรมเกิดขึ้น ซึ่งมัก
จะเป็นหัตถกรรมเพือ่ ใช้ในครัวเรือนหรือเป็นอุตสาหกรรมในบ้านโดยไม่มกี ารตัง้ โรงงาน ต่อมาจะเป็นยุค ๓.๐
เป็นยุคที่มีการพัฒนาแบบอุตสาหกรรม มีการตั้งโรงงาน ในที่สุดก็จะเป็นยุค ๔.๐ เป็นยุคของเทคโนโลยี
ซึง่ จะมีการใช้แรงงานคนน้อยลงเนือ่ งจากจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาทดแทนแรงงานคน และในขณะเดียวกัน
ก็จะมีการใช้เงินทุนที่น้อยลงแต่ได้ผลผลิตมาก และพัฒนาจนก้าวข้ามความยากจนไปในที่สุด ซึ่งการพัฒนา
ของสังคมมนุษย์ใช่ว่ายุค ๔.๐ จะเป็นยุคสุดท้าย แต่หลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาทางสังคมไปอย่างไม่หยุดยั้ง
จะมียุค ๕.๐ หรือ ๖.๐ เกิดขึ้นในอนาคตไปเรื่อย ๆ
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ส่วนงานอาลักษณ์ในยุค ๔.๐ นัน้ หมายถึง การพัฒนาการท�ำงานในส่วนต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาบุคคล
ให้เหมาะสมกับยุค ๔.๐ การท�ำงานต่าง ๆ ก็อาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เช่น ใบประกาศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร เช่น ในอดีตที่ผ่านมาจะต้องมีการประทับตราพระราชลัญจกร
โดยประทับด้วยมือ หรือการเขียนพระราชสาส์นและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเขียนด้วยลายมือ แต่ปัจจุบันได้มี
การน�ำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาช่วย เช่น ในใช้การพิมพ์ นอกจากนี้
การปรับตัวอีกอย่างที่ส�ำคัญก็คอื การท�ำงานจะต้องรวดเร็ว ในอดีตงานอาลักษณ์
อาจท�ำในลักษณะช้า ๆ นุม่ นวลค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ อาจจะเป็นเพราะว่าอาลักษณ์
ถูกสอนมาให้วางตัวให้นมุ่ นวลเรียบร้อย แต่ในปัจจุบนั ไม่สามารถท�ำเช่นเดียวกับ
ในอดีตได้แล้ว ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วและกระฉับกระเฉง แต่รักษา
ความสง่างามไว้ให้ได้ การพัฒนาในลักษณะนี้ถือเป็นการพัฒนาไปสู่ยุค ๔.๐
เช่นเดียวกัน เป็นการพัฒนาการท�ำงานโดยไม่ตอ้ งพึง่ คอมพิวเตอร์หรือหุน่ ยนต์
สิง่ ต่อมาทีค่ วรพัฒนา คือ เรือ่ งการแต่งกาย ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ทรงผม
ต้องตัดให้เป็นระเบียบ สะอาดสะอ้าน อีกทั้งในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง
ในพระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ จะต้องมีบุคลิกท่าทางที่ ส ง่ า งาม การแต่ ง กาย
กิริยามารยาทต้องดูเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ในการพระราชทานเพลิงศพ
ทีโ่ อนไปเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ มีการจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้มกี ริ ยิ า ท่าทาง
มารยาท บุคลิก ตลอดจนความรูท้ เี่ หมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกองอาลักษณ์
และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในการปฏิบตั งิ านอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ผูป้ ฏิบตั งิ านจึงต้องมีลกั ษณะ
ที่ทัดเทียมกับข้าราชการในส�ำนักพระราชวังทั้งในเรื่องบุคลิก ลักษณะ การแต่งกาย กิริยามารยาท ตลอดจน
ต้องพัฒนาองค์ความรูใ้ นการท�ำงานตลอดเวลา ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องมีความรูใ้ นงานทีป่ ฏิบตั เิ ป็นอย่างดี การปฏิบตั งิ าน
ในพิธีการต่าง ๆ จะต้องทราบเหตุผลและที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องเสมอ เช่น สดับปกรณ์คืออะไร ท�ำไม
จะต้องสดับปกรณ์ ท�ำไมการทอดผ้าจึงต้องปฏิบตั เิ ช่นนัน้ การใช้คำ� ราชาศัพท์กเ็ ป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ทีไ่ ม่ควร
ผิดพลาด ยิง่ เมือ่ มีการสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านาย จะมีค�ำราชาศัพท์หลายค�ำที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
จึงควรศึกษาให้ดีเพื่อถ่ายทอดต่อแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือคนภายนอกทีจ่ ะสอบถามเข้ามา
ไม่ใช่เฉพาะแต่คำ� ราชาศัพท์ ภาษาหนังสือราชการก็สำ� คัญ โดยทัว่ ไปอาจจะช�ำนาญอยูแ่ ล้ว แต่ก็ควรศึกษา
หาความรู้เป็นพิเศษเช่นกัน สุดท้ายสามารถสรุปได้เป็นหลักเกณฑ์ ๓-๔ ประการ ทีจ่ ะพัฒนางานอาลักษณ์
ไปสูย่ คุ ๔.๐ อย่างแรกคือ การพัฒนาการท�ำงานให้รวดเร็ว การเดินหนังสือต้องรวดเร็ว บางทีอาจช้า
เพราะหน่วยงานอืน่ แต่เราก็ควรจะท�ำในส่วนของเราให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีท่ ำ� ได้ ต่อมาคือ การพัฒนาบุคลิกลักษณะ
และการแต่งกาย อย่างทีส่ าม คือ การพัฒนากิรยิ ามารยาท และอย่างทีส่ ี่ คือ การพัฒนาองค์ความรูท้ งั้ ในงาน
ที่รับผิดชอบและในงานที่เกี่ยวข้อง
อีกไม่กี่วันจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาลักษณ์จะต้องมีความแม่นย�ำและสันทัดจัดเจน
ในเรื่องนี้อย่างยิ่ง แม้อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ต้องเป็นมันสมองให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูลไปชีแ้ จงรัฐบาลในหลาย ๆ เรือ่ ง และกองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์เองก็มหี น้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติในพระราชพิธีนี้เช่นกัน ก�ำหนดการต่าง ๆ ควรจ�ำให้ได้ว่าในแต่ละวันมีพิธีหรือพระราชพิธี
ใดบ้าง ทั้งหมดเป็นสิ่งส�ำคัญทั้งสิ้น ซึ่งทุกคนในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรมีความรู้ความเข้าใจ
ในส่วนนี้
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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อาลักษณ์ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพระราชพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สุดท้ายมีเรื่องที่จะฝากไว้ ๒ ประเด็น ประเด็นแรก คือ การจัดท�ำคู่มือพระราชพิธีส�ำคัญต่าง ๆ
ควรจะมีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยพระราชพิธีต่าง ๆ
ให้ ค รบถ้ ว น ไม่ ว ่ า จะเป็ น พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์
รวมอยูด่ ว้ ย อีกทัง้ ภายหลังจากพระราชพิธบี รมราชาภิเษกแล้ว อาจจะมีการสถาปนาฐานันดรศักดิพ์ ระราชวงศ์
เกิดขึ้นอีกก็ได้ ดังเช่นในครั้งการสถาปนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็มิได้มี
การจัดพระราชพิธีในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเรื่องการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์นี้
เป็นเรื่องที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรทราบเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรง
ควรจัดท�ำคู่มือแยกออกมาโดยเฉพาะเป็ น อี ก หนึ่ ง เรื่ อ ง เพื่ อ เป็ น คู ่ มื อ ให้ คนรุ่นใหม่ที่เข้าท�ำงานต่อ
จะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประการต่อมาที่จะฝากไว้กค็ ือในเรื่องของการฝึกฝนคนที่เข้ามา
รับราชการใหม่ กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์มงี านส�ำคัญประการหนึง่ ก็คอื การอ่านประกาศต่าง ๆ
ซึง่ มีการสัง่ สอนและฝึกฝนกันมาตลอดอย่างไม่ขาดสาย ทีผ่ า่ นมาอาจมีกรณีทมี่ กี ารทิง้ ช่วงการอ่านประกาศไป
แต่ก็ควรที่จะมีการฝึกฝนอยู่เสมอแม้ไม่มีงานให้ไปปฏิบัติก็ตาม รวมทั้งการลิขิต การแต่งประกาศ ตลอดจน
บุคลิก กิริยา มารยาทที่สง่างามควรมีการฝึกฝนเช่นกัน หากกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่คนอื่น ๆ น�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปปฏิบัติตามได้ ดังนั้น ควรมีการฝึกฝน
อยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปได้โดยเรียบร้อย ไม่มีข้อผิดพลาด และสมบูรณ์แบบมากที่สุด
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การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศส�ำนักพระราชวัง
เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

			

เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศ
ให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญของประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น
ทรงพระราชด�ำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่
ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออก
มหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธเี ฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางสถลมารค
วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล
ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ส�ำนักพระราชวัง
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
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แถลงการณ์สำ� นักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตามที่ ส� ำ นั ก พระราชวั ง มี ป ระกาศแจ้ ง ว่ า ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตั้ ง การ
พระราชพิธีบ รมราชาภิเ ษกตามพระราชประเพณีเ พื่อ ความเป็น สวัส ดิม งคลของประเทศชาติ
และราชอาณาจักรให้เป็นทีช่ นื่ ชมยินดีของประชาชนผูม้ คี วามหวังตัง้ ใจอยูท่ วั่ กัน ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสส� ำคัญที่รัฐบาลจะได้
ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชด�ำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติ
ตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ จ�ำเดิมแต่ทรงรับค�ำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาล
ก็ได้ตระเตรียมการต่าง ๆ อันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว
เมื่อมีก�ำหนดการชัดเจนเช่นนี้รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๒ มกราคม ๒๕๖๒

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ รับทราบประกาศส�ำนักพระราชวัง
เรือ่ ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก และแถลงการณ์สำ� นัก
นายกรัฐมนตรี เรือ่ ง การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ตามทีส่ ำ� นักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เสนอ
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
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พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีส�ำคัญที่แสดงถึงความเป็น
พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ในพระราชพงศาวดารไม่ได้กล่าวว่ามีลักษณะอย่างไร
ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ เ มื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ โปรดให้ตงั้ การพระราชพิธอี ย่างสังเขปเรียกว่า
“พระราชพิ ธี ป ราบดาภิ เ ษก” ต่ อ มาโปรดให้ ข ้ า ราชการที่ รั บ ราชการมาแต่ ค รั้ ง
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาสอบสวนแบบแผนการพระราชพิ ธี ค รั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได้ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว
จึงโปรดให้ตงั้ การพระราชพิธอี กี ครัง้ หนึง่ ใน พ.ศ. ๒๓๒๘ เรียกว่า “พระราชพิธรี าชาภิเษก”
ความส�ำคัญของพระราชพิธีอยู่ที่ทรงรับน�้ำอภิเษกที่พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
(อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด) เพื่อแสดงความเป็นใหญ่ในทิศทั้ง ๘ และได้ยึดถือ
พระราชพิธีครั้งนั้นเป็นแบบแผนต่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้เรียกพระราชพิธีราชาภิเษกนี้ว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
ที่มา : ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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พระราชลั ญ จกรประจ� ำ รั ช กาล
พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล คือดวงตราส�ำหรับประทับก�ำกับพระปรมาภิไธย
ของพระมหากษัตริยใ์ นเอกสารราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนด
พระราชกฤษฎี ก า พระราชลั ญ จกรท� ำ ด้ ว ยงาช้ า งเป็ น รู ป วงกลม กลางวงกลมแกะ
เป็นรูปครุฑ รอบขอบภายในจารึกพระปรมาภิไธย
พระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคลที่แสดงพระบรมราชอิสริยยศ [พระ-บอ-รมมะ-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยะ-ยด] และพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ ก่อนพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจะมีพระราชพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย ดวงพระบรมราชสมภพ
และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลตามพระฤกษ์ที่โหรหลวงค�ำนวณ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อจารึกแล้วเชิญประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลาเบื้องหน้า
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช ๓ รอบ และพักไว้ใน
พระอุ โ บสถ ครั้ น ถึ ง วั น เริ่ ม การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกจึ ง ตั้ ง ขบวนแห่ เชิ ญ ไปตั้ ง
ณ มณฑลพระราชพิธีในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ที่มา : ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระสุ พ รรณบั ฏ จารึ ก พระปรมาภิ ไ ธย
พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เป็นแผ่นทองค�ำ มีขนาดกว้างยาวพอทีจ่ ะจารึก
พระปรมาภิไธยได้ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระสุพรรณบัฏกว้าง ๗ นิ้ว ยาว ๑๔ นิ้ว
พระสุพรรณบัฏนี้จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก โหรหลวงจึงต้องก�ำหนดพระฤกษ์อันเป็นมงคลส�ำหรับการจารึก
ก่อนการพระราชพิธี พิธีจารึกกระท�ำที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีการเจริญ
พระพุทธมนต์และการบูชาเทวดาในตอนเย็นก่อนถึงวันพระฤกษ์ รุง่ ขึน้ มีการถวายภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์ อาลักษณ์ผู้ท�ำหน้าที่จารึกนุ่งขาว สวมเสื้อขาว มีผ้าขาวเฉวียงบ่า รับศีล
นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและกราบถวายบังคมไปทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก่อนการจารึก ขณะจารึกพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงาน
ประโคมแตรสังข์และพิณพาทย์ เมือ่ จารึกเสร็จพราหมณ์หลัง่ น�้ำสังข์และเจิมพระสุพรรณบัฏ
ม้วนแล้วพันด้วยไหมเบญจพรรณและพันด้วยแพรแดงอีกชั้นหนึ่ง บรรจุในพระกรัณฑ์
[พระ-กะ-รัน] ทองค�ำลงยาราชาวดี ก่อนจะมีการเวียนเทียนสมโภชต่อไป
ที่มา : ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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พ ร ะ ร า ช พิ ธี ฉั ต ร ม ง ค ล
สารานุกรมประวัตศิ าสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า พระราชพิธฉี ตั รมงคล
เป็นพระราชพิธบี ำ� เพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเศวตฉัตร เครือ่ งราชูปโภค ฉลองสิรริ าชสมบัติ
เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี เริ่มมีครั้งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)
ตามธรรมเนียมเดิม ในเดือน ๖ (ตรงกับเดือนพฤษภาคม) เจ้าพนักงานทัง้ ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
ทีม่ หี น้าทีร่ กั ษาเครือ่ งราชูปโภคและพระราชนิเวศน์ จะท�ำพิธสี มโภชเป็นการภายใน โดยฝ่ายในจะตัง้
เครือ่ งสังเวย เครือ่ งประโคม และร้อยดอกไม้ประดับบูชา ส่วนฝ่ายหน้าจะจัดพิธสี วดมนต์เลีย้ งพระด้วย
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖
ขึ้น ๑๕ ค�่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓ ตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ นั้น ตรงกับเดือน
ที่เจ้าพนักงานท�ำพิธีสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั การพระราชกุศล
ในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกและพระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล” โดยจัดการพระราชพิธี
ในเดือน ๖ ขึ้น ๑๓, ๑๔, ๑๕ ค�่ำ และแรม ๑ ค�ำ่ รวม ๔ วัน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงรับบรมราชาภิเษก
เมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค�ำ่ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๑๑ แต่ยังคงให้จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือน ๖ ตามแบบอย่างในรัชกาลที่ ๔ ต่อมา
ในคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครัง้ ที่ ๒ ในวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค�ำ่ ปีระกา
เบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทีไ่ ด้รบั พระราชทานพานทอง*ด้วย และในปีตอ่ มาได้มกี ารเลือ่ น
การจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากเดือน ๖ มาเป็นเดือน ๑๒ และเรียกว่า “การสมโภช
พระมหาเศวตฉัตร” มีการจัดพระราชพิธี ในเดือน ๑๒ แรม ๑๐ ค�ำ่ ถึงแรม ๑๓ ค�ำ่ รวม ๔ วัน
*

น. ข้าราชการทีไ่ ด้รบั พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นพระยา และได้รบั พระราชทานพานทองเป็นเครือ่ งส�ำหรับยศ,
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าขึ้นไป มีบรรดาศักดิ์เสมอ
ต�ำแหน่งที่ได้รับพานทอง
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๖) มีพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
๒ คราว คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ และพระราชพิธบี รมราชาภิเษกสมโภช เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔
พระราชพิธีฉัตรมงคลส่วนใหญ่จัดขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายนของทุกปี พร้อมกับการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ยกเว้นบางปีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนงาน
พระราชพิธฉี ตั รมงคลไปจัดพร้อมกับงานเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม และยังโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานหรืออุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ทรงประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ และพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันดังกล่าวด้วย
ส่วนการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้านั้น ส่วนใหญ่พระราชทานในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา คือ วันที่ ๘ พฤศจิกายน
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
(รัชกาลที่ ๘) ไม่มกี ารจัดพระราชพิธฉี ตั รมงคล เนือ่ งจากไม่มกี ารประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ส่วนการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้านั้น ได้มีการพระราชทานในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา คือ วันที่ ๒๐ กันยายน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และจัดงานพระราชพิธี
ฉัตรมงคล ในวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี และพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้าด้วย
เรียกรวมว่า “พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธฉี ตั รมงคล” มีการประกอบพระราชพิธี
ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี รวม ๓ วัน และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิด
ปราสาทพระเทพบิดรเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถวายบั ง คมสมเด็ จ พระบูรพมหากษัตริยาธิราชได้เป็น
กรณีพิเศษด้วย
ข้อมูลอ้างอิง : ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
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ครม. เห็นชอบ
๑๒ เมษายน และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง

การก�ำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา
ของพระราชพิธบี รมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงมีมติกำ� หนดให้วนั จันทร์ที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ๑ ต่อมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกร
ในทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมงานและการซ้อมการด�ำเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกได้อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทัง้ เพือ่ ให้ประชาชนได้มวี นั หยุด
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดว้ ย จึงมีมติกำ� หนดให้วนั ศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ
เพิม่ เป็นกรณีพเิ ศษ๒ อีก ๑ วัน ดังนั้น ในปี ๒๕๖๒ จึงมีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จ�ำนวน ๒ วัน
ทัง้ นี้ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รฐั วิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการก�ำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละกรณีตอ่ ไป รวมทัง้ ในกรณีทหี่ น่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ�ำเป็น หรือราชการ
ส�ำคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กำ� หนดหรือนัดหมายไว้กอ่ นแล้ว ซึง่ หากยกเลิกหรือเลือ่ นไปจะเกิดความเสียหายหรือ
กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
๑
๒

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

16 สลค.สาร

ภาพรวมปฏิทินวันหยุดราชการประจ�ำปี 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

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
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เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ลงมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ
หนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท�ำขึ้น
และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณีหน่วยงานของรัฐจัดท�ำหนังสือสัญญาทีไ่ ม่ตอ้ งเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคหนึง่
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือสัญญาที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘
วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด�ำเนินการต่อไป
๒. กรณีหน่วยงานของรัฐจัดท�ำหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือสัญญาที่เข้าลักษณะสี่ประเภทตามที่ก�ำหนดในมาตรา
๑๗๘ วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย ๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอ�ำนาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา และ ๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ กรณีเป็นหนังสือสัญญาทีก่ ำ� หนดขัน้ ตอนการลงนามและขัน้ ตอนการแสดงเจตนาให้มผี ลผูกพัน (consent
to be bound) แยกออกจากกัน โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน ซึ่งการลงนามในขั้นตอนนี้
เป็นการแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองในทางนโยบายของไทยทีจ่ ะด�ำเนินการตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยหนังสือสัญญายังไม่มี
ผลผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อประเทศไทย ส�ำหรับขัน้ ตอนการแสดงเจตนาให้มผี ลผูกพัน (consent
to be bound) เช่น การให้สัตยาบัน การแจ้ง การรับรอง หรือการยอมรับ เป็นขั้นตอนที่ท�ำให้หนังสือสัญญามีผลผูกพัน
ทางกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อประเทศไทย ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ขอความเห็นชอบ และขออนุมตั กิ ารลงนามในหนังสือสัญญาดังกล่าว พร้อมทัง้ ขอให้คณะรัฐมนตรีเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อรัฐสภามาในคราวเดียวกัน โดยเมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีเ่ สนอ และให้ขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาแล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่องด�ำเนินการให้มีการลงนามได้ เมื่อลงนามแล้วจึงเสนอเรื่องต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะด�ำเนินการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันได้
		 ๒.๒ กรณีเป็นหนังสือสัญญาที่ก�ำหนดขั้นตอนการลงนามเพียงขั้นตอนเดียว โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้มี
การลงนามแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน (consent to be bound) หรือเป็นหนังสือสัญญาที่มีผล
ใช้บังคับไปแล้ว และประเทศไทยประสงค์จะเข้าเป็นภาคีในภายหลังโดยการภาคยานุวัติ (accession) ให้หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนการลงนามในหนังสือสัญญา
ดังกล่าว หรือก่อนการภาคยานุวัติ
๓. กรณีหน่วยงานของรัฐมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอหนังสือสัญญาดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาด�ำเนินการตามมาตรา ๑๗๘ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
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ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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Atis

สั ต ว์ น�้ ำ ประจ� ำ

ชาติ ไ ทย

รู้ไหมว่าเหตุใดปลากัดไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัตว์น�้ำประจ�ำชาติ และนอกเหนือจาก
ปลากัดไทยแล้ว ยังมีสัตว์ ดอกไม้ หรือสิ่งอื่นใดอีก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำชาติ
คอลัมน์ “รูไ้ ว้ใช่วา่ ” มีเกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับสัตว์นำ�้ ประชาติไทย และสัญลักษณ์อนื่ ๆ มาน�ำเสนอให้ทราบกันค่ะ
เมือ่ ต้นปี ๒๕๖๒ นี้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เห็นชอบให้ “ปลากัดไทยเป็นสัตว์นำ�้
ประจ�ำชาติ” ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึง่ เหตุผลทีป่ ลากัดไทยได้เป็นสัตว์น�้ ำประจ�ำชาติ
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากความดั ง ของปลากั ด ไทย อย่ า งตอนที่ ค ่ า ยมื อ ถื อ ยั ก ษ์ ใ หญ่ อ ย่ า ง Apple
ได้ลงทุนส่งทีมงานมาถ่ายภาพปลากัดถึงประเทศไทยเพื่อน�ำไปใช้เป็น Wallpaper
แบบเคลือ่ นไหวได้ของไอโฟน แต่เป็นเพราะสังคมไทยมีความผูกพันกับปลากัดมาแต่โบราณ
เช่น ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
ปลากัดให้แก่มิตรประเทศ รวมทั้งปลากัดไทยยังมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และมี ห ลั ก ฐานจากนักมีนวิทยา๑ ชาวอังกฤษยืนยันได้วา่
ค้นพบปลากัดไทย (Betta Splenders) ครัง้ แรกในไทยด้วย
นอกจากนี้ ปลากัดไทยยังเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือก
จากทีมช่างแกะสลักหิมะชาวไทยให้เป็นตัวแทนที่สะท้อนถึง “วิถีชีวิตริมน�้ำ
ของคนไทย” ในการแข่งขัน “International Snow Sculpture” ครั้งที่ ๔๖
ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาเป็นของขวัญให้คนไทยด้วย
นอกจากสัตว์น�้ำประจ�ำชาติแล้ว ประเทศไทยยังมีสัญลักษณ์ประจ�ำชาติอีก ๓ สิ่ง ได้แก่ ช้างไทย
ดอกราชพฤกษ์ (คูน) และศาลาไทย๒ ซึ่งทั้ง ๓ สิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณีของไทย
มาอย่างยาวนาน

๑

๒

“มีนวิทยา” เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลา และเรียกนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้ว่า
“นักมีนวิทยา”
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒ ตุลาคม ๒๕๔๔) เห็นชอบการก�ำหนดสัญลักษณ์ประจ�ำชาติไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
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ช้างไทย Chang Thai (Elephant หรือ Elephas Maximus) เป็นสัตว์ประจ�ำชาติ
เพราะคนไทยมีวถิ ชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับช้างมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทัง้ ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
หรือการท�ำสงคราม รวมทัง้ ครัง้ หนึง่ บนธงชาติไทยก็เคยมีรปู ช้างปรากฏอยูบ่ นผืนธงชาติ
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑) เห็นชอบให้วันที่ ๑๓
มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความส�ำคัญและ
การด�ำรงอยู่ของช้างไทยด้วย

ดอกราชพฤกษ์ (คูน) Ratchapruek (Cassia fistula Linn.)
เป็นดอกไม้ประจ�ำชาติ เนื่องจากเป็นต้นไม้พื้นเมืองทีร่ จู้ กั กันแพร่หลาย
สามารถขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นไม้ทมี่ ชี อื่ เป็น
มงคลนามและอาถรรพ์ ใช้ในการประกอบพิธสี ำ� คัญ ๆ เช่น พิธีลงหลักเมือง
ใช้เป็นเสาเอกในการก่อสร้างพระต�ำหนักต่าง ๆ

ศาลาไทย Sala Thai (Pavilion) เป็นสถาปัตยกรรมประจ�ำชาติ
เนือ่ งจากเป็นสถาปัตยกรรมทีส่ ะท้อนภูมปิ ญั ญาช่างไทย และมีความสง่างาม
โดดเด่นจากสถาปัตยกรรมอื่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการสร้าง
ศาลาไทยในต่างประเทศเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ หลายครั้ง ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้สร้างศาลาไทยเป็นแห่งแรก ณ เมืองย่างกุง้
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้สร้างศาลาไทย เพือ่ พระราชทานให้
เมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดให้สร้างศาลาไทย
ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระส�ำคัญต่าง ๆ หลายแห่ง ทัง้ ในทวีปเอเชีย ยุโรป
และอเมริกา

ข้อมูลอ้างอิง
๑. บทความเรื่อง “ศาลาไทยในต่างประเทศที่ด�ำเนินโดยกรมศิลปากร” กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากร จากเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th
๒. บทความเรื่อง “เล่าเรื่องในเมืองไทย : สัญลักษณ์ประจ�ำชาติไทย” จากเว็บไซต์ https://mgronline.com
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดท�ำ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๓๐

พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดให้มกี ฎหมายในการบูรณาการเกีย่ วกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ�ำรุง
รักษา การฟืน้ ฟู การอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ และสิทธิในน�ำ้ เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถบริหารทรัพยากรน�ำ้
ให้มคี วามประสานสอดคล้องกันในทุกมิตอิ ย่างสมดุลและยัง่ ยืน รวมทัง้ วางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน�ำ้ สาธารณะ ตลอดจนจัดให้มอี งค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ทัง้ ในระดับชาติ
ระดับลุม่ น�ำ้ และระดับองค์กรผูใ้ ช้นำ�้ ซึง่ สะท้อนการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ่ ร่วมกันบริหารทรัพยากรน�ำ้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๔๔

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อก�ำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และสอดคล้องตามหลักสากล โดยเปิดโอกาสให้สามารถน�ำกัญชาและพืชกระท่อมไปท�ำการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�ำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒
ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด โดยให้มกี ารเลือกตัง้
สภาผู้แทนราษฎรทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๘ ก วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๑

พระราชก�ำหนด
พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการน�ำเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น�้ำ และเรือสนับสนุนการประมงดังกล่าว
กลับเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือไทย หรือน�ำมาใช้ทำ� การประมง ขนถ่ายสัตว์นำ�้ 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�ำหนดให้เงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ใช้จ่ายในระยะเวลาที่ก�ำหนดส�ำหรับการซ่อมแซมอาคาร
หรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึกได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๑
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง
และมติคณะกรรมการการเลือกตัง้ เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีอ่ อกโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี าร รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับการหาเสียง ข้อควรปฏิบตั ิ และข้อห้ามมิให้ปฏิบตั ิ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๖

ประกาศ
ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ก�ำหนดให้พื้นที่อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕ ง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๐
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ค�ำสั่ง
ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรือ่ ง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�ำเนินกิจการ
ทางการเมือง
ยกเลิกค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งของพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ในช่วงทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๔ ง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๔๔

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
และมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ
ก�ำหนดมาตรการด้านสิทธิบตั รส�ำหรับกรณีการน�ำกัญชามาวิจยั ทางด้านการแพทย์
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕ ง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า ๒๕
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ชวนคิด : การปรับโครงสร้างส่วนราชการ
โดย ปกรณ์ นิลประพันธ์

ในความเห็นของผูเ้ ขียน บริบททีม่ ผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของระบบราชการไทย
ในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยีทปี่ น่ั ป่วน
(disruptive technology) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (climate change) ไปในทาง
ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงวัย (ageing society)
ประชากรในวัยท�ำงานเริ่มลดน้อยลง ขณะที่ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น และเป็นจุดเริ่ม
ของการลดลงของจ�ำนวนประชากร รวมทั้งระบบระหว่างประเทศที่ผันแปรไปจาก
bi-polar powers เป็น multi-powers ที่ยังหาจุดสมดุลไม่เจอ อันท�ำให้ความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป จากการเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรง
มาอยู่ในรูปแบบการขัดแย้งทางเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยี
บริบทที่เปลี่ยนไปเหล่านี้เป็นไฟท์บังคับที่ผู้เขียนเห็นว่าจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บ้านเรา
ต้องมาทบทวนกันอย่างจริงจังเสียทีว่า จะท�ำอย่างไรเพื่อให้ระบบราชการไทย
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการท�ำงานให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ทันเหตุการณ์เหมือนประเทศอื่น ๆ เขาบ้าง
ผูเ้ ขียนลองศึกษาดูแล้วพบว่า ปัจจุบนั เรามีกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ที่กำ� หนดว่าประเทศเรามีกระทรวงอะไรบ้าง ทบวงอะไรบ้าง (ซึ่งตอนนี้ไม่มี)
และในแต่ละกระทรวง (ทบวง) มีกรมอะไรบ้าง อันเป็นการแบ่งตามหน้าที่
(function) หน้าที่ใครหน้าที่มัน หลักก็คือแบ่งหน้าที่กันท�ำ จะได้ไม่ซ�้ำซ้อนกัน
โครงสร้างของระบบราชการไทยจึงมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ แต่ละแท่ง
เป็นเอกเทศจากกัน การท�ำงานจึงเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีแ่ ต่ละแท่งก�ำหนด ยากทีจ่ ะบูรณาการการท�ำงาน
เข้ากับแท่งอื่นตามประเด็นการพัฒนาได้ แม้การบูรณาการ
ภายในแท่งเองก็ยังยาก เช่น คนท�ำถนนก็ทำ� ถนน ไม่ได้คิดถึง
เรื่องทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ไม่ได้คิดเรื่องสิ่งแวดล้อม
น�้ำยังไม่ตามไป ไฟก็ยังไม่เข้า สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ถึง
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นอกจากนี้ การทีก่ ฎหมายแต่ละฉบับก�ำหนดไว้ชดั เจนว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายก็ยิ่ง
เป็นการ “เสริมใยเหล็ก” ให้กับ “โครงสร้างแบบแท่ง”
ของส่วนราชการเข้าไปอีก แม้กฎหมายเกือบทุกฉบับจะก�ำหนด
ให้มี “คณะกรรมการ” ที่ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นอยู่ด้วยก็ตาม เพราะเมื่อกฎหมาย
ก� ำ หนดให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงใดเป็ น ผู ้ รั ก ษาการ
ตามกฎหมายใดแล้ว ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ใิ ห้กฎหมาย
บรรลุผลก็จะตกแก่รฐั มนตรีผรู้ กั ษาการตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมาย
ผู้เดียว กระทรวงอื่น กรมอื่น ก็จะไม่เข้ามาก้าวก่ายการท�ำงาน
ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ผู้เขียนจึงเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เป็นเรื่องส�ำคัญ
ในยุคปฏิรูป โดยกฎหมายดังกล่าวควรก�ำหนดว่า “ภารกิจ” (mission) ของส่วนราชการมีภารกิจใดบ้าง
แทนที่จะก�ำหนดว่าเรามีกี่กระทรวง กระทรวงอะไรบ้าง ส่วนการก�ำหนดว่าภารกิจใดและกฎหมายใดบรรดา
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีท่านใด ให้เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาลมีค�ำสั่งก�ำหนด (administrative arrangement order) ซึ่งก็จะช่วยท�ำให้การบูรณาการ
“เนื้องาน” ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีแต่ละท่านตาม Agenda มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องรอ
แก้กฎหมายเป็นรายฉบับซึ่งยากเย็นมาก เรียกว่า กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้เสียแล้ว
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าการทีก่ ระทรวงจะมีกรมอะไรบ้าง และในกรมจะมีกกี่ อง ก็ควรให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากร “ที่มีอยู่” ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดได้อย่างยืดหยุ่น ไม่แข็งตัวอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และเมือ่ เป็นเช่นนี้ กฎหมายแต่ละฉบับจึงไม่ตอ้ งก�ำหนดตายตัวเหมือนเดิมว่ารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงใด
เป็นผู้รักษาการ เพียงระบุให้มีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ (Portfolio minister) เป็นผู้รักษาการเท่านั้น ซึ่งก็เป็นไป
ตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก�ำหนดดังกล่าวข้างต้น
ผูเ้ ขียนเห็นว่าการปรับโครงสร้างระบบราชการตามแนวทางทีว่ า่ นีน้ า่ จะท�ำให้ “การจัด” ระบบราชการ
มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
จะว่าไป วิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่แต่อย่างใด หลายประเทศเขาน�ำมาใช้ตั้งแต่ยุค 1990s แล้ว
ชวนคิดครับ
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ผู้อ่านทุกท่าน “ไปไหนไปกัน” ขอเชิญชวนไปเที่ยวเมืองรองต่อเนื่องจาก
ฉบับที่แล้ว ณ จังหวัดระนอง จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของไทย
และเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอ�ำนาจ
เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึน้ กับเมืองชุมพร
ค�ำว่า “ระนอง” เพีย้ นมาจาก ค�ำว่า แร่นอง เนือ่ งจากในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนี้มีแร่อยู่มากมาย
มีค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดว่า “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน�้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง”
จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีโครงการที่เร่งผลักดัน เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือระนอง โครงการระบบ
รถไฟทางคู่ และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือ
โครงการไทยแลนด์ ริเวียร่า เพื่อพลิกโฉมการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นนั่นเอง
ในแต่ละปีจงั หวัดระนองมีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนจ�ำนวนไม่นอ้ ยเลยทีเดียว ด้วยเพราะมีแหล่งท่องเทีย่ ว
หลากหลาย ทั้งชายหาดสวย แหล่งน�้ำแร่ธรรมชาติ ท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี และน�้ำตกสวย
เช่น บ่อน�้ำร้อน-สวนรักษะวาริน หาดบางเบน อุทยานแห่งชาติน�้ำตกหงาว เกาะพยาม ภูเขาหญ้า
และหมูเ่ กาะก�ำ หรือจะสนุกไปกับการนัง่ รถสองแถวไม้สำ� รวจตัวเมืองระนอง ซึง่ จุดเช็คอินทีน่ า่ สนใจ ได้แก่
สุสานเจ้าเมืองระนอง บ้านร้อยปีเทียนสือ พระราชวังรัตนรังสรรค์ และจิบกาแฟ แช่เท้า เคล้าธรรมชาติ
ทีก่ าแฟสดห้วยค้างคาว มาลองแลเที่ยวระนองกันหม้าย...

ทั้งหลังสวยงามมาก
พระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างจากไม้
ของพระมหากษตั ริย์
เพือ่ เป็นอนสุ รณใ์ นการเสดจ็ ประทับแรม
ตร์อีกแห่งหนึ่งของ
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาส
จังหวัดระนองอีกด้วย
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อุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกหงาว นับเป็นอุทยานฯ ล�ำดับที่ ๙๓
ของประเทศ เป็นน�้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน

สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
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ภูเขาหญ้า ถ้ามาเที่ยวในช่วงฤดูฝนจะได้เห็นหญ้าสีเขียวปกคลุม
แนวเขาสวยงามมาก เหมาะแก่การขึ้นไปบนสันเขาเพื่อชมวิว
รอบ ๆ ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ภูเขาทั้งลูกจะเป็นสีทอง
เหลืองอร่าม นิยมเรียกว่า ภูเขาหญ้าสองสี

หาดบางเบน หาดทรายสีขาวระยิบระยับ
ราวกับเพชร มีปา่ สนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ทอดยาว
ช่วงเย็นรอชมพระอาทิตย์ตกและแสงกระทบ
กับเงาน�ำ้ ทะเล ช่วงรุง่ อรุณจะเห็นปูนบั ร้อยตัว
อยูบ่ นหาดทราย ซึง่ เป็นภาพทีห่ าดูได้ยากยิง่ นัก

โบสถ์กลางทะเล หลังคาโบ
สถ์ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางลีลา หันหน้าออกสู่ทะเล

เครดิ ต ภาพสวย True Lifestyle/travel.trueid.net
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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โดย.. อิศวอาเรศ

ระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
บนอินเทอร์เน็ต
(https://thanundon.soc.go.th/)

สวัสดีครับ มาพบกันอีกครั้งส�ำหรับคอลัมน์แนะน�ำเว็บไซต์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลค.สาร เล่มนี้ ผมขอน�ำเสนอระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ระบบนี้พัฒนาโดย
กลุ่มงานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สว่ นราชการ หน่วยงาน และบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล ประวัตกิ ารได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ�ำปีได้อย่างถูกต้อง สะดวก
รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบัน
ระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต เป็นระบบทีใ่ ห้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
ส�ำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีลักษณะการใช้งานแบบ Web Application
ซึ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถดูประวัติ
การได้รับ-คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องระบุหมายเลข
ประจ�ำตัวประชาชน, ชือ่ , นามสกุล และวัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด ก่อนเข้าสูร่ ะบบให้ถกู ต้อง พร้อมก�ำหนด
รหัสผ่านเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล
ผู้ใช้งานระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ๒ ประเภท ได้แก่
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และผูใ้ ช้งานหน่วยงาน คือ ตัวแทน
ของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ การใช้งานระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกโปรแกรมผ่านหน้าเว็บไซต์ https://thanundon.soc.go.th/ เมือ่ พิมพ์เว็บไซต์
ข้างต้นเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอส�ำหรับเข้าสู่ระบบดังรูปที่ ๑ โดยจะต้องเลือกประเภทของผู้ใช้ และ
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบ
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รูปที่ ๑ หน้าหลักของระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

การเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ใช้ทั่วไป
สิทธิการใช้งานระดับบุคคล คือ บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น จะมีสิทธิ
เข้าดูประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของตนเองได้
๑. เลือกเมนูส�ำหรับผู้ใช้ทั่วไป
๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๓. ส�ำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน
๔. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�ำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป

๑. เลือกส�ำหรับผู้ใช้ทั่วไป

๒. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
๓. ส�ำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรก
ไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน

รูปที่ ๒ หน้า Login เข้าสู่ระบบส�ำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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๔. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�ำหนด
รหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป

รูปที่ ๓ ก�ำหนดรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก

เมือ่ เข้าสูห่ น้าจอหลักของผูใ้ ช้งานแล้วจะพบข้อมูลประวัตกิ ารได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
เช่น ปีที่ได้รับ วันที่ได้รับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังรูปที่ ๔ นอกจากนี้ ในหน้าดังกล่าวยังมีหัวข้อเมนู
(ด้านบน) ที่ส�ำคัญ เช่น ข้อมูลประวัติ ซึ่งเป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวของแต่ละบุคคล
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลคู่สมรส

รูปที่ ๔ หน้าจอหลักของผู้ใช้งานเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ
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การเข้าสู่ระบบส�ำหรับหน่วยงาน
สิทธิการใช้งานระดับหน่วยงาน คือ ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์จะมีสิทธิดูประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ
๑. เลือกเมนูส�ำหรับหน่วยงาน
๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๓. Login เข้าสู่ระบบ
๔. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�ำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป

๑. เลือกส�ำหรับหน่วยงาน

๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

๓. คลิกเข้าสู่ระบบ

รูปที่ ๕ หน้า Login เข้าสู่ระบบส�ำหรับหน่วยงาน

๔. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ก�ำหนด
รหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป

รูปที่ ๖ ก�ำหนดรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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เมือ่ เข้าสูห่ น้าจอหลักของหน่วยงานแล้วจะพบข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงาน ดังรูปที่ ๗ ซึง่ หากเลือก
หัวข้อเมนู (ด้านบน) จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญ เช่น การค้นหาข้อมูลจากชื่อบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ปี พ.ศ. เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ รวมทัง้ หัวข้อประวัตกิ ารโอนย้าย และสามารถแสดงผลรายงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ดว้ ย

รูปที่ ๗ หน้าจอหลักของหน่วยงานเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ

ส�ำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
สามารถโทรศัพท์ตดิ ต่อขอรับบริการและขอค�ำปรึกษาได้ทกี่ ลุม่ งานฐานันดร
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒
หรือ ๑๘๗๓ หรือติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน
ฐานันดร ชั้น ๑ อาคารส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(หลังเดิม) ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ในวันและเวลาราชการ ซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมตอบข้อซักถาม
และให้คำ� แนะน�ำแก่ผขู้ อรับบริการอย่างเต็มที่

Hotline

๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐
ต่อ ๑๘๗๒-๓

หลังจากทีไ่ ด้รจู้ กั กับเว็บไซต์ระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ตแล้ว เป็นอย่างไร
กันบ้างครับ ระบบนี้ง่ายต่อการใช้งานมากเลยใช่ไหมครับ
ส่วนใน สลค.สาร ฉบับหน้าจะเป็นการแนะน�ำอีกหนึ่งเว็บไซต์ทมี่ ีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก นัน่ ก็คอื
เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เราจะมาดูและศึกษา
กันว่าภายในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นั้น จะอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการข้อมูลในด้านใดบ้าง และใช้งานง่ายเพียงใด .. ไว้รอดูรายละเอียด
กันได้ใน สลค.สาร ฉบับหน้านะครับ
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ประมวลภาพกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ

นั ก เรี ย นทุ น พระราชทานฯ
ในพื้นที่ี

จังหวัดอุดรธานี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.) ได้จัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานฯ และร่วมท�ำกิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเริ่มต้นโครงการเกษตร
เพือ่ อาหารกลางวัน และการขับเคลือ่ นโรงเรียนคุณธรรม ในระหว่าง
วันที่ ๘-๑๐ และ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
และชุมชนบ้านหนองบ่อ ต�ำบลจอมศรี อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โดยสรุปกิจกรรม ดังนี้
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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เ
ก
ประ
ยี นสาธติ ที่ ๒ หอ้ งเรยี นสาธติ
เร
ง
้
อ
ห
น
ี
ย
เร
นอกเวลา
ยี นนอ้ ง และ ม (DLTV)
เร
ง
ร
โ
่
ี
พ
น
ี
ย
เร
ีย
ง
ดว้ ยระบบโร รสอนทางไกลผ่านดาวเท
ื่อกา
ที่ ๓ การใช้ส าพ
ิทธิภ
อย่างมีประส
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ธิตโครงการ
า
ส
ง
ล
ป
แ
า
การพัฒน
ยี้ งไกไ่ ข่
เล
ร
า
ก
่
น
เช
ั
น
กั
หารกลางว
เกษตรเพอื่ อา ยี้ งปลา และการปลกู พชื ผ
การเล
มักชีวภาพ
ห
ำ
้
�
การเพาะเหด็
น
ำ
�
ท
ต
ิ
ธ
า
ั้งการส
ตร
ผลไม้ รวมท า้ น เพอื่ ใชใ้ นโครงการเกษ
าวบ
โดยปราชญช์
ลางวันด้วย
เพื่ออาหารก

ดั ผมฟรี
ต
ร
า
ิ
ก
ร
้
บ
ห
ใ
ร
า
ชน เชน่ ก
ชนเยี่ยม
ม
ุ
การบรกิ ารชมุ
ช
ง
ล
ร
า
ก
ละชาวบ้าน
แ
น
ย
ี
เร
ก
ั
น
่
ก
ให้แ
ในชุมชน
ส
า
ก
อ
โ
ย
อ
้
ด
้
ู
ผ
ผู้สูงอายุและ

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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ัฒนธรรม
ว
ี
ณ
เพ
ะ
ร
ป
ง
ย
การเชื่อมโ
ยศรีสู่ขวัญ
า
บ
ี
ธ
ิ
พ
ำ
�
ท
ร
า
ก
ท ้ อ ง ถิ่ น เช่น เตรียมส�ำหรับการร่วม
เพื่อ
การห่อข้าวต้ม กับชาวบ้าน
รร่วม
ทำ� บุญตักบาต

การให้ข้อคิดและก�ำลังใจจากผู้บริหาร สลค.
สู่นักเรียนทุนฯ นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และนางชุตนิ าฏ วงศ์สบุ รรณ รองเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อคิด
และก�ำลังใจ โดยขอให้นักเรียนทุนฯ ทุกรุ่นให้ความส�ำคัญ
แก่การเรียนเป็นที่ตั้ง ทั้งในระดับมัธยมซึ่งต้องรักษาผล
การเรียน รักษาความประพฤติปฏิบตั ติ นให้มคี วามเหมาะสม
และระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้บริหารต่างแสดงความห่วงใย
คาดหวังให้ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาอย่างทีต่ งั้ ใจไว้
และให้ก�ำลังใจขอให้มีความมุ่งมั่น อดทน บริหารจัดการ
เรื่องเรียนและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ส่วนนักเรียนทุนฯ
รุน่ ที่ ๑–๓ ทีจ่ บการศึกษาไปแล้ว ขอให้มคี วามมุง่ มัน่ อดทน
และเคารพกฎกติกาขององค์กร
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