
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันแม่แห่งชาติ 

 น้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ :  

จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก 

 ประจวบคีรีขันธ์ ...เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า 

 การกําหนดกิจกรรมย่อยและเกณฑ์การปันส่วนในการจัดทํา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการพลเรือน 

 มหาดไทยพาเที่ยว :  

ดอยแม่สลอง 

 ธรรมะสอนใจ :  
อดได้ ทนได้ ทําใจได้ 

 ห่วงใยสุขภาพ :  

เช็คอาการ ๑๒ มะเร็ง ยอดฮิต 

  เรื่องเดน   เดือนนี้... 

ปที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒๔๘
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิเชียร ชวลิต) พร้อมคณะผู้บริหารสังกัด กรม รัฐวิสาหกิจ ร่วมถวายพระพรเนื่องใน          

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) 

ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. 

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (นางพัชรินทร์ ชวลิต) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) 

ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กทม. 

มองผานเลนส มท.
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 วันแมแหงชาต…ิ…………………………………………………………๔ 

 นํ้าพระพุทธมนตศักดิ์สทิธิ์ :  
แหลงน้ําและสถานที่ประกอบพิธกีรรมตักน้ํา 
จังหวัดตรัง..........................................................................๗ 
จังหวัดตราด........................................................................๘  
จังหวัดตาก………………………………………………...…………….๙ 
 ประจวบคีรีขันธ...เมืองทองเทีย่วทีท่รงคุณคา.......................๑๐ 

 การกําหนดกิจกรรมยอยและเกณฑการปนสวน 

ในการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิตของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.......................................๑๓ 
 นิติทัศน :  
จริยธรรมและจรรยาของขาราชการพลเรือน…………………….๑๘ 
 มหาดไทยพาเทีย่ว :  
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว ในฤดูหนาว...ดอยแมสลอง…………๒๕ 
 ธรรมะสอนใจ :  
อดได ทนได ทําใจได.........................................................๒๗ 
 หวงใยสุขภาพ :  
เช็คอาการ ๑๒ มะเร็ง ยอดฮิต............................................๒๙ 

 หนอนหนังสือ ...................................................................๓๒ 

จดหมายขาว สป.มท. : 

มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนส่ือกลางในการเผยแพรนโยบาย ผลการดําเนินงานของผูบริหารของกระทรวงมหาดไทย 
รวมทั้งความรูดานการปฏิบัติงานที่ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ควรทราบ 

ที่ปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกทาน, หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี,    
หัวหนาสํานักงานจังหวัด, ผูอํานวยการสํานัก/กอง ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บรรณาธิการ : นางสาวบุษบา ธรรมรักษ ผูอํานวยการกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บรรณาธิการผูชวย : นายชํานาญวิทย เตรัตน, นายสถิต สีวะรมย, นางสาวสมศรี วิไลประสิทธิ์พร,      
นางสาวมัลลิกา ทยานุสร, นางสาวดาวสรรค ชาวเมือง 
จัดทําโดย : กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เว็บไซต http://www.pr.moi.go.th หัวขอ จดหมายขาว สป.มท. e-mail : moi0206@ moi.go.th 
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            งานวันแม่จัดข้ึนครั้งแรกเมื่อวันที่๑๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๔๘๖ ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติ
สงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ข้ึนมาอีก 
แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกําหนดวันแม่
ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ท่ีรัฐบาลรับรอง คือวันที่ ๑๕ เมษายน 
โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปี
ต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ ซ่ึงรับหน้าท่ีจัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน 
ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ข้ึนอีก
ครั้ง ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กําหนดวัน
แม่ข้ึนใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 
เป็นวันแม่แห่งชาติ และกําหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ 
คือ ดอกมะลิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล 

(ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นพลเอก
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร 
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ 
บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) 
และท้าววนิดาพิจาริณี บิดา และมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยา
กร ตั้งอยู่ท่ี ๑๘๐๘ ถนนพระรามที่ ๖ อําเภอปทุมวัน จ.พระนคร 
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ว่า "สิริกิติ์" มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร" 
            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี 
พระภาดา (พ่ีชาย) ๒ องค์ และพระขนิษฐภคินี (น้องสาว) ๑ องค์ 
ดังนี้ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์       
กิติยากร และหม่อมราชวงศ์หญิงบุษบา กิติยากร  
            ในระหว่างยังทรงพระเยาว์ สถานการณ์บ้านเมืองไม่สู้สงบนัก 
เนื่องจากเพิ่งพ้นจากช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ไม่นาน หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องทรง
ออกจากราชการ รัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับตําแหน่งเลขานุการเอก
ประจําสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ส่วนหม่อมหลวงบัวซ่ึงมี
ครรภ์แก่ ได้เดินทางไปสมทบหลังจากให้กําเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
แล้ว โดยมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของบิดาและ
มารดาของหม่อมหลวงบัว ดังนั้นจึงต้องอยู่ไกลจากบิดามารดา    
ตั้งแต่อายุน้อย บางคราวต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เช่น พ.ศ. ๒๔๗๖ 

หม่อมเจ้าอัปสรสมาน กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล

  

วันแม่แห่งชาต ิ

๔ 



 
ได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาท-  
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปอยู่ท่ี
จังหวัดสงขลา ปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๗ 

หม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงลาออกจาก
ราชการแล้วกลับมาประเทศไทย จึงทํา
ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซ่ึงขณะนั้นอายุ
ได้ ๒ ปี ๖ เดือน ได้กลับมาอยู่รวม
พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ณ ตําหนัก
บริเวณถนนกรุงเกษม ปากคลองผดุง- 
กรุงเกษม ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 

            การศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๙   
เมื่อหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์มีอายุได้ 
๔ ขวบ ก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรก 
ในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ทว่าใน 
ขณะนั้น แม้เหตุการณ์ด้านการเมือง
ภายในประเทศไทยจะสงบลง แต่สถานการณ์
ระหว่างประเทศก็ไม่สงบ กล่าวคือ สงคราม 
มหาเอเชียบูรพาเริ่ มแผ่ขยายมาถึ ง 
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ถูกโจมตีทาง
อากาศหลายครั้งจนการคมนาคมไม่สะดวก 
พระบิดาจึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ย้าย   
ไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ เพราะอยู่ใกล้วังพระบิดา ได้
เรียนที่นั่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  
จนจบชั้นมัธยมศึกษา หม่อมราชวงศ์หญิง
สิริกิติ์ได้เรียนเปียโน ซ่ึงเรียนได้ดีและ
เร็วเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสด้วย 

            พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้นเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงหม่อม
เจ้านักขัตรมงคลต้องเสด็จไปดํารง
ตําแหน่งรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้
มีอํานาจเต็มประจําสํานักเซนต์เจมส์ 

ประเทศอั งกฤษ ท้ั งนี้ โดยได้ทรงพา
ครอบครัวท้ังหมดไปอยู่ด้วย ในเวลานั้น
หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ มีอายุได้ ๑๓ 

ปีเศษ และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  
๓ แล้ว ขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษ  
 

 
หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้ศึกษาต่อทั้ง วิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และวิชาเปียโนกับครู
พิเศษ หลังจากนั้นไม่นาน พระบิดาย้ายไปเดนมาร์กและฝรั่งเศส ตามลําดับ ขณะที่หม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์ก็ยังคงเรียนเปียโน และตั้งใจจะศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีท่ีมีชื่อเสียงของกรุงปารีส 

           ระหว่างที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้มีโอกาสรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (ขณะนั้นทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์
หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์) ซ่ึงพระองค์เสด็จประพาสกรุงปารีส โดยทางรถยนต์จาก
สวิตเซอร์แลนด์ เพราะประสงค์จะเลือกซื้อรถยนต์พระที่นั่งแทนคันเดิม และยังได้รับชมการ
แสดงดนตรีของคณะที่มีชื่อเสียงด้วย ในระหว่างที่เสด็จพระราชดําเนินมายังกรุงปารีส ก็ได้
ประทับท่ีสถานทูตไทยประจําประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับนักเรียนไทยคนอื่นในสมัยนั้น 

ท้ังนี้เนื่องจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดการดนตรีเป็นพิเศษ ขณะที่หม่อม
ราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ก็สนใจศิลปะเช่นกัน ทําให้เกิดความความสัมพันธ์ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ทรงหมั้น วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสบ   
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
โดยมีหม่อมหลวงบัวและหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ เข้าเฝ้าฯ เยี่ยมพระอาการเป็นประจํา และ   
ในช่วงระยะเวลาที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่เฝ้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
สวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระนามในเวลานั้น) ได้ทรงรับเป็นธุระ
จัดการให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าศึกษาในโรงเรียนประจําแห่งหนึ่งของโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรแล้ว        
ก็ได้ทรงหมั้นหมอ่มราชวงศ์สิริกิติ์เป็นการภายในเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 

           หลังจากทรงหมั้นแล้ว หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ยังคงศึกษาต่อ กระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินนิวัตพระนครเพื่อร่วมพระราชพิธี      
ถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระองค์ท่านโปรดฯ            
ให้หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดําเนินกลับมาด้วย 
           ราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรสกับ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดการ   
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม และโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์ข้ึนเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 
 

๕



 
            หลังจากครองราชย์สมบัติอย่าง
กะทันหัน พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว-   
ภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าฯ ให้มี  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้ึนในวันที่ ๕ 

พฤษภาคม ๒๔๙๓ และโปรดฯ ให้เฉลิม
พระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 
เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-
ราชินี หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ 
กลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพ่ือทรงรักษา
พระองค์และทรงศึกษาต่อ แล้วเสด็จฯ 

กลับมาอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          พระราชโอรสธิดา สมเด็จพระ-
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระราชโอรส และพระราชธิดา ๔ พระองค์ 
ดังนี้  
           ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ประสูติ ณ สถานพยาบาลมองซัวซี นครโลซาน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ต่อมาได้ทรงลาออกจาก
ฐานันดรศักด์ิ (ปัจจุบัน ทรงพระนามว่า 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  
สิริ โสภาพรรณวดี )  เพ่ือสมรสกับนาย-      
ปีเตอร์ เลด เจนเซ่น ชาวอเมริกัน ทรงมี
พระโอรส ๑ องค์ และพระธิดา ๒ องค์ 
            ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า 
วชิราลงกรณบรมจักราดิศรสันตติวงศ์ 

เทเวศรธํารงสุรบริบาล อภิคุณูประการ
มหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณ์ สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ต่อมา ทรงได้รับการสถาปนา  
ข้ึนเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

             ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตน-สุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติ ณ 
พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมาทรงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ 

ให้เฉลิมพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร-    
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

            ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงอภิเษกสมรสกับ เรืออากาศโท (ยศในขณะ
นั้น) วีระยุทธ ดิษยะศริน ทรงมีพระธิดา ๒ พระองค์ 
            ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ 
ออกผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน และระหว่างที่ผนวชทรง-
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ในภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จ-  
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ปีเดียวกัน 

 
            กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ  

            ๑. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

            ๒. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

            ๓. การประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ และประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน                 
            ๔. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดง การประกวดต่างๆ 

เพ่ือรําลึกถึงพระคุณของแม่ 
            ๕. การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล 
            ๖. นําพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม ่     
   บรรณานุกรม  

            วันแม่แห่งชาติ : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี   
            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
 
 

๖ 



 

 

 

  

 
 จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเสกและ
อัญเชิญน้ําพระพุทธมนต์เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีเสด็จออก
มหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส  

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยใช้แหล่งน้ําจากแม่น้ําตรัง บริเวณวัด

ประสิทธิชัย สําหรับทําน้ําพระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิ และใช้วัด
ประสิทธิชัยเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์
ศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัด โดยแม่น้ําตรังนั้นตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
ตรังเกือบทั้งหมด แม่น้ําสายนี้ถือเป็นเส้นชีพที่สําคัญของ  
ชาวจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แม่น้ําตรังบริเวณท่าน้ําวัดประสิทธิชัย ต้ังอยู่ ท่ี
ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื่องจากวัดมี
ประวัติอันยาวนาน มีพระบริสุทธศีลาจาร คณะบริหาร-   
อริยวงศ์วาที สังฆปาโมกข์ หรือหลวงพ่อวันมะนะโส อดีต
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัยเป็นพระเถระผู้เคร่งครัดในสิกขา
วินัย ทรงวิทยาคุณทางเมตตาสูง ต้ังอยู่ในคุณูปการ และปฏิปทา
อันสูงย่ิง พุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง  
มีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ต่างเคารพนับถือกันว่า 
หลวงพ่อวันมะนะโสนั้นมีความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงท่านใช้ท่าน้ํา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แห่งนี้เป็นที่สรงน้ําเป็นประจํา และชาวบ้านจะตักน้ําท่ีท่าน้ํา
แห่งนี้ไปทําน้ํามนต์ เพราะเชื่อว่า เป็นน้ํามนต์ศักด์ิสิทธ์ิ 
 ส่วนวัดประสิทธิชัย สถานที่ประกอบพิธีเสกทําน้ํา
พระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัดตรังนั้น ต้ังอยู่เลขที่ ๓๐๐ 
ถนนท่ากลาง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๖ 
แต่เดิมวัดนี้เรียกกันว่า วัดปอน เพราะมีคลองปอนและทุ่ง
ปอนอยู่ติดกับวัด และยังมีนามเรียกขานกันอีกว่า วัดท่าจีน 
เพราะแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีน มีท่าจอด
เรือขนส่งสินค้าชื่อ ท่าจีน วัดจึงได้มีนามว่า วัดท่าจีน ตามไป
ด้วย วัดประสิทธิชัยนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
พุทธศักราช ๒๓๓๖ ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณพุทธศักราช 
๒๓๔๑ ในด้านการศึกษาเปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาต้ังแต่
พุทธศักราช ๒๔๖๐ วัดนี้ได้เริ่มก่อสร้างพระอุโบสถเมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลักษณะทรงไทย พระประธานในพระ
อุโบสถเรียกว่า “พระพุทธทิวสิทธิชัย” ในพระเกตุเมาลีบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยกรุงสุโขทัย 
ปางมารสะดุ้ง มีพุทธลักษณะสวยงาม    มีความศักด์ิสิทธ์ิ 
เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

 

เรียบเรียง : ปัทมา นฤภัย กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง-  

             มหาดไทย 
ที่มา : หนังสือน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธมีหามงคล         

        เฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

น้ําพทุธมนตศ์ักดิ์สทิธิ์จังหวัดตรัง  
แหล่งน้าํ : แมน่้าํตรัง                                           
สถานที่ประกอบพธิีพลกีรรมตกัน้าํ : วัดประสทิธชิยั 

๗



         

 

 

 
            “น้ําตกธารมะยม” เป็นน้ําตกขนาดกลาง มี ๓ ชั้น ต้ังอยู่บนเกาะช้าง
ในเขตการปกครองบ้านคลองนนทรีย์ หมู่ท่ี ๑ ตําบลเกาะช้าง จังหวัดตราด      
มีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉาก บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบชื้น อากาศร่มเย็นสบาย 
พระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์เคยเสด็จประพาส ปรากฏพระนามาภิไธย
อยู่ท่ีแผ่นผาของหินน้ําตก อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ สถานที่แห่งนี้
จังหวัดตราดใช้เป็นแหล่งน้ําท่ีสําคัญในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําของจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับ “วัดโยธานิมิต” ต้ังอยู่ในตัวเมืองเลขที่ ๗ ตําบลกระแจะ 
อําเภอเมืองตราด แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดโบสถ์” เพราะมีโบสถ์เป็นศิลปะ
แบบอยุธยา สร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช ๒๓๙๑ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาคลัง ซ่ึง
ต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ต้นสกุลบุนนาค  แม่ทัพเรือทํา
สงครามกับเขมร ระหว่างพักกองทัพอยู่นั้น ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมีนามว่า 
“วัดโยธานิมิต” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการที่เคยร่วมรบด้วยกันมา และต่อมา
ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ ในสมัยรัชกาลปัจจุบันโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์
ขึ้นใหม่ และโปรดให้ใช้นามเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภายหลังทางคณะสงฆ์เริ่มทํา
ทะเบียนวัด จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “วัด
โบสถ์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๑๕ คณะสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการ 
ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานผูกพัทธสีมา
อุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ และได้เปลี่ยน
นามวัดเสียใหม่เป็น “วัดโยธานิมิต” 
เหมือนเช่นเดิมและ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๒๓ ยกฐานะเป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สถานที่แห่งนี้
จังหวัดตราดใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี
เสกทําน้ําพระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิของ
จังหวัด 

เรียบเรียง : ปทมา นฤภัย กองสารนิเทศ   
             สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา : หนังสือน้ําพระพุทธมนตศักด์ิสิทธิ์ใน 

       พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม –   
       พรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

น้ําพทุธมนตศ์ักดิ์สทิธิ์จังหวัดตราด 
แหล่งน้าํ : น้ําตกธารมะยม 

สถานที่ประกอบพธิีพลกีรรมตกัน้าํ : วัดโยธานิมติ

๘ 



               

 

 

 
 
 
 
 
 จังหวัดตากเตรียมความ
พร้อมในการจัดพิธีเสกและอัญเชิญ
น้ําพระพุทธมนต์เพื่อเข้าร่วมใน
พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม
รับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยใช้แหล่งน้ํา
จากอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล บริเวณ
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม อําเภอ
สามเงา สําหรับทําน้ําพระพุทธมนต์
ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ  และ ใ ช้ พ ร ะอุ โบสถ        
วัดมณีบรรพตวรวิหาร อําเภอเมือง
ตาก เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ํา
พระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิ 

 อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล 
ต้ังอยู่ในท้องที่หมู่ท่ี ๕ ตําบลสาม
เงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แต่
เดิมเป็นแม่น้ําชื่อว่า แม่น้ําปิง มีต้น
น้ําเริ่ม ต้ังแต่อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ 
ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และบรรจบ
กับแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์
ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เป็นต้นมาประชาชนนิยมใช้ไฟฟ้า
กันมากขึ้นรัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความจําเป็นในเรื่องนี้จึงได้เห็นชอบ
ท่ีจะก่ อสร้ า ง เ ขื่ อนขนาด ใหญ่     
กั้นแม่น้ําปิงที่เขาแก้ว ตําบลสามเงา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๙๔ เพื่ออํานวยประโยชน์ด้าน
ไฟฟ้า การชลประทาน และเพื่อการอเนกประสงค์ด้านอื่นอีกด้วย การก่อสร้างเริ่มเมื่อ
ปี ๒๔๙๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” และดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี ๒๕๐๗ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับสถานท่ีประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัดตาก คือ 
พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร ต้ังอยู่เลขที่ ๒๘๙ บ้านเถาแก้ว ถนนพหลโยธิน 
ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๓๙๐ เดิมเรียกว่า วัดเขาแก้ว และ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๓๖ และยกฐานะเป็น  
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ปรากฏหลักฐาน
ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ 

เรียบเรียง : ปทมา นฤภัย กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                          
ท่ีมา : หนังสือน้ําพระพุทธมนตศักด์ิสิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

น้ําพทุธมนตศ์ักดิ์สทิธิ์จังหวัดตาก 
แหล่งน้าํ : อา่งเกบ็น้าํเขื่อนภมูิพล 

สถานที่ประกอบพธิีพลกีรรมตกัน้าํ : พระอุโบสถวัดมณบีรรพต

๙



 
                                                                                                        

         

 

 

          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง ลักษณะพื้นท่ีแคบ ยาวตามคาบสมุทรลงไปทาง

ภาคใต้ มีเนื้อท่ีโดยประมาณ ๖,๓๖๗ ตารางกิโลเมตร 

ความยาวจากเหนือจรดใต้ รวมระยะทาง  ๒๑๒ กิโลเมตร 

“จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นจังหวัดที่มีลักษณะโดด

เด่นทางกายภาพ ถือเป็นจังหวัดหน่ึงเดียวในประเทศไทย

ที่มีเน้ือที่แคบที่สุด” จากทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออกมี

ระยะทางเพียง “จํานวน ๑๑ กิโลเมตร” ซึ่งส่วนที่แคบที่สุด 

ตั้งอยู่ท่ีตําบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพ

หลักคือเกษตรกรรมและประมงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมากมายท้ังทะเล ภูเขา ถ้ํา

น้ําตกและชายหาดที่สวยงาม  

          การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวีระ ศรีวัฒนะ- 

ตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะพ่อเมือง

ได้ยึดหลักตามกรอบวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาจังหวัด เป็น

กลไกขับเคลื่อน โดยมีความมุ่งม่ันให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็น “เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สับปะรด มะพร้าวที่

หน่ึงของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี” 

          ในส่วนของการสร้างสรรค์ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

“เป็นเมืองสวยงาม น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว” พ่อเมือง

ประจวบฯ คนนี้ ได้บูรณาการและแสวงหาความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการโครงการ “ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ของจังหวัด (Beautified city)” ให้เป็นเมืองน่าอยู่

อาศัย น่าท่องเที่ยว โดยมอบนโยบายและภารกิจให้ทุกภาค

ส่วนขับเคลื่อนการดําเนินการไปพร้อมๆ กัน ภายใต้การ 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินงานอย่างมีแผนงานและเป็นระบบ โดยเฉพาะการ

กําหนดวิธีการและพื้นท่ีเป้าหมายท่ีชัดเจน และจัดทําพื้นท่ี

การปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่าง ท้ังระดับ

จังหวัดและอําเภอ                    

          ภายหลั งการปรับปรุ งภูมิทัศ น์ของจั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ วันน้ีนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนสามารถ

สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความสวยงามของ

สถานท่ีต่างๆ ท้ังในส่วนของถนนหนทาง ตลอดความยาว  

๒๑๒ กิโลเมตรของถนนเพชรเกษมที่พาดผ่านตัวอําเภอทั้ง  

๘ อําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีดูสะอาดสะอ้าน   

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทัศนียภาพสองข้างทางดูสบายตา 

มีการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ ตัดหญ้า จัดระเบียบการติดตั้ง 

ประจวบคีรีขันธ์... 

      เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ๑๐

๑๐ 



 

 

 

 

 

 

 

ป้ายโฆษณา จัดระเบียบแผงลอย แผงจําหน่ายสินค้า ฯลฯ   

         ประจวบคีรีขันธ์ วันน้ีดูแตกต่างจากวันวาน  

แหล่งท่องเท่ียวชั้นดีท่ีดีท่ีถือว่าเป็นต้นทุนเดิมของจังหวัด

และเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยวระดับโลก อย่างชายหาดหัว

หิน วันนี้ผู้ว่าฯ ก็ได้มีนโยบายให้รักษามาตรฐานและเพ่ิม

คุณภาพการบริการท้ังในเรื่องของความสะอาด ความ

สวยงาม การจราจร ความปลอดภัยและอื่นๆ  เพื่อให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าเหมาะแก่การผักผ่อนและเป็น

สวรรค์ของนักท่อง เ ท่ียวอย่างแท้จริง สําหรับแหล่ง

ท่องเที่ยวท่ียังไม่ค่อยรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ก็ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆกันตั้งแต่เร่ืองของ

สถานที่ท่องเที่ยว ถนนหนทาง ความปลอดภัย การบริการ

ด้านต่างๆ ท่ีเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น 

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร  ห้องสุขา ฯลฯ โดย

มอบหมายให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พื้นท่ีและอําเภอรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

บูรณาการความร่วมมือร่วมกันขับเคลื่อนดําเนินการ  

สถานบริการก็ถูกจัดระเบียบแถวใหม่ มีการเน้นย้ํา

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท้ังฝ่ายปกครอง ตํารวจ ให้เข้มงวด

กวดขันห้ามมิให้สถานบริการ สถานบันเทิงและอื่นๆ ทํา

ผิดกฎหมาย เปิดเกินเวลา หรือแฝงการขายบริการทางเพศ 

ส่วนเจ้าหน้าท่ีก็ห้ามหย่อนยาน ปล่อยปละละเลย ยุ่งเกี่ยว

หรือเอื้อประโยชน์ต่อสถานบริการ สถานบันเทิงท่ีทําผิด

กฎหมายและหากตรวจพบก็จะดําเนินการลงโทษอย่าง

หนักท้ังทางวินัย และอาญา มีการปลูกจิตสํานึกของ

ผู้ประกอบการ  ให้คิดใหม่ทําใหม่ทําเฉพาะในสิ่งท่ีถูก

กฎหมาย มีการยกระดับสถานบริการสถานบันเทิงเป็น

สถานบริการท่ีมีคุณค่าและมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น

สถานบริการสีขาว  เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเท่ียว  

พร้อมท้ังเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ นอกจากนี้ยัง

ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังสถานบริการท่ีนอกลู่

นอกทางเรียกว่า “เครือข่ายสับปะรด” เพื่อเฝ้าระวังสถาน

บริการท่ีเจตนาฝ่าฝืนและทําผิดกฎหมายพร้อมกับจัดชุด

เฉพาะกิจท้ังในระดับอําเภอและจังหวัดเข้าปฏิบัติการ

จับกุม ดําเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดทันที 

๑๑



          ด้วยความคิดท่ีริเร่ิมสร้างสรรค์บวกกับการเป็น

ผู้นําการเปล่ียนแปลง และการแสวงหาความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกัน

แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมท้ังการ

ทํางานที่มีหลักคิดอย่างมีแผนและเป็นระบบ ตกผลึกเป็น

ความคิดนําพาให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  “เป็นเมืองที่

สวยงาม น่าอยู่อาศัยและน่าท่องเที่ยว” เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับของนักท่องเท่ียวและบุคคลทั่วไป ซึ่งหากใครได้มา

เย่ียมเยียนแล้วจะรู้สึกประทับใจในความเป็น “เมือง

ทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาดเขาถ้ํา 

งามล้ําใจ” ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างแท้จริง 

                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให ้

กระทรวงมหาดไทย นําไปถวายพระสงฆ์ผู้จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส    

ณ วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร ตาํบลคลองกระแซง             

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนรว่มเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในครัง้นี ้ 

ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามจิตศรัทธา  

ได้ท่ีกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน        

สาขามหาดไทย ประเภทเผื่อเรียก เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๐๔๐๐๑๖๘๒๔ ชื่อบัญชี “กฐินมหาดไทย ๕๔” 

และส่งสําเนาเอกสารการโอนเงินให้ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยประสานงานกับ

คุณนภัสวรรณ มาตลอย โทร/โทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๒ ภายในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 กลุ่มงานบัญชี  กองคลัง                              

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย           

การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  เป็นเงื่อนไขสําคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ดําเนินการในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ซึ่งหน่วยงานจะต้องดําเนินการ
คํานวณต้นทุนผลผลิตให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  ในกระบวนการนําส่งผลผลิตเพื่อบริการ
ประชาชน  จะต้องสามารถกําหนดได้ว่าผลผลิตหรือผลงานต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง  หรือ
หน่วยงานจะต้องดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งในการพิจารณาว่าการบริหารราชการจะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่นั้น  ต้องมีการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนําเข้า (INPUT) กับผลลัพธ์ 
(OUTCOME) ที่เกิดข้ึน โดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานของผลงานที่เกิดข้ึนจริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
กําหนดไว้เทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่าย นําไปสู่การกําหนดเป้าหมาย เพื่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และ
คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ในการคํานวณต้นทุนผลผลิต  วิธีที่นิยมโดยทั่วไป คือ การคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity 
Based Costing: ABC) แล้วนํามาคํานวณหาต้นทุนผลผลิต (Output Based Costing) 

 

  

 

 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการนําสงผลผลิต 

การกําหนดกิจกรรมยอยและเกณฑการปนสวน
ในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติ ของ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๓



  ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing: ABC) เป็นระบบการบริหาร

ต้นทุนที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน ซึ่งระบบ

ดังกล่าวจะเน้นการบริหารต้นทุน โดยแบ่งการดําเนินงานของหน่วยงานออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ซึ่งการ

ระบุกิจกรรมย่อยภายในสํานัก/ศูนย์/กอง จะช่วยให้ทราบว่าการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยอะไรบ้าง 

การกําหนดและวิเคราะห์กิจกรรม ตามวิธีของต้นทุนกิจกรรม(ABC) มีวิธีการดังนี้ 

๑.  กําหนดผลผลิตหลักและหน่วยนับ ของหน่วยงาน 

๒.  วิเคราะห์และกําหนดกิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก พร้อมทั้งหน่วยนับ แต่ละผลผลิต (โดยสามารถ
ดูได้จากเอกสารงบประมาณประจําปี) 

๓.  วิเคราะห์และกําหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับของแต่ละสํานัก/ศูนย์/กอง 

๔.  กําหนดรหัสผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย 

๕.  จัดทําพจนานุกรมกิจกรรม (ความหมาย/คํานิยามศัพท์)  โดยเรียงตามลําดับผลผลิตหลัก กิจกรรม
หลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย 

สป.มท.  ใช้วิธีต้นทุนกิจกรรม (ABC) มาคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยจะทําการ
วิเคราะห์ว่าสํานัก/ศูนย์/กอง ต่างๆ ได้ดําเนินกิจกรรมอะไร เพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลักของกระทรวง 
และนําไปสู่ผลผลิตและบริการในระดับกระทรวง ซึ่งการกําหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ มีข้อควร
คํานึงถึง ดังนี้ 

 การจะกําหนดกิจกรรมย่อยละเอียดหรือหยาบ
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ การระบุกิจกรรมย่อย                   
ที่ละเอียดเกินไป จะทําให้ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่
ได้รับ 

 ต้นทุน – ประโยชน์ คุ้มค่าหรือไม่ข้ึนอยู่กับความ
ตั้งใจในการใช้ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมย่อย 

 การตัดสินใจพัฒนากิจกรรมย่อยขององค์กร อาจ
ต้องการข้อมูลกิจกรรมย่อยที่ละเอียด 

 เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียดใน
แต่ละศูนย์ต้นทุน 

 แต่ละศูนย์ต้นทุนจะต้องทํากิจกรรมย่อยอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรมย่อย หรือมากกว่าเพื่อที่จะสร้างผลผลิตย่อย 

 

๑๔ 



 ในช่วงเริ่มแรก  การกําหนดกิจกรรมย่อยในศูนย์ต้นทุนไม่ควรเกินกว่าจํานวนฝ่ายหรือกลุ่มย่อยภายใต้
ศูนย์ต้นทุน (สํานัก / ศูนย์ / กอง)  

 การกําหนดหน่วยนับของกิจกรรมย่อย หากกรณีที่กิจกรรมย่อย เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกอื่น
ทําเหมือนกัน ให้กําหนดหน่วยนับตามหน่วยงานอื่น  แต่หากกิจกรรมย่อยเป็นกิจกรรมที่ไม่มี
หน่วยงานภายนอกอื่นทําเหมือนกัน ให้กําหนดหน่วยนับอย่างสม่ําเสมอ  โดยหน่วยนับจะต้องแสดงถึง
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยนั้น ๆ  

 

ตัวอย่าง : การกําหนดชื่อผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย และกิจกรรมย่อยของ สป.มท. 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ผลผลิตหลักที่ ๑ 
 ๑.๑ อํานวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 
๒.  กิจกรรมหลัก 
 ๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพและการประสานงานข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน 
 ๒.๒ อํานวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศกิจการชายแดน และผู้อพยพ 
๓.  ผลผลิตย่อย 
 ๓.๑ การอํานวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม 
๔.  กิจกรรมย่อย 
 ๔.๑  การติดตามวิเคราะห์ประเมินข่าว 
 ๔.๒  สร้าง/ขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว 
 ๔.๓  การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
 ๔.๔  การเจรจาและประชุมนานาชาติ 
 ๔.๕  การประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนี 

๑๕



การปันส่วนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมของส่วนกลาง เข้าสู่ศูนย์ต้นทุน (สํานัก/ศูนย์/กอง) จะดําเนินการโดย   
กองคลัง สป.มท. ซึ่งจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

• ค่าสาธารณูปโภค ที่มีการใช้ร่วมกัน กองคลัง สป .มท . จะปันส่วนไปเป็นต้นทุนให้แต่ละ
หน่วยงานในส่วนกลาง โดยใช้เกณฑ์การคิดสัดส่วน ดังนี้ 
-  ค่าไฟฟ้า  ปันส่วนตามปริมาณพื้นที่ของอาคารที่แต่ละหน่วยงานใช้ 
-  ค่าน้ําประปา  ปันส่วนตามจํานวนบุคลกรของแต่ละหน่วยงาน 
-  ค่าโทรศัพท์เบอร์กลาง  ปันส่วนตามจํานวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน   
-  ค่าโทรศัพท์ที่เป็นหมายเลขประจําหน่วยงาน (หรือค่าโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้านพัก)     

ปันส่วนตามที่จ่ายจริง   
-  ค่าไปรษณีย์  ปันส่วนตามการใช้จ่ายจริงของแต่ละหน่วยงาน (โดยขอข้อมูลจริงจาก กองกลาง 

สป.มท.) 

• ค่าใช้จ่ายของหมวดรถยนต์ และค่านํ้ามันเช้ือเพลิงส่วนกลาง ที่มีการใช้ร่วมกัน กองคลัง สป.
มท. จะปันส่วนไปเป็นต้นทุนให้แต่ละหน่วยงานในส่วนกลาง โดยใช้เกณฑ์ในการปันส่วนตาม
จํานวนรายงานที่แต่ละหน่วยงานใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

การปันส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลงสู่กิจกรรม หน่วยงานควรพิจารณา ดังนี้ 

• ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุลงสู่กิจกรรมได้เพียงกิจกรรมเดียว  ให้ระบุค่าใช้จ่ายลงในกิจกรรมให้
ชัดเจน 

• ค่าใช้จ่ายใดที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกิจกรรมและสามารถระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ชัดเจน  ให้ปันส่วนค่าใช้จ่ายลงในกิจกรรมตามนั้นคิดเป็นค่าร้อยละตามความสําคัญของกิจกรรม
นั้น ๆ   
ยกตัวอย่าง เช่น  สมมติมีค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ ๑, ๓, ๑๒ และ 

๑๕ เมื่อพิจารณาตามความสําคัญพบว่า 

 

๑๖ 



 

-  กิจกรรมที่   ๑  มีความสําคัญ ๒๐ % จึงมีค่าใช้จ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท 

-  กิจกรรมที่   ๓  มีความสําคัญ ๑๕ % จึงมีค่าใช้จ่าย   ๙,๐๐๐ บาท 

-  กิจกรรมที่ ๑๒  มีความสําคัญ ๓๐ % จึงมีค่าใช้จ่าย ๑๘,๐๐๐ บาท 

-  กิจกรรมที่ ๑๕  มีความสําคัญ ๔๕ % จึงมีค่าใช้จ่าย ๒๑,๐๐๐ บาท 

     ดังนั้น  ผลรวมความสําคัญเท่ากับ ๑๐๐ % และมีค่าใช้จ่ายรวม ๖๐,๐๐๐ บาท 

• ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่สามารถระบุกิจกรรมได้ชัดเจน  อาจดําเนินการปันส่วนให้ตามน้ําหนักงานของ
กิจกรรมนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก 

เว็บไซต์ :  http://www.md.go.th/choatha_inform/Budget/finance/manual%๒๐mon%๒๐๒๕๕๔.pdf 

เว็บไซต์ :  http://www.dol.go.th/it/images/medias/it/file/pdf/Y%๒๐๕๔/Y_๕๔.pdf 

 

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ       
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย … ครับ ^_^ 

๑๗



 มนุษย์เกิดมามีอิสระ แต่ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน1
 บุคคลทั่วไปมี

อิสระและเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของสังคม อิสระ
และเสรีภาพของบุคคลจึงถูกพันธนาการด้วยระเบียบกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะข้าราชการซึ่งมีสองสถานะ 
สถานะหนึ่งเป็นบุคคลทั่วไป และอีกฐานะหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติมากกว่าบุคคล
ทั่วไป ข้าราชการทุกวันนี้จึงถูกพันธนาการไปด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจํานวนมากมาย แม้กระนั้นก็ยังมี
บุคคลจํานวนมากที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการแต่เมื่อได้รับบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็มีข้าราชการจํานวน
ไม่น้อยที่ไม่อาจยอมรับหรือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ได้พันธนาการข้าราชการเหล่านนั้นไว้และได้
พยายามแหกกฎ หลีกเลี่ยงระเบียบ เพื่อปลดพันธนาการซึ่งกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้
อํานาจของข้าราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม กฎ ระเบียบเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอต่อการควบคุม
การใช้อํานาจหน้าที่ของข้าราชการอีกหรือ? จึงต้องมีจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการให้พึงปฏิบัติอีก ทั้งที่มี
กฎหมายและระเบียบ ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจของข้าราชการหลายฉบับ เช่น วินัยข้าราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรับผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมาย และองค์กรหรือหน่วยงานอิสระต่างๆ ในการควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการมากมายแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีข้าราชการจํานวนหนึ่งกระทําทุจริตหรือปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ชอบให้เห็นเป็นข่าวตามส่ือต่างๆ อยู่เสมอ ดังนั้น การนําจรรยาและจริยธรรมมาใช้บังคับกับข้าราชการ
จะมีผลต่อการตรวจสอบควบคุมการใช้อํานาจของข้าราชการได้หรือไม่ เพียงใด 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙2 ได้กําหนดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการแต่ละประเภท  โดยให้จัดทําเป็นประมวลจริยธรรม หากมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

                                                            
1 ฌอง ฌาคส์ รุสโซ่ แปลและเรียบเรียง โดยวิภาดา กิตติโกวิท, สัญญาประชาคม หลักแห่งสทิธิทางการเมือง, สํานักพิมพ์ทับหนังสือ. 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

โดย นายชํานาญวทิย์  เตรัตน์ (นบ.,นม.,นบท.,รม.)   
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๑๘ 



ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดวินัย และความในมาตรา  ๒๘๐3
 รัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจ

หน้าที่เสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม กรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดําเนินการของผู้รับผิดชอบจะ
เป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๘4 ให้ส่วนราชการกําหนด 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ และให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วน
ราชการกําหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ การฝ่าฝืน
จรรยาอันมิใช่ความผิดทางวินัยความในมาตรา ๗๙5

 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้
นั้นได้รับการพัฒนา 
                                                                                                                                                                                         

   มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา 

  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการ
กระทําผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดําเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจาก
ตําแหน่งตามมาตรา 270 

   การพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ตําแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การ
เลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
  มาตรา 280 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทํา

หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสํานึก
ในด้านจริยธรรม รวมท้ังมีหน้าที่รายงานการกระทําที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคสาม 

  ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดําเนินการของ
ผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 

4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
  มาตรา 78  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มี

เกียรติและศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  (1) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
  (3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  (4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  (5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ให้ส่วนราชการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน 

ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
ในการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
  มาตรา 79 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นําไป

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

๑๙



 ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างจรรยาข้าราชการกับประมวลจริยธรรมข้าราชการก็คือบทลงโทษ
กรณีมีการฝ่าฝืน การฝ่าฝืนจรรยาบางกรณีอาจไม่เป็นความผิดวินัยแต่ผู้บังคับบัญชามีอํานาจตักเตือนและ
นําไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนาได้ แต่การฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย 
 จรรยาต่างกับจริยธรรมอย่างไร “จรรยา” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “จรฺยา” แปลว่า ความประพฤติ มัก
หมายถึงความประพฤติที่ดีที่แสดงออกให้เห็นทางอาการกิริยา บางทีใช้ว่า จรรยามารยาท ในความหมายที่เป็น
แนวทางการประพฤติตัวของคน จรรยามารยาท จึงหมายถึงการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน นอกจากนี้ คําว่า “จรรยา” ยังหมายถึง แบบแผนความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการ
งานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้มีอาชีพนั้นๆ มักใช้กับผู้ที่
สังคมมุ่งหวังให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นพิเศษด้วย อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ เช่น แพทย์
ต้องมีจรรยาแพทย์ ส่วนคําว่า “จรรยาบรรณ” ประกอบด้วยคําว่า “จรรยา” กับคําว่า “บรรณ” ซึ่งแปลว่า 
หนังสือ จรรยาบรรณ หมายถึง รายการผลงานที่ได้ประมวลไว้เพื่อเสนอขอบําเหน็จทางราชการ ปัจจุบันนี้ คํา
ว่า จรรยาบรรณ ใช้ในความหมายเท่ากับ จรรยา ซึ่งหมายถึง ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ
อย่างกําหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้มีอาชีพนั้นเท่านั้น เช่น จรรยาของ
นักหนังสือพิมพ์ มักใช้ว่าจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น6

 สําหรับ “จริยธรรม” ประกอบด้วยคําว่า “จริย” 
กับ คําว่า “ธรรม” จริย เป็นคําที่มาจากภาษาบาลีว่า จริยา แปลว่า ความประพฤติ จริยา กับ จรฺยา เป็นคํา
เดียวกันของภาษาคนละภาษา จริยธรรม แปลว่า ธรรมะที่ควรประพฤติปฏิบัติ มักหมายถึง ความประพฤติที่
แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีธรรมะในใจ เช่น มีความซื่อตรง มีความเมตตากรุณา ไม่คดโกงหรอืเอาเปรียบผู้ใด7

 

จรรยาข้าราชการ จรรยาของข้าราชการแต่ละส่วนราชการอาจกําหนดไว้ไม่เหมือนกัน เพราะการ
กําหนดจรรยาของข้าราชการแต่ละส่วนราชการต้องกําหนดให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้น
ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ สําหรับข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒ มีสาระสําคัญ ๖ ข้อ ดังนี้ 

 ข้อ ๑. ความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบ 

 ข้อ ๒. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และความชอบธรรม 
 ข้อ ๓. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ 
 ข้อ ๔. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ข้อ ๕. การบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 ข้อ ๖. การดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                            
6 กาญจนา นาคสกุล,“จรรยา จรรยาบรรณ จริยธรรม พระราชจริยวัตร พระจริยวัตร คุณธรรม ศลีธรรม มนุษยธรรม”, สกุลไทย 

ฉบับท่ี 2425 ปีที่ 47 ประจําวันอังคารที่ 10 เมษายน 2544 ,[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.sakulthai.com 
7 เรื่องเดียวกัน 

๒๐ 



จริยธรรมข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมกลางซึ่งกําหนดไว้ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๒  สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

ข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะต้อง 

ก. ยึดม่ันในคา่นิยมหลักของมาตรฐานจรยิธรรมสําหรับผู้ดํารงตาํแหนง่ทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ  

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 

(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๖) การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(๗) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข.ยึดม่ัน ยืนหยัดและปฏิบัติตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ๑๐ ข้อ  
(๑) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๓) 
 (๒) ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๔) 
 (๓) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๕) 
 (๔) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่

และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๖) 
 (๕ )  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิ บั ติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง

ตรงไปตรงมา(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๗) 
 (๖) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 

ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๘) 
 
 
 

๒๑



 (๗) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน้าที่และ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง(ประมวลจริยธรรมฯ 
ข้อ ๙) 

 (๘) ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหง่วิชาชีพ
โดยเคร่งครัด (ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๑๐) 

 (๙) ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๑๑) 

 (๑๐) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของราชการโดยรวม(ประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๑๒) 
 กลไกและระบบการบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม จึงกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมไว้ ดังนี้ 
  ๑.องค์กรคุ้มครองจริยธรรม  ทําหน้าที่ควบคุม กํากับใหม้กีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และคุ้มครองจริยธรรม ม ี  ๔ องค์กร คือ 

๑.๑  ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมกํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึง
และจริงจัง เช่น วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเป็นแก่การใช้บังคับประมวลจริยธรรม คุ้มครองและ
ประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คุ้มครอง
ข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อ
ข้าราชการผู้นั้น เป็นต้น 

   ๑.๒ คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ ทําหน้าที่ควบคุม กํากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.  กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน  กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการ
ที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แต่ละ
ส่วนราชการเห็นสมควร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมกันเสนอ ให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม สําหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายสุรอรรถ ทองนิรมล เป็นประธาน8 
   ๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหน่งประเภทอื่นที่ทําหน้าที่เป็น ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่
ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้

                                                            
8 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 

กรกฎาคม 2553 

๒๒ 



บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานและ
ความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

   ๑.๔ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ให้จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งมีความเป็น
อิสระขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ 
โดยมีข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นหน่วยงานภายในรวมกับกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองจริยธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย9 
  ๒. การบังคับใช้ เพื่อให้การบังใช้ประมวลจริยธรรมมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้การฝ่าฝืน
จริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรม เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี และเมื่อมีการฝ่าฝืน
จริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับ
การพัฒนาตามที่เห็นสมควรได้ นอกจากนี้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. ยังมีหน้าที่
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้
ความสามารถประกอบการพิจารณาบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ  ปลูกฝังจริยธรรมให้
ข้าราชการใหม่ ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตอบข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงของ
ข้าราชการตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เป็นต้น 
 

สรุป จรรยาบรรณข้าราชการและจริยธรรมข้าราชการ เป็นกฎเกณฑ์หรือมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ควบคุมความประพฤติ หรือพฤติกรรมของข้าราชการโดยมุ่งหวังให้ข้าราชการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กล้ายืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้   

การตราระเบียบกฎ เกณฑ์ ต่างๆ ออกมาใช้บังคับที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันในเรื่องเดียวกันเป็น
การสร้างภาระแก่ข้าราชการซึ่งปกติก็ถูกพันธนาการไปด้วยกฎระเบียบจํานวนมากอยู่แล้วจะขยับตัวนิด จะบิด
ตัวหน่อยก็แทบจะผิดกฎระเบียบที่ทางราชการวางไว้ ข้าราชการที่บรรจุใหม่ย่ิงน่าสงสารเปรียบเหมือนนกที่มี
อิสระและเสรีภาพแต่เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการก็เหมือนถูกจับใส่กรงถูกพันธนาการไว้ด้วยกฎระเบียบสารพัด 
หากปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใดไปโดยไม่ทําการศึกษา ไม่ค้นคว้าระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถ่องแท้ หรือไม่มีพ่ีเลี้ยงที่ดี
แล้วโอกาสที่จะกระทําผิดกฎระเบียบ ผิดวินัย ต้องรับผิดทางแพ่ง และถูกดําเนินคดีอาญาก็เป็นไปได้โดยง่าย 
                                                            

9 คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 377/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 
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เมื่อมีจรรยาข้าราชการและจริยธรรมข้าราชการเพิ่มเข้ามาอีกเช่นนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ
ย่ิงถูกจํากัดเพิ่มมากขึ้นจะเดินจะเหินก็ต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวเช่นนี้แล้วการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะเป็นสุขได้
อย่างไร  

อันที่จริงแล้วกฎระเบียบต่างๆ ที่กําหนดให้ข้าราชการปฏิบัติทุกวันนี้ก็มีอยู่จํานวนนับไม่ถ้วนแล้ว การ
แก้ไขความประพฤติเพื่อให้ข้าราชการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต น่าจะไม่ใช่การแก้ไขด้วยวิธีการ
ออกกฎหรือระเบียบมาใช้บังคับเพิ่มเติมเพื่อมุ่งหวังในการกํากับ ควบคุมพฤติกรรม ทั้งที่ กฎระเบียบที่มีอยู่ก็
น่าจะเพียงพอแล้ว เช่น กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓  
แม้ไม่มีกฎระเบียบดังกล่าวหากข้าราชการกระทําล่วงละเมิดทางเพศ ก็มีความผิดทางวินัยและเป็นความผิด
อาญาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องออกกฎดังกล่าวอีก สิ่งสําคัญที่น่าจะทํามากกว่าการออกกฎหรือระเบียบก็คือ การ
บังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมา ทุกวันนี้ข้าราชการพอเริ่มปฏิบัติงานก็ไม่ซื่อสัตย์ ไม่สุจริตแล้ว
ดูได้จากการลงเวลาปฏิบัติราชการซึ่งมีกฎระเบียบเก่ียวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการว่าเริ่มทํางาน ๘.๓๐ น. 
เลิกงาน ๑๖.๓๐ น. แต่การบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวจะมีส่วนราชการใดบ้างที่ข้าราชการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ตามความเป็นจริงและการละเลยไม่บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบมาเป็นเวลานานย่อมทําให้ผู้ที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบกลายเป็นแกะดํา คนที่ทําถูกต้องตามกฎระเบียบจะไม่มีเพื่อนฝูงไม่ได้รับการยอมรับจากข้าราชการ
ส่วนใหญ่ บางครั้งกฎระเบียบที่ออกมาเป็นนามธรรมมากไปไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติและมีมาก
เกินจําเป็น ทําให้กฎระเบียบเหล่านี้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทํางานและถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ลงโทษข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเพราะไม่ทราบว่ามีกฎระเบียบเหล่านั้นให้
ต้องปฏิบัติด้วย กฎระเบียบหากออกมาแล้วไม่มีการบังคับใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับกระดาษแผ่นหนึ่ง กฎระเบียบจะ
ศักด์ิสิทธ์ิและเกิดผลตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้กฎระเบียบต้องบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบนั้นๆ และการจะบังคับการให้เป็นไปตามกฎระเบียบได้มีประสิทธิภาพก็คือผู้ดูแลรักษากฎระเบียบ
นั้นๆ ซึ่งได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เจ้ากระทรวง และคณะรัฐมนตรี การจะความคุมกํากับความประพฤติ
เพื่อให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมคงทําได้ยาก ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ตอนหนึ่งว่า 

 "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมือง
มีความปรกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง 

และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"10
 

ด้วยเหตุนี้ การออกกฎระเบียบเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้สามารถควบคุมพฤติกรรมหรือความ
ประพฤติของข้าราชการได้ แต่ถ้าผู้มีอํานาจบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ สามารถบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านั้น
อย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาจริยธรรม จรรยา ความประพฤติและคุณธรรมของ
ข้าราชการได้ในที่สุด 
 

                                                            
10 พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2512  
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          ถนนที่พาดผ่านขุนเขา  สะพรั่งไปด้วยดอก
ซากุระ  ในหน้าหนาวก่อนถึงหมู่บ้านสันติคีรีคือเสน่ห์
อย่างแรกในการมาถึงดอยแม่สลอง  ท่ีนี่นอกจากจะมี
ทิวทัศน์ท่ีงดงาม  ยังเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนค
รินทราฯบนยอดสูงสุดของดอยแม่สลอง  และในช่วงหน้า
หนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ก็จะได้ชมทุ่ง
ดอกบัวตองที่เหลืองอร่ามข้ึนสลับกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่า
ต่างๆ ขับรถผ่านทุ่งบัวตอง  ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยมอีกประเภทหนึ่ง 

         ดอยแม่สลอง  นับเป็นที่ท่องเที่ยวยุคแรกๆ ท่ีสร้างชื่อให้กับเชียงรายเช่นเดียวกับสามเหล่ียมทองคํา  แม้เวลา
จะผ่านมานานแล้ว แต่ดอยแม่สลองยังได้รับเลือกไปเที่ยวจากผู้คนอยู่เสมอทุกครั้ง  ท่ีมีจุดหมายปลายทางที่
เชียงราย  หลายคนมีจุดประสงค์มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติ  ซ่ึงจะได้ของแถมพ่วงคือ ได้พบของฝากประเภท
ของกินหลากชนิด  ท้ังแบบขบเคี้ยวและบํารุงกําลัง  โดยเฉพาะคอชาไม่ควรพลาด  แค่แวะชิมชาให้ครบทุกร้านก็หมด
วันได้แล้ว 
๑.   ถนนสายซากุระ ไม่ต้องไปญี่ปุ่นให้หมดเงิน เพ่ือดูดอกซากุระ ทางขึ้นดอยแม่สลองช่วงสุดท้ายก่อนถึงยอดดอย
ระยะทางยาวตลอด ๔ กิโลเมตร สะพรั่งไปด้วยดอกซากุระ แต่ต้องเป็นช่วงเดือนธันวาคมหากไปช่วงฤดูอื่นสองข้าง
ทางสะพรั่งไปด้วยใบซากุระแทน 
 
 
 
 

ดอยแม่สลอง 
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว…ในฤดูหนาว  
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๒.   สุสานนายพลต้วน  ผู้นําแห่งกองพัน ๕ ผู้กลายเป็นทหารพลัดถิ่น  จบชีวิตลงที่นี่  สุสานท่านสร้างด้วยหินอ่อน
อยู่บนเขาจากสุสานท่านมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลภูเขาได้อย่างสวยงาม ทุกวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยว  ท้ังคนไทยและคน
จีนแวะมาเคารพสุสานท่าน  ระหว่างเที่ยวดอยแม่สลอง 
๓.   พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี  หากดูโทรทัศน์ช่วงปี ๔๔ บ่อยๆคงจําโฆษณา  เบียร์สิงห์ชุด
ท่ีชายหนุ่มยกมือไหว้ชาวเขา  และส่งเบียร์กระป๋องในกระเป๋าผ้าแช่น้ําแข็งได้  เขากําลังนั่งมองพระบรมธาตุฯนี้อยู่บน
ดอยแม่สลองนี่ล่ะ  อยู่ห่างจากหมู่บ้านดอยแม่สลองไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ทางลาดยาง  จากพระบรมธาตุนี้  มองเห็น
เส้นทางขึ้นสู่ดอยแม่สลองชัดเจน  เป็นจุดชมวิวที่ดีแห่งหนึ่ง 
การเดินทาง 
         จากตัวจังหวัดเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๐  สู่อําเภอแม่จัน  จากนั้นเล้ียวซ้ายไปตามทางหลวง
หมายเลข ๑๑๓๐  ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข  ๑๒๓๔ ข้ึนดอย 
         รถโดยสารประจําทาง จากตัวจังหวัดเชียงรายนั่งรถสายเชียงราย – แม่สายลงที่บ้านป่าซาง  บริเวณกิโลเมตรที่ 
๘๖๐ จากนั้นต่อรถสองแถวขึ้นดอย 
ท่ีพัก 
๑.   คุ้มนายพลรีสอร์ต  ห้องคู่ ๘๐๐ บาท ห้องรวม ( ๑๐ คน )  ๒,๕๐๐ บาท  เตียงเสริม  ๑๐๐  บาท  โทรศัพท์ ๐-
๕๓๗๖-๕๐๐๐-๔, ๐-๕๓๗๖-๕๐๘๕ 
๒.   โรงแรมแม่สลอง เซ็นทรัลฮิลล์  ราคา ๔๕๐ บาท   โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๖-๕๑๑๓ 
๓.   สวัสดีแม่สลอง รีสอร์ท  ราคา  ๒๕๐-๓๕๐ บาท   โทรศัพท์  ๐-๑๓๐๓-๖๑๖๙ 
๔.   แม่สลองรีสอร์ท ราคา  ๕๐๐-๒,๐๐๐  บาท   โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๖-๕๐๑๔-๘ 
๕.   แม่สลองวิลล่า ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท  โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๖-๕๑๑๔-๙ 
ร้านอาหาร 
         มาดอยแม่สลองแล้ว  นอกจากจะได้เห็นธรรมชาติงดงามแล้ว  ต้องมีรายการชวนชิมชวนอิ่มกันด้วย ของ
อร่อยมีหลายอย่าง เช่น  ขาหมูหมั่นโถว  มีกันหลายร้าน แต่ท่ีอร่อยๆเขาจะแล่ขาหมูชิ้นบางๆวางเรียงกัน  ราดด้วย
น้ําซอสกระเทียมนุ่มๆ ท้ังหัว กินกับหมั่นโถวอร่อยมาก บางร้านจะยกขาหมูมาให้ท้ังขาแล้วแต่ใครชอบ 
         นอกจากขาหมูหมั่นโถวแล้ว  ดอยแม่สลองยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินมาก  และส่วนใหญ่เป็นอาหารจีนตํารับแท้ 
         ชา  อิ่มอร่อยจากอาหารคาวแล้วต้องดื่มชาร้อนตบท้าย  ชาท่ีดอยแม่สลองมีชื่อเรื่องรสชาติกลมกล่อม หอม 
ตลอดทางในหมู่บ้านจะมีโต๊ะให้ชิมชาเกือบทุกร้าน  บางแห่งทําเป็นศาลาใหญ่  สําหรับให้นักท่องเที่ยวชิมชา
โดยเฉพาะชอบใจร้านไหนซื้อหาที่ร้านนั้น 
         นอกจากนี้ยังมีลูกท้อ  ลูกบ๊วย  เหล้า  ไวน์  สมุนไพรชูกําลังทั้งแบบแห้งเอาไปดองเหล้าเอง หรือสําเร็จรูป ท่ี
ท้าใจหน่อยก็มีงูดองสมุนไพร  ตะขาบดองเหล้า ฯลฯ 
ขอขอบคุณบทความจาก  :  หนังสือเที่ยวไทยไปกับเชลล์, TRIPS MAGAZINE, อนุสาร อสท. , หนังสือเที่ยวไทยไปกับนายรอบรู,้ หนังสือตะลุย
ธรรมชาติ หรรษาทั่วไทย และ www.Formumandme.com/article.php?a=๗๗๐ ลงบทความนี้เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗,  
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อดได้..ทนได้..ทําใจได้.. 

 

 

 

 

 

 

            ขันติ เป็นภาษาบาลี หมายถึง การรักษาภาวะปกติของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งที่

น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจก็ตาม  

ในภาษาไทย ขันติ หมายถึง ความอดทน  

อด เป็นอาการทีอ่ยากจะได ้แต่ไม่ได ้

ทน เป็นอาการที่ไม่อยากได ้แต่ต้องได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ในภาษาจีนและญี่ปุ่น ตัวอักษรคันจิที่มี

ความหมายว่าอดทน เป็นตัวอักษรที่เกิดจากการนํา

คําสองคํามารวมกัน คําหนึ่งคือ มีด อีกคําหนึ่ง คือ หัวใจ 

ซึ่งความหมายของศัพท์คําใหม่ที่ได้ก็คือ ทําใจได้ 

แม้มีใครเอามีดมาจ่อที่หัวใจก็ทําใจได้ คือมี ความอดทน 

อดกลั่น ไม่หวั่นไหว 

 

 

อดทน ต่อเหตุที่มากระทบ ๔ อย่าง ในชีวิตประจําวัน

ของคนเรา จําเป็นต้องฝึกให้มีความอดทนต่อเหตุ

ที่มากระทบ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ อย่าง คือ 

 

๑. อดทนต่อความยากลําบาก ตรากตรํา คือ อดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ไม่เอาเหตุแห่ง

ดินฟ้าอากาศมาเป็นข้ออ้างที่จะทอดทิ้งการงาน 

๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ การอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายกาย 
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๓. อดทนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อเหตุแห่งความ

ไม่พอใจที่มากระทบ เช่น คําพูดที่ไม่ชอบใจ ความ

บีบคั้นจากผู้ บังคับบัญชา อดทนต่อความโกรธ 

หงุดหงิด ขุ่นเคืองใจ เป็นต้น 

๔. อดทนต่อกิเลส คือ อดทนต่อส่ิงย่ัวยุน่าเพลิดเพลิน

ใจ อดทนต่อส่ิงที่อยากทําแต่ไม่สมควรทํา เช่น การ

ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การเที่ยวกลางคืน การเล่น

การพนัน สูบบุหรี่ กินเหล้าเมายา เป็นต้น 

 

มีบางคนที่นําเอาคําว่าขันติมาใช้อย่างผิดความหมาย คือเอามาเป็นข้ออ้างที่จะปล่อยปละละเลย ไม่ยอม

ทําในสิ่งที่ถูกที่ควร เช่น บางคนขี้เกียจทํามาหากิน งอมืองอเท้า ตกอยู่ในสภาพใดก็ทนอยู่อย่างนั้น ไม่

ขวนขวาย แล้วบอกว่า ตนมีความอดทนต่อความยากลําบาก อย่างนี้เป็นการเข้าใจผิด ตีความหมายของ

ขันติผิดไป  

ขันติ ความอดทน อดกลั่น ที่พระพทุธเจา้ทรงสอน คือ 

อดทน ในสิ่งที่ควรอดทนดว้ยความเต็มใจและพอใจ 

อดทน ในการละหลีกเลี่ยงจากความชั่ว 

อดทน รักษาใจให้ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง 

 

ลักษณะที่สําคัญของขันติ คือ ตลอดเวลาที่อดทนอยู่นัน้ จะตอ้งรักษาความเป็นปกติของตนไว้ได ้ใจผ่องใส 

ไม่เศร้าหมอง 

 
 

บทความจาก “มีขันติ คือ ให้พรแก่ตนเอง”  

ธรรมะบํารุงใจ 

ท่านอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก 
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            เมื่อเราทราบกันดีว่ามะเร็งไม่ใช่โรคที่เกิดจาก

เชื้อโรค โดยเฉพาะประเภทที่เมื่อติดเชื้อโรคปั๊บ ก็แสดง

อาการจึงค่อยๆ พัฒนาฟังเสียงร่างกายตนเอง จึงไม่

ค่อยใส่ใจและรีบไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยในระยะ

แรกเริ่มและเป็นระยะที่สามารถรักษาได้  

            ชีวจิต จึงเรียบเรียงจากส่ิงที่ ธันย์ โสภาคย์ 

อธิบายไว้ในหนังสือ เมื่อหมอเป็นมะเร็ง เพ่ือให้ผู้อ่าน

เช็กอาการตน 

How to check มะเร็งกระเพาะอาหาร 

๑. เบ่ืออาหารนานเกินสองสัปดาห์ 

๒. อาหารไม่ย่อย โดยเฉพาะหลังกินอาหารใหม่ๆ 

นานเกินสองหรือสามสัปดาห์ 

๓. อาเจียนเป็นเลือดหรือคล้ายน้ําล้างถุงกาแฟ 

๔. อุจจาระดําคล้ายน้ํามันดิน โดยไม่ได้กินยาที่มี

ธาตุเหล็ก 

๕. น้ําหนักลด อ่อนเพลีย และซึมเซา (มักเป็น

ระยะท้าย) 

How to check มะเร็งช่องปาก ช่องคอ และกล่องเสียง 

๑. เสียงแหบนานเกินสองสัปดาห์ 

 

 

๒. มีแผลหรือแผ่นเนื้อสีขาวหรือก้อนบริเวณริม

ฝีปาก ล้ิน กระพุงแก้ม ช่องคอ ฯลฯ ท่ีไม่หาย

ภายในสามสัปดาห์ 

๓. มีเลือดออกซ้ําๆ จากล้ิน กระพุ้งแก้ม หรือช่องคอ 

 

How to check มะเร็งเต้านม 

๑. ขนาดเปล่ียนแปลงไป 

๒. มีของเหลวออกมาทาง

หัวนม ไม่ว่าจะเป็นเลือด 

ของเหลวสี เหลืองหรือ

เขียว 

๓. มีก้ อนใน

เ ต้ า นม

โดยมาก

ไม่ปวด 
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๔. ผิวหนังที่คลุมเต้านมมีรอยบุ๋มหรือดูคล้ายผิวส้ม 

๕. มีแผลถลอก ตกสะเก็ด หรือระคายบริเวณหัวนม 

How to check มะเร็งไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อม

ลูกหมาก 

๑. มีเลือดปนในปัสสาวะ 

๒. ปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ 

๓. ปัสสาวะบ่อย 

๔. ถ่ายปัสสาวะไม่ออกหรือถ่ายไม่หมด รั่วซึมหลังถ่าย 

How to check มะเร็งไทรอยด์ 

๑. มักเป็นในคนอายุน้อย มีอาการไม่มาก (ท่ีมี

อาการมากเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ใช่มะเร็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. มีก้อนกลมลูกเดียวบริเวณต่อมไทรอยด์ คลํา

ได้มานานเป็นสิบปี อาจมีมะเร็งแทรกได้ ทําท่า

จะโตจะเร็วข้ึน (พิสูจน์โรคโดยเจาะด้วยเข็มไป

ตรวจ เอกซเรย์สแกนภาพไทรอยด์) 

๓. บางคนปวดกระดูก กระดูกหัก เพราะมะเร็ง

แพร่กระจายสู่กระดูก ขณะที่มะเร็งปฐมภูมิ

ก้อนเล็กนิดเดียว 

How to check มะเร็งปอด 

๑. เจ็บหน้าอก 

๒. ไอเรื้อรัง 

๓. ไอมีเลือดหรือไอเป็นเลือด 

๔. น้ําหนักลดโดยไม่รู้เหตุ 

๕. ซีดลงหรือเลือดจาง 

How to check มะเร็งมดลูกหรือคอมดลูก 

๑. เลือดออกทางช่องคลอดในสตรีท่ีพ้นวัยหมดระดู 

๒. มีเลือดออกผิดธรรมดา โดยเฉพาะนอกรอบระดู 

๓. มีของเหลวผิดธรรมดาออกมาจากช่องคลอด 

๔. มีเลือดออกตอนมีเพศสัมพันธ์ 

๕. เลือดออกมากเกินในตอนมีระดู 

How to check มะเร็งระบบน้ําเหลือง 

๑. ต่อมน้ําเหลืองโตขึ้นหลายแห่งทั่วร่างกาย อีก

ท้ังในช่องอกช่องท้อง 

๒. เป็นไข้ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร นอนไม่หลับโดย

ไม่รู้เหตุ 

๓. อาจพบว่าต่อมน้ําเหลืองโตมากอยู่แห่งเดียว 

เช่น ท่ีคอ (มักเป็นชนิดลิมโฟซาร์โคมา) 

How to check มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

๑. พบบ่อยในคนอายุน้อย มีอาการน้อย เช่น 

อ่อนเพลีย พลังเส่ือม 

๒. มักตรวจพบโดยบังเอิญ เมื่อเจาะเลือดตรวจ

พบว่ามีเม็ดเลือดขาวผิดปกติและเพ่ิมจํานวน

มากข้ึนมาก 

How to check มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง 

๑. นิสัยการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไป 

๒. อุจจาระมีลักษณะแปลกไป ท้ังขนาดก้อนและ

เนื้ออุจจาระ 

๓. อุจจาระมีเลือดปน 

๔. มีเลือดสีแดงคล้ําหรือดําปนมากับอุจจาระ 

๕. ถ่ายอุจจาระยากหรือไม่ออก 

๖. ท้องอืด  

๗. ปวดท้องแบบเกร็งหรือรุนแรงเป็นระลอก (โคลิก) 

๘. อาเจียนต่อเนื่อง บางทีลักษณะคล้ายอุจจาระ 

๙. เลือดจางโดยหาเหตุไม่ได้ 

How to check มะเร็งสมอง 

๑. ปวดศีรษะบ่อยและรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ 
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๒. สายตาเปล่ียนแปลง อาจมองเห็นภาพซ้อน

และขอบภาพมีขนาดลดลง 

๓. อ่อนกําลัง ชา หรืออัมพาตของแขนหรือขาข้าง

ใดข้างหนึ่ง 

๔. ชักทั้งตัวหรือชักเป็นบางส่วน เช่น แขนหรือขา

กระตุกหรือเกร็ง 

๕. หมดสติลึก ปลุกไม่ตื่น 

๖. บุคลิกภาพเปล่ียนแปลงในบางคนโดยไม่มีเหตุ

นํามาก่อน 

๗. อาเจียนพุ่งแรงกะทันหันโดยไม่มีอาการคลื่นไส้

นํามาก่อน 

ได้กล่ินประหลาดๆ โดยไม่มีต้นเหตุ 

How to check มะเร็งอัณฑะ 

๑. มักพบในคนอายุน้อยถึงกลางคน 

๒. มีก้อนโตขึ้นในถุงอัณฑะหรือลูกอัณฑะโตขึ้น 

เป็นก้อนแข็ง ไม่ใช่นุ่ม ไม่ใช่ถุงน้ํา (ส่องไฟฉาย

ดูว่าแสงลอดได้) 

๓. อาจมีต่อมน้ําเหลืองโตที่ขาหนีบและในช่อง

ท้อง เพราะมะเร็งแพร่กระจาย 

            เช็กแล้วอย่าเพ่ิงตระหนก ไปพบแพทย์เพ่ือ

ตรวจวินิจฉัยเสียก่อน เพราะบางอาการ เช่น อวัยวะ

บางอย่างโตขึ้นผิดปกติ อ่อนเพลีย เป็นไข้ ปวดท้อง 

ปวดศีรษะ เสียงแหบ สายตาเปล่ียน นิสัยการถ่าย

อุจจาระเปลี่ยนแปลง หรืออื่นๆ อีกมากมาย อาจไม่ได้

เกิดจากโรคมะเร็ง 

            ฉะนั้นท่องคาถาไว้เลย “ตรวจก่อน รู้ก่อน 

รักษาได้ทุกโรค” 
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การจัดการสํานักงานการจัดการสํานักงาน  OOffffiiccee  MMaannaaggeemmeenntt 

สาระสังเขป   แนวคิดเก่ียวกับบริหารสํานักงาน - ลักษณะงานบริหารสํานักงาน   
-แนวทางการพัฒนาระบบบริหารสํานักงาน 

                                                                             No. ๖๕๑.๕ ร ๒๔๕ ก   
ผูเขียน : อลงกรณ มีสุทธา 

การการบริหารมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรบริหารมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  

สาระสังเขป   EVM เปนระบบงานสําคัญตัวหนึ่งที่มีลักษณะของการบูรณาการอยางชัดเจน EVM เริ่มจากของจริงที่เกิดขึ้นจริง
ในองคกรที่ดําเนินกิจการอยูในรูปของความ เคล่ือน- ไหวทางการเงิน ที่เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของธุรกิจ EVM สามารถบอกได
วากิจการที่กําลังดําเนินไปอยูนี้มีความเขมแข็งหรือไม เมื่อกิจการไดวิเคราะหตามหลักการของ EVM หลังจากนั้น EVM ก็จะนํา
กิจการเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบตามหลักสากล จนเปนที่รับรองไดวาหากกิจการมีความตั้งใจอยางแทจริงแลว 
EVM จะเปนทางออกที่สําคัญทางหนึ่งที่จะทําใหองคกรถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการ ไดอยางแนนอน เนื้อหาในเลมจะทําใหคุณ
รูจักกับ EVM  อยางเปนลําดับขั้นตอน เพ่ือที่คุณจะสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจของคุณใหขึ้นไปยืนอยูบน แนวหนา
ดวย EVM อยางไดผลไดเปนอยางดี                                                                              

No. ๓๓๒.๐๔๑ อ๘๗๓ ก   ผูเขียน : เอกชัย บุณยาทิษฐาน 

ขาวภาษาอังกฤษอานงาย ปสองขาวภาษาอังกฤษอานงาย ปสอง  EEaassyy  EEnngglliisshh  NNeewwss,,  tthhee  sseeccoonndd  yyeeaarr    

สาระสังเขป   หนังสือที่จะชวยใหผูอานไดเรียนภาษาอังกฤษจากขาวส้ันๆ งายๆ จากหนังสือพิมพบางกอกโพสต ซึ่งนํามาปรับใหส้ัน
และเขาใจงาย แตยังคงไวดวยระดับภาษาของขาวจากตนฉบับทุกประการ โดยอาจารย Terry  L.  Fredrickson 

บรรณาธิการพิเศษของหนังสือพิมพบางกอกโพสต ผูคร่ําหวอดดานการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมานาเกือบสามทศวรรษ 
และยังเปนผูเขียนและเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ฝากผลงานให ผูอานเอาไวมากมาย เพ่ือใหผูอานไดเรียนรูภาษา   
จากขาวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน อาจารยแทรรี่ไดคัดเลือกขาวเดนขาวดังของแตละเดือน พรอมคําศัพทและแบบฝกหัดทายบท ซึ่ง
จะชวยใหผูอานไดทราบคําศัพทจนสามารถจําไดขึ้นใจเลยทีเดียว   No. ๔๒๘ ฟ ๖๓๕ อ                  

ผูเขียน : Terry L. Fredrickson 

หองสมุดสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.   
โทร. ๐-๒๒๒๔-๙๘๗๐, ๕๐๔๗๙, ๕๐๔๒๖   หรือ e‐mail: moilibrary@yahoo.com 
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