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บทที่ 1 

บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ

เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผล

ความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ

สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 1 

   การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ถูกกําหนดขึ้นเปนตัวชี้วัด

หนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยการจัดเก็บขอมูลความรูที่ฝงอยูใน

ตัวคน (Tacit Knowledge) และจัดการใหเปนขอมูลความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ซึ่งอาจ

กําหนดในรูปการจัดทําเปน “คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)” 2 

   กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหนาที่เปนศูนยกลาง

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานนโยบาย กิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน รวมทั้งการจัดทําหนังสือ 

วารสาร เอกสาร เพื่อเผยแพรในโอกาสตางๆ  

  ดังนั้น เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานดวยความรู และเสริมสรางองคกรแหง

การเรียนรู กองสารนิเทศ จึงไดจัดทําคูมือ “การจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐิน

พระราชทานของกระทรวงมหาดไทย” ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย     

บทนํา, แนวคิดการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน  

ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหากมีขอสงสัยตามเนื้อหาในคูมือนี้ สอบถามไดที่ฝายเผยแพรการ

ประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ โทรศัพท 0-2222-4131, 50533 
1  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. 
2  สถาบันดํารงราชานุภาพ, (2552). โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 2552. 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อจัดเก็บขอมูลความรูของคน (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับการจัดทํา

หนังสือ ที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 

 2.2  เพื่อสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องใน   

งานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยอยางเปนระบบ 

 2.3  เพื่อใหผูปฏิบัติใชเปนแนวทางในการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงาน

ถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยในแตละป ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 2.4  เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน และ

ขอเสนอแนะ 

 

3. ขอบเขต 

แนวทางการปฏิบัตินี้ครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําหนังสือ     

ที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยตั้งแตการแตงตั้ง

คณะทํางานจัดทําหนังสือฯ และการประชุมคณะทํางานฯ (เพื่อกําหนดองคประกอบของหนังสือ 

Theme เนื้อหา การจัดพิมพ และการมอบหมายหนาที่) การประสานขอขอมูลตนฉบับ การพิจารณา

คัดเลือกเนื้อหาและตรวจสอบความถูกตอง การจัดทําอารตเวิรค (Art Work) การขอความเห็นชอบ

อารตเวิรคและอนุมัติจัดพิมพ การจัดสงอารตเวิรค (Art Work) ใหโรงพิมพ การพิสูจนอักษร 

(Proof reading) และการเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือเพื่อแจกจาย 
 
4. คําจํากัดความ 

4.1 หนังสือ หมายถึง เครื่องหมายใชขีดเขียนแทนเสียงหรือคําพูด เชน อาน

หนังสือ เขียนหนังสือ, ลายลักษณอักษร เชน ขอใหเขียนเปนหนังสือไวดวย, จดหมายที่มีไปมา 

เชน หนังสือราชการ, เอกสาร, บทประพันธ; ขอความที่พิมพหรือเขียน เปนตน แลวรวมเปนเลม; 

(กฎ) เอกสาร ที่เขียนหรือพิมพขึ้น 1 

4.2 ของที่ระลึก หมายถึง สัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เร่ืองราวตางๆ       

ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อกระตุนเตือนหรือใหนึกถึงอยูเสมอ 2 

 

2 
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4.3 กฐินพระราชทาน หมายถึง ผาพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จ-  

พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐิน และเครื่องกฐินแกพระบรม-

วงศานุวงศ ขาราชบริพาร สวนราชการ หนวยงาน สมาคม หรือเอกชน ใหไปทอดยังพระอาราม

หลวงตางๆ ทั่วราชอาณาจักร 3  

4.4 ตนฉบับ หมายถึง ขอมูล/รูปภาพที่ไดจัดหา/รวบรวมมาเพื่อจัดทําเปน

เนื้อหาของหนังสือตามประเด็นหลัก (Theme) ที่กําหนด 

4.5 บทความ (Article) หมายถึง รูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผูเขียน

ตองการสื่อสาร ขอเท็จจริง และหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งแกผูอาน โดยเนื้อหา

นําเสนอจากขอเท็จจริง ไมใชเร่ืองแตงหรือคิดขึ้นเองจากจินตนาการ 4  

4.6 เลยเอาท (Lay out)  หมายถึง การออกแบบหนาหนังสือหรือเอกสารที่

ประกอบดวยขอความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ใหแลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม 5 

4.7 อารตเวิรค (Art Work) หมายถึง ตนฉบับสิ่งพิมพที่สมบูรณ พรอมจะสงไป

ทําการจัดพิมพ โดยมีขั้นตอนการจัดทําตอเนื่องจากการทําเลยเอาท  เปนการจัดทํางานศิลป

โดยจัดวางองคประกอบในหนาสื่อสิ่งพิมพ ไดแก ขอความหรือตัวอักษร รูปภาพประกอบ 

กราฟกตางๆ มาจัดวางตามที่ไดกําหนดไวในเลยเอาท 6 

 

 

 

 

 

 
1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2542).หนังสือ (ออนไลน). สืบคนจาก : http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp  

[25 กุมภาพันธ 2554] 
2 จารุสิทธิ์ เครือจันทร, (2552). ของที่ระลึก. ใน เอกสารประกอบการสอนการออกแบบของที่ระลึก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาภาคฤดูรอน 2552.  
3 กฐินพระราชทาน (ออนไลน). สืบคนจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99#    

กฐินพระราชทาน. [25 กุมภาพันธ 2554] 
4  ชฎาภา ประเสริฐพงศ และ หทัยชนก บัวเจริญ, (2549).บทความ (ออนไลน). สืบคนจาก  :  http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_ 

posts.asp?FID=217&UID= [25 กุมภาพันธ 2554] 
5 Layout (ออนไลน). สืบคนจาก :  http://th.w3dictionary.org/index.php?q=page%20layout [25 กุมภาพันธ 2554] 
6 อารตเวิรค. ใน เอกสารประกอบการสอนการออกแบบสิ่งพิมพ  สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

5. ผู้เกี่ยวข้อง 

5.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

5.2 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

5.3 รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับมอบหมายเปนประธานคณะทํางาน
จัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 

ประจําปนั้นๆ 

5.4 ผูแทนสวนราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย         

และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมายเปนคณะทํางานจัดทําหนังสือที่ระลึกฯ 

ประจําปนั้นๆ  

5.5 กองบรรณาธิการ (ผูอํานวยการกองสารนิเทศ และขาราชการกองสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย) 

 

6. การจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

หนังสือที่ระลึก

เนื่องในงานถวาย

ผาพระกฐิน

พระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย 

ประจําป … 

นักประชาสัมพันธ 

กองสารนิเทศ 

ฝายเผยแพรการ

ประชาสัมพนัธ 

กองสารนิเทศ 

10 ป เรียงตามฉบบั 

(ป พ.ศ.)        

ที่จัดพิมพ 
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กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

การจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ
กระทรวงมหาดไทย 

 
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงกาํหนดการถวายผาพระกฐนิพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย ประจาํป ใหกองบรรณาธิการ (กองสารนเิทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ทราบ 

 
กองบรรณาธกิารจัดทาํคําสัง่คณะทาํงานจัดทําหนงัสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐนิพระราชทาน

ของกระทรวงมหาดไทย ประจําป ... 

 
กองบรรณาธกิารเสนอหนังสือใหปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามแตงตั้งคณะทํางานจัดทาํหนังสอืที่ระลึก 

เนื่องในงานถวายผาพระกฐนิพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป …และเชิญประชุม            

เพื่อพิจารณากําหนดรูปเลม และ Theme เนื้อหา จาํนวนพิมพและแจกจาย รวมทั้งการมอบหมายหนาที่

รับผิดชอบ 

 
กองบรรณาธกิารกําหนดรูปเลมและ Theme ของตนฉบับ เพื่อนําเสนอที่ประชมุฯ 

 
ประชุมคณะทาํงานจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐนิพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 

ประจําป ... 

 
กองบรรณาธกิารมีหนงัสือแจงผลการประชุมฯ และขอความอนุเคราะหขอมูล/บทความไปยงัหนวยงาน 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 
กองบรรณาธกิารประสาน/รวบรวมขอมูล (ประวัติวัด/เจาอาวาส ขอมลูสําคัญของจงัหวัดทีน่ําผาพระกฐนิฯ 

ไปทอดถวาย และบทความของหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย) 

 
กองบรรณาธกิารรับตนฉบบัขอมูล/บทความแลวพิจารณาเนื้อหาดานความถูกตอง และความสอดคลองกับ 

Theme ของหนังสือ ตลอดจนขัดเกลาสาํนวน พิสูจนอักษร วรรคตอน 
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กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทําการออกแบบตนฉบับ (Art Work) 

 
กองบรรณาธกิารเสนออารตเวิรค (Art  Work) ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย ผานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(ประธานคณะทํางานจัดทําหนงัสือฯ ) เพือ่ขอความเหน็ชอบและอนุมติัใหโรงพมิพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง จัดพมิพ 

 
กองบรรณาธกิารจัดสงไฟลอารตเวิรค (Art Work) พรอมการกาํหนดรูปเลมและปก ใหโรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง ดําเนนิการ  

 
โรงพิมพสงตนฉบับสมบูรณกลับมาใหกองบรรณาธิการตรวจพิสูจนอักษร (Proof reading) การจัดวาง

เนื้อหา รูปภาพ รวมทัง้การทํารูปเลม ปกหนงัสือ ใหถูกตองและสวยงามเปนครั้งสุดทาย                 

กอนพมิพฉบับสมบูรณ 

 
โรงพิมพสงหนงัสือทีพ่ิมพเสร็จเรียบรอยแลวให กองบรรณาธิการจัดเตรียมไวสําหรับแจกจายในวนังานพธิี

ถวายผาพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดที่กําหนด และจัดทาํบันทึก/หนังสอืเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ

ลงนามแจกจายผูบริหาร สวนราชการ หนวยงาน จงัหวดั หองสมุด ภายหลงัจากเสร็จงานพิธฯี  
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กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บทที่ 2 
 

แนวคิดการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
กระทรวงมหาดไทย 

 
1. แนวคิดการจัดทําหนังสือที่ระลึกเน่ืองในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 

ประเพณีการทอดกฐิน เปนประเพณีสําคัญอยางหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนไดยึดถือ

ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลาชานานจนถึงปจจุบัน  เพื่อเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให

เจริญรุงเรือง  เปนมรดกทางวัฒนธรรม และเสริมสรางความสมัครสมานสามัคคีในหมูพุทธบริษัท 

การทอดกฐินเปนการทําบุญที่สามารถกระทําไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เรียกวา “กฐินกาล”  

ระหวางวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 จึงเชื่อกันวาการทอดกฐินกอใหเกิด 

พลานิสงสอยางสูงตอพระภิกษุผูกรานกฐิน และพุทธศาสนิกชนผูมีสวนรวมในการทอดกฐิน 

กฐินพระราชทาน  เปนกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรเอกชน  คณะบุคคล  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ที่เหมาะสม นําไปถวายแดพระสงฆจําพรรษา ณ พระอารามหลวงตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร  

นอกเหนือจากที่ทรงกําหนดวาจะเสด็จพระราชดําเนินไปถวายดวยพระองคเอง ซึ่งการถวายผา

พระกฐินพระราชทานนี้ กระทรวงมหาดไทยไดปฏิบัติสืบทอดมาเปนประจําทุกป ตั้งแต พ.ศ. 2517   

ดังนั้น การจัดทําของที่ระลึกเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคการดําเนินงานในการ

จัดทําพิธีทอดผาพระกฐินพระราชทานฯ กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดของวัดที่นําผาพระกฐิน 

ไปทอดถวาย และขอมูลของจังหวัดที่เปนที่ตั้งของวัด จึงไดจัดทําหนังสือที่ระลึกขึ้นเพื่อแจกจาย

ผูบริหาร ขาราชการ พี่นองประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่มารวมงานพิธีถวายผาพระกฐินฯ 

ซึ่งการจัดพิมพทุกครั้งสําเร็จไดก็ดวยความรวมมือรวมใจของขาราชการ  พนักงานของรัฐ     

สวนราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และโรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง ที่ใหการสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือดวยดีตลอดมา   

เนื้อหาสาระ “หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย”  เร่ิมตนดวย พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงคุณคาแก

การนอมนําไปปฏิบัติของขาราชการและประชาชนทั่วไป คํานํา สารบัญ ความเปนมาของกฐิน

พระราชทานของกระทรวงมหาดไทย สรุปผลการถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 



กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ของปที่ผานมา ประวัติ/ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับจังหวัด ประวัติวัด/เจาอาวาส บทความของกรม/

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่พิจารณาจากทิศทาง แนวโนม สถานการณปจจุบัน 

นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตรในการบริหารราชการ รวมทั้งบทบาท หนาที่ และภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังมีสวนของภาคผนวกที่ประกอบดวย คําสั่งคณะทํางานจัดทํา

หนังสือฯ กําหนดการถวายผาพระกฐินฯ แผนที่เดินทางไปวัดและแผนผังบริเวณวัด เปนตน 

 

2. รูปแบบหนังสือ 

การจัดทํา “หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย” จัดพิมพเปนรายป (ปละ 1 ฉบับ) ในชวงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 

ของทุกป 

 

3. กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ 

“หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย” 

จัดพิมพเผยแพรแก ผูบริหาร ขาราชการ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่มารวมพิธีการ

ถวายผาพระกฐินฯ วัดที่ทําพิธีถวายผาพระกฐินฯ สวนราชการระดับกรม/ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานรัฐมนตรี สวนราชการ/หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด และหองสมุดกระทรวงมหาดไทย 

 

4. ช่องทางการเผยแพร่ 

การเผยแพรหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย นอกจากจะเผยแพรทางหนังสือแลว ยังไดเผยแพรทางอินเตอรเน็ตของ    

กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ http://www.pr.moi.go.th  
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กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บทที่ 3 
 

แนวทางการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
กระทรวงมหาดไทย 

 
1. การจัดทําหนังสือที่ระลึกเน่ืองในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย มีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 การแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผา   
พระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป 

 หลังจากได รับการแจงกําหนดการทอดผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย ประจําป ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูกําหนดวัน เวลา 

และวัดที่จะนําผาพระกฐินฯ ไปทอดถวาย (อยูในชวงประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกป) 

กองสารนิเทศในฐานะกองบรรณาธิการจะจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน จัดทําหนังสือที่ระลึก

เนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป (ภาคผนวก 1)     

พรอมหนังสือแจงคําสั่งและเชิญประชุม (ภาคผนวก 2) เสนอตอปลัดกระทรวงมหาดไทย      

เพื่อพิจารณาเห็นชอบลงนามในคําสั่งและหนังสือแจงคําสั่งพรอมเชิญประชุมไปในคราวเดียว  

 องคประกอบคณะทํางานจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐิน

พระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป มีดังนี้ 

(1)  ประธานคณะทํางาน  ไดแก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปลัดกระทรวง- 

มหาดไทยมอบหมาย ซึ่งสวนใหญเปนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝายบริหาร  

(2) คณะทํางาน ประกอบดวย 

(2.1) ผู อํานวยการโรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 

(รับผิดชอบเรื่องการจัดพิมพ) 

(2.2) หัวหนาหนวยงานดานการประชาสัมพันธของกรมและหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก 

  (2.2.1)  เลขานุการกรมการปกครอง 

  (2.2.2)  เลขานุการกรมที่ดิน 

  (2.2.3)  เลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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  (2.2.4)  ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ กรมการพัฒนาชุมชน 

  (2.2.5)  ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

  (2.2.6) ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

  (2.2.7)  เลขานุการองคการตลาด 

  (2.2.8)  ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ การไฟฟานครหลวง 

  (2.2.9)  ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

  (2.2.10) ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร การประปานครหลวง 

  (2.2.11) ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธการประปา 

สวนภูมิภาค 

(2.3) หัวหนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ ไดแก 

  (2.3.1)  ผูอํานวยการกองกลาง (รับผิดชอบเรื่องงานพิธี) 

 (2.3.2)  ผูอํานวยการกองคลัง  (รับผิดชอบเรื่องเงินโดยเสด็จพระราชกุศล) 

(3) คณะทํางานและเลขานุการ ไดแก ผูอํานวยการกองสารนิเทศ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (บรรณาธิการ) 

(4) คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ ไดแก 
(4.1) หัวหนาฝายเผยแพรการประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(4.2) หัวหนาฝายขอมูลการประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(4.3) เจาหนาที่งานเผยแพร 1 ฝายเผยแพรการประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ทั้งนี้ กําหนดใหคณะทํางานจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐิน

พระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทาง รูปแบบ และ

เนื้อหาสาระหลัก (Theme) ของหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย ประจําป ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงดวยดี  
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1.2 การประชุมคณะทํางานจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผา 
พระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป  

 การประชุมฯ กําหนดใหมีขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการจัดทํา

หนังสือฯ เร่ิมจากการพิจารณากําหนดรูปแบบหนังสือ จํานวนจัดพิมพ และประเด็นหลัก 

(Theme) ของเนื้อหาและบทความของกรม/รัฐวิสาหกิจที่จะลงพิมพในหนังสือฯ รวมถึงการ

มอบหมายภารกิจหนาที่ในการจัดทําหนังสือฯ ดวย มีแนวทางพอสังเขป ดังนี้ 

(1)  ระเบียบวาระการประชุม ประกอบดวย 

 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ สวนใหญประธานจะกลาวถึง

ความเปนมาของการจัดงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยและ

กําหนดการที่จะนําผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ไปถวาย ณ วัดใด ในวันและเวลาใด และ

วัตถุประสงคของการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย  

 เร่ืองเพื่อทราบ ประกอบดวย เร่ืองการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา

หนังสือที่ระลึกในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป (ตาม

คําสั่งที่ไดเชิญประชุม) และแนวทางการจัดทําหนังสือที่ระลึกฯ ในปที่ผานๆ มา โดยเฉพาะป

กอนหนา มีรายละเอียดประกอบดวย ขนาดรูปเลม จํานวนหนา (ยก) ชนิดและความหนาของ

กระดาษที่ใชพิมพปกและเนื้อใน ลักษณะการพิมพ (2 สี, 4 สี) ภาพปก จํานวนที่จัดพิมพและแจกจาย 

และหนวยงานสนับสนุนงบประมาณจัดทํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 เร่ืองเพื่อพิจารณา ประกอบดวย การกําหนดรูปแบบและเนื้อหา 

ของหนังสือ ไดแก การกําหนดขนาดรูปเลม จํานวนหนา (ยก) ชนิดและความหนาของกระดาษ  

ที่ใชพิมพปกและเนื้อใน ลักษณะการพิมพ (2 สี, 4 สี) และภาพปก องคประกอบของหนังสือ,

ประเด็นหลัก (Theme) ของเนื้อหาและบทความ จํานวนที่จัดพิมพและแจกจาย ตลอดจนการ

มอบหมายภารกิจหนาที่ในการจัดทําหนังสือฯ แกบุคคล/หนวยงาน ซึ่งรวมถึงหนวยงานที่ให  

การสนับสนุนดานงบประมาณจัดทําดวย 

 เร่ืองอื่นๆ (ถามี)   

(ภาคผนวก 3) 
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(2)  แนวทางการมอบหมายภารกิจหนาที่ (อาจเปลี่ยนแปลงตามมติ         
ที่ประชุมฯ) มีดังนี้  

 กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนบรรณาธิการ 

รับผิดชอบการประสาน/จัดหา/รวบรวมขอมูล/บทความ ออกแบบปก จัดทําตนฉบับ (Artwork) 

และดําเนินการแจกจาย 

 กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ การแจง

กําหนดการ เขียนคํานําที่ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และจัดสงใหกองสารนิเทศ 

(กองบรรณาธิการ) 

 กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ การรับ

บริจาคเงินทําบุญเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย และแจง

สรุปผลการรับบริจาคของปที่ผานมาใหกองบรรณาธิการทราบ เพื่อเปนขอมูลนําลงพิมพใน

หนังสือที่ระลึกฯ ที่จะจัดทําของปปจจุบัน 

 สวนราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบ การเขียนและจัดสงบทความที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนตามประเด็นหลัก 

(Theme) ที่กําหนด โดยในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบหมายสํานัก

นโยบายและแผน เปนผูเขียนบทความ 

 โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง รับผิดชอบ การจัดพิมพ

เปนรูปเลมและคาใชจายในการจัดพิมพเปนรูปเลม 

 การไฟฟานครหลวง รับผิดชอบ การจัดพิมพปกและคาใชจายใน   

การจัดพิมพปก  

1.3 องคประกอบของหนังสือ มีดังนี้ 

 (1) ปก นิยมพิมพ 4 สี โดยนําภาพพระประธาน/วัดที่จะนําผาพระกฐินฯ    

ไปทอดถวาย หรือภาพที่สื่อความหมายของเนื้อหาภายในเลม มาจัดวางใหสวยงาม มีชื่อเร่ือง 

(ระบุป พ.ศ. ที่นําผาพระกฐินฯ ไปทอดถวาย) ชื่อและตราสัญลักษณของกระทรวงมหาดไทย และ         

วัน เดือน ป ที่นําผาพระกฐินฯ ไปทอดถวาย โดยเลือกขนาดตัวอักษรใหลดหลั่นกันตามลําดับ 

สวนที่สันปกตองมีชื่อเร่ือง เพื่อสามารถมองเห็นขอความเมื่อนําหนังสือเรียงใสตูแลว  
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 (2) พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยคัดเลือกจาก     

พระราชดํารัสที่ทรงใหไวในโอกาสตางๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ

การเมืองในขณะนั้น เชน การสรางสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียง การรักษาปาไมและสิ่งแวดลอม 

และหลักการทํางาน เปนตน 

 (3) คํานํา (ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) เปนขอความ      

ที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายใหผูอานทราบอยางคราวๆ ถึงความเปนมา วัตถุประสงค กําหนดการ

ถวายผาพระกฐินฯ หรือเร่ืองที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในเลมที่อยากใหผูอานทราบ รวมถึงการ

ขอบคุณผูที่เกี่ยวของหรือใหความอนุเคราะหในการจัดพิมพ  

 (4) สารบัญ เปนรายชื่อหัวขอเรื่องเรียงตามลําดับเพื่อใหผูอานทราบวาใน

หนังสือประกอบดวยเรื่องอะไรและอยูที่หนาใด การออกแบบควรใหสะดวกตอการคนหา         

มีลักษณะสบายตา 

(5) เนื้อเรื่อง เปนสวนสําคัญที่เปนรายละเอียดเนื้อหาของหนังสือ อาจแบง

ออกเปนภาค/สวน โดยคํานึงถึงหลักการอานที่มีสาระ นาติดตาม เพื่อผูอานสามารถเขาใจ

เนื้อหาไดงายและสะดวก โดยไดแบงเนื้อหาสาระของหนังสือออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เนื้อหาหลัก ประกอบดวย ความเปนมาของกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย, สรุปผลการถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยของปที่

ผานมา, ประวัติวัด/เจาอาวาสและขอมูลสําคัญเกี่ยวกับวัด, ประวัติจังหวัดและขอมูลสําคัญ  

ของจังหวัด 

สวนที่ 2 บทความของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

โดยเนื้อหาจะพิจารณาจากทิศทางแนวโนมสถานการณปจจุบัน, นโยบาย แนวทาง และยุทธศาสตร

ในการบริหารราชการ รวมทั้งบทบาท หนาที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เปนตน 

(6) ภาคผนวก เปนสวนที่ไมใชเนื้อหาโดยตรง แตเปนการอธิบายเรื่องราว     

ที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ือง ประกอบดวย คําสั่งคณะทํางานจัดทําหนังสือเนื่องในงานถวายผา    

พระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย  ประจําป, กําหนดการถวายผาพระกฐินฯ 

ประจําปนั้นๆ แผนที่เดินทางไปวัดและแผนผังบริเวณวัด เปนตน 
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1.4 การจัดพิมพ 

“หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย” 

เปนหนังสือที่จัดพิมพขึ้นเพื่อใชเปนหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยนําผาพระกฐิน

พระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดที่กําหนดไวในแตละป โดยจัดพิมพปละ 1 ครั้ง (1 ฉบับ) ในชวง

ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม เปนประจําทุกป จํานวนการจัดพิมพขึ้นอยูกับมติที่ประชุมฯ  

ซึ่งที่ผานมาการจัดพิมพอยูระหวาง 3,000-5,000 เลมตอครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  รูปเลมและขนาด 16 หนายกธรรมดา (A5) หรือตามที่ที่ประชุมฯ กําหนด 

(2)  ปก : พิมพดวยกระดาษการดอารต 260 แกรมขึ้นไป พิมพออฟเซท 4 สี 

อาบลามิเนตดาน  อาบยูวี เฉพาะจุด ตัวหนังสือที่ เปนชื่อเ ร่ืองพิมพนูน  ตราสัญลักษณ

กระทรวงมหาดไทย ปมทองเคหรือเงินเค หรือตามที่ที่ประชุมฯ กําหนด 

(3)  เนื้อใน : รูปแบบการจัดวางอิสระ พิมพดวยกระดาษการดอารตไมนอย

กวา 105 แกรม พิมพออฟเซท 4 สี หรือตามที่ที่ประชุมฯ กําหนด 

(4)  งานพิมพ เรียงคอมพิวซและจัดอารตเวิรค 

(5)  เขาเลมไสกาว 
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ผังแสดงขั้นตอน1 
การจัดเตรียมและการวางแผนผลิตหนังสือที่ระลึกฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม

คณะทํางานจัดทํา

หนังสือที่ระลึกฯ 

เพื่อ 

จัดการ จัดเตรียม ตนฉบับ วางแผนการผลิต 

ผูเขียน/หรือเรียบเรียง 

ผูถายภาพ/หรือจัดหาภาพ 

กําหนดวัน/เวลาใชหนังสือฯ 

กําหนดระยะเวลาในการ

ผลิตหนังสือฯ ตั้งแต    

การจัดเตรียมตนฉบับ   

ไปจนถึงการทํางานของ

โรงพิมพ 

กําหนดบุคลากร 

ผูรวบรวมตนฉบับ 

ผูออกแบบ 

ผูรับผิดชอบติดตอ

ประสานงานกับ

โรงพิมพ 

ปรึกษากับทางโรงพิมพและ กฟน. 

เกี่ยวกับผูจัดพิมพปก  (ที่ผานมาถา

โรงพิมพประมาณราคาสูง กฟน.จะ

นํามาพิมพเองแลวจึงสงตอใหโรง

พิมพเขาเลม) 

ดําเนินการจัดพิมพ 

ปรึกษากับโรงพิมพเกี่ยวกับ

กําหนดเวลาที่ตองจัดสงไฟล

อารตเวิรคใหและระยะเวลาที่ตอง

ใชในการจัดพิมพ 
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1.5 การกําหนดรูปเลม แบบปก ประเด็นหลัก (Theme) ของเนื้อหาและ
บทความ 

 กองบรรณาธิการจัดประชุมคณะทํางานจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงาน

ถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป เพื่อกําหนดรูปเลม รูปแบบปก 

และประเด็นหลัก (Theme) ของหนังสือ พรอมกับพิจารณามอบหมายหนวยงานที่จะเขียน

บทความ ซึ่งกองบรรณาธิการจะจัดทําเปนแนวทาง (ตัวอยาง) เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ดังนี้ 

(1) การกําหนดรูปเลม กองบรรณาธิการจะจัดทําโมเดลรูปเลมหรือนําตัวอยาง

หนังสือที่มีในขนาดตางๆ นําเสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาคัดเลือก ซึ่งอาจไมมีการกําหนดความหนา

ของเลม เนื่องจากขึ้นอยูกับปริมาณเนื้อหาที่จะลงพิมพในหนังสือฯ  

(2) การกําหนดรูปแบบปก กองบรรณาธิการจะออกแบบตัวอยางปกโดยนํา

ภาพวัด/พระประธานหรือภาพที่เกี่ยวของมาจัดวางไวในหลายรูปแบบ เพื่อนําเสนอที่ประชุมฯ 

พิจารณาคัดเลือก  

(3) การกําหนดประเด็นหลัก (Theme) แบงออกเปน 2 สวน 

 เนื้อหาหลัก ซึ่งมีองคประกอบหัวขอเร่ืองเหมือนกันเกือบทุกป ไดแก 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, คํานํา-ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, 

สารบัญ, ความเปนมาของกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย, สรุปผลการถวายผาพระ

กฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยของปที่ผานมา, ประวัติวัด/เจาอาวาสและขอมูล

สําคัญเกี่ยวกับวัด, ประวัติจังหวัดและขอมูลสําคัญของจังหวัด 

 บทความ โดยพิจารณาจากเรื่องที่นาสนใจหรือที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย     

ที่สามารถสรางเสริมความรู ความเขาใจ เปนประโยชนแกขาราชการและประชาชนโดยทั่วไป 

เชน นโยบาย/แนวทางในการบริหารราชการ, บทบาท/หนาที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย, 

ผลงานที่สําคัญที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินงาน เปนตน 

(4) การพิจารณาแหลงบทความหรือผูเขียนบทความ โดยพิจารณาจาก

บทความของกรม/ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ตามประเด็นหลัก (Theme)            

ที่กําหนด ซึ่งอาจเปนบทความที่มีอยูแลวหรือมอบหมายผูมีความรู ความสามารถ หรือผูมี

ประสบการณที่เกี่ยวของกับประเด็นหลัก (Theme) นั้นๆ เปนผูเขียนบทความก็ได อาทิเชน 

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และผูปฏิบัตงิาน เปนตน  
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2. การประสานขอข้อมูลต้นฉบับ 

เมื่อไดประเด็นหลัก (Theme) ของเนื้อหาและบทความแลว กองบรรณาธิการ 

จะตองประสานขอขอมูลเพื่อจัดทําเนื้อหาจากผูเกี่ยวของและประสานขอบทความจากกรม/

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสามารถดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 กรณีที่เปนขอมูล/บทความเผยแพรแลว 

(1) ประสานทางโทรศัพทเพื่อขอความอนุเคราะหในเบื้องตน 

(2) ทําบันทึก/หนงัสือขอความอนุเคราะหขอมูล/บทความลงในหนังสือฯ  

2.2  กรณีขอความอนุเคราะหจัดทํารายละเอียดขอมูล/บทความ 

 แจงประสานโดยจัดทําเปนบันทึก/หนังสือขอความอนุเคราะหจัดทํา/        

ขอบทความลงพิมพในหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินฯ จากกรม/รัฐวิสาหกิจใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือหนวยงานที่คณะทํางานฯ มอบหมาย โดยแจงผลการประชุมฯ 

พรอมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูรับบทความทางโทรศัพท โทรสาร รวมทั้ง E-mail และ

รายละเอียดการสงบทความพรอมไฟลใหกับกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     

ซึ่งสาระสําคัญในบทความควรประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

 ชื่อเร่ืองวางตําแหนงกลางกระดาษแบบคอลัมนเดี่ยว เร่ิมจากชื่อเร่ือง

ภาษาไทย กรณีชื่อเร่ืองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหขึ้นบรรทัดใหม เพื่อใสชื่อเร่ือง

ภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผูเขียนและสถาบันใหวางไวใตชื่อเร่ืองโดยวางชิดขอบดานขวา     

ของกระดาษแบบคอลัมนเดี่ยว สวนตําแหนง/สถานที่ทํางานเขียนเปนเชิงอรรถ 

 เนื้อเร่ือง แบงเปน บทนํา เนื้อความหลัก บทสรุป 

 ขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana New หรือ Cordia New 16 p. 

ไมเกิน 2 หนา พรอมรูปภาพประกอบบทความ (ถามี) 

 เอกสารอางอิง (ถามี) ใหแยกผลงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ    

เรียงตามลําดับตัวอักษร 

(ภาคผนวก 6) 
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3. การพิจารณาคัดเลือกเน้ือหาและตรวจสอบความถูกต้อง 

  กองบรรณาธิการพิจารณาเนื้อหาหลักและบทความที่กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยหรือหนวยงานที่ไดมอบหมายจัดสงให โดยมีหลักพิจารณา ดังนี้ 

  3.1 เนื้อหาหลัก พิจารณาจากขอมูลที่คนควาหรือไดมาวาตองมีความถูกตอง

และเปนปจจุบัน โดยเฉพาะประวัติวัด/เจาอาวาส/ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับวัด และประวัติจังหวัด

และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับจังหวัด  

  3.2 บทความ พิจารณาตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 (1)   บทความที่นําเสนอเปนบทความเชิงวิชาการ 

 (2)   มีประเด็นหรือแนวคิดที่สอดคลองกับประเด็นหลัก (Theme)  

 (3)   เนื้อหามีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีทิศทางของเนื้อหาไปในทาง

เดียวกัน  

 (4)   มีความตอเนื่องสัมพันธกันโดยตลอด ทั้งในดานการเรียบเรียงถอยคํา 

ขอความและการจัดลําดับเร่ือง ทุกประโยคในแตละยอหนา และทุกยอหนาในแตละเรื่อง      

ตองเชื่อมโยงเขาดวยกัน ดวยการใชคําเชื่อมขอความ ไดแก คําบุพบท เชน กับ แต แด เพื่อ 

คําสันธาน เชน และ รวมทั้ง ตลอดจน นอกจากนี้ คําสรรพนาม เชน ที่ ซึ่ง อัน เปนตน 

 (5)  มีความสมบูรณในดานเนื้อหา มีเนื้อความชัดเจนกระจางแจง อธิบายได

ครอบคลุมความคิดหลักที่ตองการนําเสนอ ขอมูลที่นําเสนอเปนขอเท็จจริงที่ถูกตอง หากเปน

ความคิดเห็นตองมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ตองมีความสมบูรณดานการใชภาษา คือ 

ตองเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายการเขียน มีตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบ

ตามความจําเปน เพื่อใหเขาใจงายและชัดเจน 

 (6)  มีการคนควาอางอิงจากแหลงอางอิงที่เชื่อถือได ทันสมัย ครอบคลุม 

และมีการอางอิงอยางถูกตอง 

 (7) ความสอดคลองระหวางรูปภาพที่สอดแทรกระหวางเนื้อหา 

 (8) เปนบทความที่ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
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 ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะตองตรวจแกไขตนฉบับ (Rewrite) กอนที่จะสงไปทํา

อารตเวิรค เพราะตนฉบับที่ไดมานั้นอาจมีขอผิดพลาดในเรื่องตางๆ ที่ผูเขียนละเลย หลงลืม 

หรือรูเทาไมถึงการณ เชน ขอเท็จจริงที่เสนอมาไมถูกตอง เนื้อหาบางตอนอาจมีขอความ           

ที่ละเมิดสิทธิผูอ่ืน การใชภาษาไมเหมาะสม เชน ภาษาปาก ภาษาแสลง ฯลฯ ตลอดจนการ

ตระหนักถึงตัวบทกฎหมาย จรรยาบรรณ รวมทั้งตรวจสอบการจัดวางใหถูกตอง สวยงาม 

นอกจากนี้ยังตองตรวจสอบภาพประกอบเนื้อหาวาถูกตองตรงกันหรือไม มีความละเอียด

พอที่จะนํามาจัดทําอารตเวิรคหรือไม และกรณีมีขอสงสัยกองบรรณาธิการจะตองประสาน

ผูเขียนหรือเรียบเรียงเพื่อแกไขใหมีความถูกตองสมบูรณ 

 

4. การจัดทําอาร์ตเวิร์ค (Art Work) 

เมื่อไดขอมูลตนฉบับที่ผานการปรับแกและตรวจทานเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป

คือ การออกแบบ โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะจัดตนแบบราง (Dummy) และการวางหนาหรือเลยเอาท

รูปแบบหนังสือกอน เมื่อไดแบบที่ลงตัวแลว จึงดําเนินการจัดทําเปนอารตเวิรคตอไป โดยสามารถ

เลือกทําจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ตนเองถนัด เชน Photoshop, Illustrator, In Design หรือ

จะเปน PageMaker เปนตน รายละเอียดตามขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ (ภาคผนวก 7) 
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ผังการปฏิบัติการออกแบบอารตเวิรค (Art Work)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ. ใน เอกสารประกอบการสอนการออกแบบสิ่งพิมพ  สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและ      

มัลติมิเดีย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 48 

องคประกอบที่เปน
ตัวอักษรแบบตางๆ 

องคประกอบที่เปน      
ภาพแบบตางๆ 

องคประกอบพื้นฐาน
ตางๆ และองคประกอบ

่

โจทยของการออกแบบ โจทยของการออกแบบ โจทยของการออกแบบ 

องคประกอบที่เปน
ตัวอักษรที่เลือก 

องคประกอบที่เปน      
ภาพที่เลือก 

องคประกอบพื้นฐานและ
องคประกอบอื่นๆ ที่เลือก 

หลักการในการจัด
องคประกอบตางๆ 

โจทยของการออกแบบ 

หลักการในการจัด
องคประกอบที่เลือก 

ทางเลือก/เลยเอาท ทางเลือก/เลยเอาท ทางเลือก/เลยเอาท 

โจทยของการออกแบบ 

ทางเลือก/เลยเอาทที่
เหมาะสมที่สุด 

อารตเวิรค 

 การเลือกและ/หรือสรางองคประกอบและการจัดองคประกอบ  การจัดทําเลยเอาต  การประเมินผลงาน 
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5. การขอความเห็นชอบอาร์ตเวิร์ค (Art Work) และอนุญาตให้จัดพิมพ์ 

  กองบรรณาธิการทําบันทึกเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยผานประธานคณะทํางาน 

จัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 

ประจําป เพื่อขอความเห็นชอบเนื้อหาและรูปแบบอารตเวิรค และอนุมัติใหโรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง ดําเนินการจัดพิมพฉบับสมบูรณตอไป (ภาคผนวก 8) 

 

6. การจัดส่งอาร์ตเวิร์ค (Art Work) ให้โรงพิมพ์ 

เมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบอารตเวิรคแลว จะลงนามในหนังสือเพื่อ

นําสงไฟลอารตเวิรคและตนแบบอารตเวิรค จํานวน 1 ชุด พรอมกําหนดรูปแบบของหนังสือใหโรง

พิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ดําเนินการจัดพิมพ พรอมแจงการไฟฟานครหลวง

ทราบเพื่อออกคาใชจายการจัดพิมพปก (ภาคผนวก 8) ทั้งนี้ กองบรรณาธิการควรสงไฟล

อารตเวิรคพรอมตนแบบอารตเวิรคและการกําหนดรูปแบบของหนังสือใหโรงพิมพฯ ไมนอยกวา 

30 วัน และตองประสานการจัดพิมพใหแลวเสร็จไมนอยกวา 1 สัปดาห กอนวันงานพิธีถวายผา

พระกฐินพระราชทานฯ  
 

7. การพิสูจน์อักษร (Proof Reading) 

เมื่อกองบรรณาธิการจัดสงไฟลอารตเวิรคใหโรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครองแลว ทางโรงพิมพฯ จะจัดทําบรูฟตนฉบับหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผา

พระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย และจัดสงกลับมาใหกองบรรณาธิการพิสูจนอักษร 

เพื่อแกไขเปนครั้งสุดทาย มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้นงานอารตเวิรค 

(Art Work) กอนสงไปเขาสูกระบวนการจัดทําแมพิมพในขั้นตอนตอไป ดังนั้น การพิสูจนอักษร

จึงเนนความถูกตองการในการใชภาษา เชน การสะกด การันต การเวนวรรคผิดที่ การพิมพ

ตัวอักษรผิดขนาด เปนตน รวมทั้งพิจารณาความเรียบรอยทั่วๆ ไปของชิ้นงาน เชน การขึ้นยอ

หนาใหม การจัดวางรูปภาพประกอบเรื่อง และคําบรรยายภาพที่ตรงกับตําแหนงที่กําหนดไว  

ในขั้นการวางเลยเอาท รวมทั้งการตัดคําระหวางบรรทัด เพื่อจะไดแกไขกอนสงไปทําแมพิมพ 

เนื่องจากถามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแลว การไปแกไขในขั้นแกไขแมพิมพจะเสียคาใชจายสูงกวา

มาก การพิสูจนอักษรจึงนับเปนขั้นตอนสําคัญกอนดําเนินการจัดพิมพฉบับสมบูรณตอไป  
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8. การเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือเพื่อแจกจ่าย 

  โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จัดสงหนังสือที่ระลึกเนื่องในงาน

ถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจําป ฉบับสมบูรณใหกองสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแลว กองบรรณาธิการจัดทําบัญชีแจกจายหนังสือฯ โดยสวนหนึ่ง 

ใหแบงไวสําหรับแจกจายในวันพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานฯ และมอบใหแกวัด โรงเรียน   

ที่อยูในอุปถัมภของวัด และจัดทําบันทึกเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในบันทึก/หนังสือ

เพื่อเตรียมแจกจายผูบริหาร สวนราชการระดับกรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

มหาไทย สํานักงานรัฐมนตร ีสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จังหวัดทุกจังหวัด หองสมุดกระทรวงมหาดไทย หองสมุดวิทยาลัยมหาดไทย ภายหลังวันงานพิธี

ถวายผาพระกฐินพระราชทานฯ เสร็จสิ้นแลว (ภาคผนวก 9)   
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บทที่ 4 
 

สภาพปญัหา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ 
ในการจัดทําหนังสอืทีร่ะลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทย 
 

1. สภาพปัญหา/ผลกระทบ 

  การจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

กระทรวงมหาดไทยที่ผานมาพบปญหาหลายประการ ดังนี้ 

1.1 ปญหาดานขอมูลที่นํามาลงพิมพ 
 (1)  การประสานขอขอมูลประวัติวัด/เจาอาวาส ความเปนมาของจังหวัด

และสาระความรูเกี่ยวกับจังหวัดที่จะนําผาพระกฐินไปทอดถวาย อาจเกิดความลาชา เนื่องจาก

ทางวัด/จังหวัดไมมีขอมูลเตรียมอยูหรือขอมูลที่มีไมเปนปจจุบัน ซึ่งบางครั้งกองบรรณาธิการ    

ตองหาขอมูลเองจากแหลงขอมูลความรู เชน จากเว็บไซต หนังสือที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยหลายครั้ง

ขอมูลมีความคาดเคลื่อนไมตรงกับความจริง เชน ป พ.ศ. จํานวนตัวเลข คําศัพทเฉพาะ ฯลฯ 

 (2) การเขียน/สงบทความ แมที่ประชุมคณะทํางานจัดทําหนังสือที่ระลึก

เนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ไดกําหนดประเด็นหลัก (Theme) ของ

บทความแลว แตบางครั้งผูเขียนหรือจัดสงบทความไมตรงกับประเด็นหลัก (Theme) ทําใหตอง

ประสานขอบทความใหมและเกิดความลาชา 

1.2 ปญหาดานกระบวนการจัดทํา 
 การจัดพิมพบางครั้งลาชากวาที่กําหนด โดยในชวงระยะเวลาที่โรงพิมพ

อาสารักษาดินแดน กรมการปกครองไดรับไฟลตนฉบับจากกองบรรณาธิการแลว อาจอยูในชวง

ที่โรงพิมพมีงานจางจํานวนมาก ซึ่งตองจัดสรรตามคิวและใหเสร็จตามกําหนดเวลาที่ไดตกลง

กับผูจางไว  

1.3 ปญหาดานบุคลากร 
 (1)  ปญหาเกิดจากการสับเปลี่ยน/โยกยายขาราชการผูปฏิบัติงาน ทําให

การจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย    

ไมตอเนื่อง และผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดทําหนังสือฯ แทน ไมมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
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มากอน จึงตองเร่ิมเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางลาชา และ

ผลงานที่ไดไมสมบูรณเทาที่ควร 

 (2)  การทํางานเปนแบบเชิงเดี่ยว คือ กองบรรณาธิการจะมอบหมาย

ขาราชการผูปฏิบัติงานเพียงคนเดียวรับผิดชอบการจัดทําหนังสือฯ ซึ่งกระบวนการจัดทําหนังสือ 

1 ฉบับ มีขั้นตอนที่หลากหลาย อาทิเชน การคนหา/รวบรวมขอมูล การประสานขอขอมูลทาง

โทรศัพท การจัดทําบันทึก/หนังสือ การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดทําดัมม่ีและ

อารตเวิรค รวมถึงการประสานงานดานตางๆ เปนตน โดยผูไดรับมอบหมายตองดําเนินการ

จัดทําเองทุกขั้นตอน จึงทําใหเกิดความผิดพลาดกับงานไดงาย เปนผลทําใหงานที่ออกมา       

ไมสมบูรณและลาชากวาที่ควร  

1.4 ปญหาดานการตรวจและกลั่นกรอง 
การตรวจและกลั่นกรองทั้งในสวนเนื้อหาและรูปแบบ ยังคงเกิดความผิดพลาด 

ตกหลน เนื่องจากไมมีกรอบแนวทางหรือรูปแบบในการตรวจที่ชัดเจน และสวนหนึ่งมาจากการ       

ที่ผูออกแบบตองทําหนาที่ตรวจกลั่นกรองดวย ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะหาขอบกพรองไปดวยในเวลา

เดียวกัน  

ปญหาดานตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนลวนมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานในการ

จัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจ

ทําใหลาชาและเสียเวลาในการดําเนินการ อีกทั้งสิ้นเปลืองทรัพยากรขององคกร 

 

2. สภาพปัญหา/ผลกระทบ 
เพื่อแกไขปญหาดานตางๆ ที่เกิดขึ้นใหนอยลง จึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหาไว 

ดังนี้ 

2.1 การแกไขปญหาดานขอมูลที่นํามาลงพิมพ 
 (1)  จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองหลักสํารองไว อาทิ ประวัติวัด/       

เจาอาวาส ความเปนมาของจังหวัดและสาระความรูที่เกี่ยวของ ฯลฯ กรณีเกิดปญหาทางวัด/

จังหวัดไมมีขอมูลเตรียมไวหรือขอมูลที่มีไมเปนปจจุบันหรือมีเหตุไมสามารถจัดสงขอมูลได   

ตามกําหนดเวลา ใหกองบรรณาธิการประสานขอความรวมมือวัด/จังหวัดตรวจสอบขอมูล

สํารองที่กองบรรณาธิการจัดเตรียมไวกอนแลวใหถูกตองโดยเร็ว 

 (2)  แสวงหาความรวมมือและเครือขาย ประสานทําความเขาใจในการจัดทํา

บทความใหชัดเจน 
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 (3)  จัดเตรียมบทความสํารอง โดยกองบรรณาธิการเปนผูจัดหา (โดยให

แจงในที่ประชุมคณะทํางานจัดทําหนังสือฯ ใหทราบกอนวาหากบทความที่หนวยงานสงให   

กองบรรณาธิการไมตรงกับ Theme ที่กําหนด ใหกองบรรณาธิการสามารถใชบทความที่หา

สํารองไวได) 

2.2 การแกไขปญหาดานกระบวนการจัดทํา 
 ประสานโรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ไวแตเนิ่นๆ และ

จัดสงเอกสารตนฉบับพรอมไฟลตนฉบับใหตรงตามเวลาที่กําหนดที่ไดประสานงานไวกับ       

โรงพิมพอาสารักษาดินแดนฯ ตั้งแตตน 

2.3 การแกไขปญหาดานบุคลากร 
(1) สงเสริมสนับสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรเรียนรู ฝกอบรม 

(2) ใชระบบการสอนงานและการทํางานเปนทีม (การมอบหมายหนาที่ 

แบงงานกันทํา) 

(3) ใชคูมือการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ของกระทรวงมหาดไทย เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2.4 การแกไขปญหาดานการตรวจและกลั่นกรอง 
 (1)  ใชคูมือการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน

ของกระทรวงมหาดไทย เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 (2)  ควรมีบุคลากรชวยตรวจหาคําผิด ดูความเสมอตนเสมอปลาย รวมทั้ง

รายละเอียดตางๆ  

 (3)  การตรวจแก ผูตรวจแกจะตองใชภาษาที่ชัดเจน ซึ่งหลักในการแก       

ที่สําคัญ คือ การใชเครื่องหมายในการตรวจแกของแตละสถาบันอาจแตกตางกันบาง ในที่นี้    

จะขอเสนอรูปแบบที่มักใชกันทั่วไปในการบรรณาธิการหนังสือ เชน การแกคํา การเพิ่มขอความ 

หรือตัวอักษร การเวนวรรค การกําหนดใชลักษณะตัวตางๆ การขึ้นยอหนาใหม เปนตน           

ดังตัวอยางรูปแบบที่เสนอไวใน (ภาคผนวก 11) 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 

 

   กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหนาที่เปนศูนยกลาง

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานนโยบาย กิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน รวมทั้งการจัดทําหนังสือ 

วารสาร เอกสาร เพื่อเผยแพรในโอกาสตางๆ และภายใตการบริหารจัดการความรู (Knowledge 

Management) ถูกกําหนดขึ้นเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน โดยการจัดเก็บขอมูลความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) และจัดการใหเปน

ขอมูลความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได

สนับสนุนใหจังหวัดและหนวยงานในสังกัดจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)” ขึ้น 

  เพื่อการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546  กองสารนิเทศจึงไดจัดทําคูมือ “การจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐิน

พระราชทานของกระทรวงมหาดไทย” ขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจและเปนแนวทางในการ

จัดทํา ซึ่งไดรวบรวมความรูที่เกี่ยวของไว ไดแก แนวคิดการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงาน

ถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย การจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงาน

ถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย การกําหนดรูปเลม รูปแบบปก ประเด็น

หลัก (Theme) และผูเขียนบทความ การประสานขอบทความ การคัดเลือกและพิจารณาเนื้อหา 

การจัดทําตนฉบับ (Art Work) การขอความเห็นชอบตนฉบับและใหจัดพิมพ การจัดสงตนฉบับ 

การตรวจสอบความถูกตองของหนังสือกอนพิมพฉบับสมบูรณ และการเสนอปลัดกระทรวง-

มหาดไทยลงนามหนังสือเพื่อแจกจาย รวมถึงใหทราบสภาพปญหา ผลกระทบ และขอเสนอแนะ 

  แนวทางดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทําหนังสือ      

ที่ระลึกเนื่องในงานถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหจัดทําหนังสือที่ระลึกฯ หนวยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผูสนใจตอไป 
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ข้ันตอนการออกแบบจัดวางหน้าสิ่งพิมพ์1 

 
  ในการออกแบบตนฉบับสิ่งพิมพกอนจะสงเขาสูโรงพิมพ ผูออกแบบควรทําตาม

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 2 คือ 1. การทําตนแบบราง (Dummy) 2. การกําหนดตําแหนงพื้นที่ของ

ตนฉบับ (Lay out) และ 3. การทําตนฉบับสมบูรณ (Art Work) 

1. การทําต้นแบบร่าง (Dummy) 
 การทําดัมม่ี (Dummy) เปนการทํารูปแบบจําลองของสิ่งพิมพที่จะทํา เพื่อใช

ควบคุมการพับและการจัดหนา นิยมทําเปนขนาดยอสวน ถาสิ่งพิมพที่จะทํามีขนาดใหญ      

โดยพับกระดาษใหมีลักษณะเปนรูปสิ่งพิมพที่จะจัดทําขึ้น แลวเขียนรายละเอียดของแตละหนา

ลงไป ความละเอียดของดัมม่ีขึ้นอยูกับความยากหรือความซับซอนในการจัดทําสิ่งพิมพ ถาเปน

สิ่งพิมพที่มีขั้นตอนงายๆ การทําดัมม่ีอาจเปนแบบหยาบ แตถาเปนสิ่งพิมพที่มีความซับซอนใน

การจัดทํา การทําดัมม่ีควรเปนแบบละเอียด เพื่อใหผูปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนทราบขอมูลที่

เกี่ยวของ และสามารถสื่อความหมายไดตรงกับที่ผูออกแบบสิ่งพิมพตองการ 3 

 ในทางปฏิบัติเมื่อผูออกแบบไดรับเนื้อหาตนฉบับมาครบเรียบรอยแลว ก็จะ

คํานวณวาเนื้อหาตนฉบับทั้งหมดเมื่อนํามาพิมพเปนหนังสือทั้งเลมจะไดจํานวนกี่หนา โดย

ทดลองเรียงพิมพหนึ่งหนาแลวเปรียบเทียบกับจํานวนหนาและจํานวนบรรทัดของเนื้อหา

ตนฉบับทั้งหมด ก็จะทําใหทราบไดวาจะเปนหนังสือกี่หนา และตองใชกระดาษจํานวนกี่ยกตอเลม 

จากนั้นนํากระดาษเปลามาตัดใหเทากับขนาดของหนังสือที่จะพิมพจริง โดยมีจํานวนหนาเทากับ

ที่ไดคํานวณไว เย็บเปนรูปเลมสําหรับกําหนดโครงสรางของหนังสือ (กรณีเปนสิ่งพิมพที่มีแผนเดียว 

เชน แผนพับ ใบปลิว ภาพโฆษณา ไมจําเปนจะตองมีขั้นตอนการทําดัมม่ี) 

 ขอมูลที่ควรกําหนดในดัมม่ีแบบละเอียด (Dummy Scale) ไดแก ขนาดหนังสือ 

การลําดับเลขหนา การลําดับเนื้อหา ขนาดและแบบตัวพิมพหรือแบบอักษร จํานวนสีที่ใช 

จํานวน ขนาด และรูปแบบของคอลัมน (Column) ในแตละหนา การจัดวางอักษรใหเรียงชิดซาย 

(Flush left หรือ Left alignment) หรือใหมีการปรับเต็มแนว (Justification) หรือการเรียงชิดซาย 
1 เอกสารประกอบการสอนการออกแบบสิ่งพิมพ  สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมิเดีย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

หนา      -          
2 ศิริพงศ พยอมแยม : 2537, หนา 237 
3 จันทนา ทองประยูร : 2537, หนา 20 
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และชิดขวาในบรรทัดเดียวกัน นอกจากนี้ ยังควรกําหนดความยาวของบรรทัด ตําแหนงและขนาด

ของภาพประกอบ ตารางประกอบ แผนภูมิ การเนนหัวเรื่อง การจัดวางยอหนา ลักษณะการพับ 

การเก็บเลม การเขาเลม และรายละเอียดอื่นที่จําเปนตอการจัดทําหนังสือ 4 

2. การกําหนดตําแหน่งพื้นที่ของต้นฉบับ (Lay out) 
 การกําหนดตําแหนงพื้นที่ของตนฉบับ (Lay out) (หนังสือบางฉบับเรียกวา 

การจัดวางหนา (Lay out)) เปนการกําหนดพื้นที่ของสิ่งพิมพในแตละหนาวาจะประกอบดวย

อะไรบาง โดยอาจเปนอักษร ภาพประกอบ วาควรจะอยูในตําแหนงบริเวณใดจึงจะเหมาะสม

สวยงามตามหลักองคประกอบศิลป และสามารถสรางความสนใจตอผูดู ในทางปฏิบัติหลังจาก

ที่ผูออกแบบไดทําตนแบบรางหรือดัมม่ีเสร็จแลว จะนําดัมม่ีนั้นมาจัดทําเลยเอาททีละหนาใน

ลักษณะภาพรางเทากับตนฉบับจริง 

 ในการจัดหนาหนังสือจะตองคํานึงถึงขนาดพื้นที่ของงาน ขนาดคอลัมนและ

พื้นที่วาง โดยเนนความสวยงามและความประหยัด (จัดวางใหคุมคาที่สุด) และพิจารณาถึง

สิ่งพิมพพรอมๆ กันทั้งสองหนา เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพไมแตกแยกจากกัน การทําเลย

เอาทในปจจุบันนิยมใชตารางกริด (Grid Scale) ชวยในการกําหนดพื้นที่ของตัวอักษรและ

ภาพประกอบ ทําใหการจัดหนาเปนระเบียบและลงตัวยิ่งขึ้น 

  ความสําคัญของการจัดเลยเอาทถือเปนหัวใจของการออกแบบสิ่งพิมพ 

เพราะเปนการใชความคิดสรางสรรคในการกําหนดพื้นที่ใหเหมาะสมกอนที่จะลงมือสราง

ตนฉบับที่สมบูรณตอไป ทั้งจะชวยใหกระบวนการสรางภาพตนฉบับเกิดความรวดเร็วแนนอน 

ไมตองเสียเวลาลองผิดลองถูก และเปนการประหยัดวัสดุในการทํางานอีกดวย 

 ในขั้นตอนนี้อาจนับไดวาเปนการทําแบบรางหยาบ (Rough layout) กลาวคือ 

เปนการแปลงรูปแบบความคิดของหนังสือที่กําหนดไวไปสูรูปแบบที่มองเห็นได นิยมทําเปน

ขนาดเล็กกวาของจริง แตไดสัดสวนทั้งรูปรางและขนาด การทําแบบรางหยาบอาจทําหลายชิ้น

และหลายแบบเพื่อเปนตัวเลือก โดยเลือกทําเฉพาะหนาสําคัญ เชน หนาปก และหนาที่ขึ้นบทใหม

หรือเร่ืองใหม นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดตําแหนงตัวอักษร นิยมใชตัวอักษรสมมติ (Blind 

text) เชน ใชตัว ก หรือ NO แทนสวนที่เปนขอความทั้งหมด 5 

 
4 จันทนา ทองประยูร : 2537, หนา 20-21 
5 จันทนา ทองประยูร : 2537, หนา 20 
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3. การทําต้นฉบับสมบูรณ์ (Art Work) 

 กระบวนการจัดทําตนฉบับสมบรูณ (Art Work) จะดําเนินการตอเนื่องมาจาก

การจัดวางหนาหรือการวางเลยเอาท และเปนขั้นตอนสุดทายของการออกแบบสิ่งพิมพ โดยนํา

แบบรางหยาบในขั้นตอนการกําหนดเลยเอาทใหมีลักษณะสมบูรณขึ้น (หนังสือบางฉบับ

เรียกวา การทําแบบรางสมบูรณหรือแบบรางละเอียด (Comprehensive layout)) เปนขั้นตอน

การจัดทํางานศิลปโดยวางองคประกอบในหนาสิ่งพิมพ ไดแก ขอความหรือตัวอักษร รูปภาพ

ประกอบ กราฟกตางๆ มาจัดวางตามที่ไดกําหนดไวในเลยเอาท ในขนาดและรูปแบบเทากับ

หนังสือที่จะจัดทํา ถือเปนการจัดทําตนฉบับจริง กอนที่จะสงไปทําแมพิมพ 

 ในปจจุบันความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีผลใหผูออกแบบ

นําโปรแกรมคอมพิวเตอรดานการออกแบบตางๆ มาชวยจัดทํา เชน Photoshop, Illustrator,        

In Design, PageMaker ฯลฯ ซึ่งโปรแกรมเหลานี้สามารถสรางอารตเวิรคโดยกําหนดลักษณะ 

ขนาด แบบตัวอักษร ชวงบรรทัด ชองไฟระหวางตัวอักษร ใสภาพประกอบ และรายละเอียดอื่นๆ 

รวมถึงการใชเทคนิคพิเศษตางๆ เชน การกําหนดสี แสงเงา เปนตน และดวยโปรแกรมที่สามารถ

ทํางานออกแบบไดงายและสะดวกตอการแกไขนี้ ผูออกแบบจึงสามารถจัดทําอารตเวิรคไดใน

ขั้นตอนการกําหนดตําแหนงพื้นที่หรือเลยเอาท และเมื่องานอารตเวิรคที่จัดทําเสร็จสมบูรณเปน

ที่พอใจแลว ก็สามารถสงไฟลขอมูล (File transfer) นั้นผานไปยังเครื่องถายฟลมเพื่อจัดทํา

แมพิมพ (Printed Plate) ในการพิมพไดเลย 

องคประกอบที่สําคัญในการทําตนฉบับสมบูรณหรืออารตเวิรค6 ไดแก 

3.1 ตัวอักษร เปนการพิมพตัวอักษรประกอบเปนขอความในสิ่งพิมพ 

เนื่องจากปจจุบันนิยมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ ซึ่งมีตัวอักษรใหเลือกมากมาย

และสามารถเก็บตนฉบับไวในบันทึกความจําของคอมพิวเตอรได ทําใหสะดวกตอการแกไข

ตนฉบับและนํามาสั่งพิมพใหม 

 การจัดและการตรวจแกไขการพิมพตัวอักษร ในการกําหนดความกวางของ

แถวบรรทัดหรือคอลัมน (Column) จะตองมีความกวางเทากันโดยตลอด อาจทําเปนคอลัมนเดียว 

หรือ 2-3 คอลัมนก็ได ขนาดของตัวอักษรที่เปนเนื้อหานิยมใชขนาด 14-18 p. ในกรณีที่เปนคําที่

ตองการเนนอาจใชตัวหนาหรือตัวเอนเปนพิเศษ นอกจากนี้ เมื่อไดพิมพตัวอักษรเรียบรอยแลว 

 
6 ศิริพงศ พยอมแยม, 2537, หนา 239  
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อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงตองมีการตรวจแกการพิมพ โดยพิสูจนตัวอักษรและแกไขใหมี

ความถูกตองทั้งดานภาษาและวรรคตอน 

 การเนนตัวอักษรใหนาสนใจ ผูออกแบบควรใชเทคนิคสรางความนาสนใจ

ตอผูดู โดยใหมีความรูสึกที่ตางจากการใชตัวอักษรสีดําบนพื้นขาวปกติ เชน การกลับคาน้ําหนัก

ตัวอักษรใหมีลักษณะเปนเนกาทีฟ (ตัวอักษรสีขาวบนพื้นดํา) ซึ่งจะสรางความรูสึกแปลกใหม 

แกผูดู การใชสี แสงเงา กับตัวอักษรที่ตองการเนนเปนพิเศษ เชน หัวขอเร่ือง จะชวยใหขอความ

นั้นแปลกและสรางความสนใจจากผูดูไดมากกวาบริเวณอื่น เปนตน 

3.2 ภาพประกอบ ในการออกแบบสิ่งพิมพ ผูออกแบบจําเปนตองคํานึงถึง

การใชภาพประกอบในหนาสิ่งพิมพ ซึ่งอาจเปนภาพวาด ภาพถาย สถิติ แผนภูมิ เปนตน       

โดยภาพประกอบมีความสําคัญในการสรางความสนใจและพอใจของผูดูตอการดูรูปภาพ

มากกวาสิ่งพิมพที่มีแตตัวอักษรลวน ชวยใหผูดูรับรูและเขาใจเรื่องราวในสิ่งพิมพไดเร็วกวาการ

ใชตัวอักษร และทําหนาที่เปนบริเวณพักสายตาจากตัวอักษร 

 หลักการนําภาพประกอบมาใชในงานออกแบบ ควรใชหลักการ ดังนี้ 

7.1 ลักษณะของภาพตองสื่อความหมายไดตรงกับเนื้อหา 

7.2 ภาพตนฉบับควรมีคุณภาพ/ความละเอียดสูง 

7.3 การใชเทคนิคการตัดตอผสมภาพ เพื่อใหมีลักษณะแปลกตาเกิด

ความนาสนใจ 

7.4 ใชเทคนิคการตัดภาพตนฉบับบางสวน (Cropping) ในกรณีที่

ภาพเต็มมีสวนที่ไมนาดูอยู เพื่อทําใหภาพที่เหลือนาสนใจยิ่งขึ้น 

7.5 การใชเสนไกด (Guide) เพื่อชวยใหการจัดภาพมีความเปน

ระเบียบแบบแผน 

7.6 คํานึงถึงตําแหนงที่ผูดูสนใจ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ของสิ่งพิมพ

ทั้งหมดมีความสามารถจูงใจตอผูดูไมเทากัน ผูออกแบบจึงควรจัดความสําคัญของภาพเพื่อวาง

ในตําแหนงที่มีความเหมาะสมตามลําดับ 

 

 

 



กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

7.7 เทคนิคการจัดภาพและตัวอักษรในหนาเดียวกัน 

7.7.1 จัดภาพใหอยูดานลาง หรือดานบนของตัวอักษร สําหรับ

รูปเลมแนวตั้ง 

7.7.2 จัดภาพใหอยูดานซายหรือดานขวาของตัวอักษร สําหรับ

รูปเลมแนวนอน 

7.7.3 จัดวางภาพแทรกระหวางตัวอักษร สําหรับรูปเลมแบบใด

ก็ได โดยคํานึงถึงหลักความสมดุล 

7.7.4 จัดวางตัวอักษรทับภาพ จําเปนตองคํานึงถึงความสมดุล 

ชองวาง และการตัดกันระหวางพื้นภาพกับตัวอักษร 

7.8 การวางภาพและตัวอักษรอยูคนละหนา การจัดลักษณะนี้มักไมมี

ปญหาในการออกแบบ แตตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางหนา เชน น้ําหนักของภาพและ

ตัวอักษรตองใกลเคียงกัน เพื่อใหเกิดความสมดุล 

7.9 การวางภาพและตัวอักษรเชื่อมตอเนื่องระหวางสองหนา การจัด

ในลักษณะนี้เปนการจัดหนาที่มีเอกภาพ จะใหความรูสึกที่ตอเนื่องแกผูดู นิยมใชในการจัดหนา

หนังสือสําหรับเด็กและจุลสารตางๆ 

3.3 การทําเครื่องหมายสําหรับชางพิมพ การทําอารตเวิรคสิ่งพิมพ 

ผูออกแบบตองทําเครื่องหมายที่ใชเปนสัญลักษณในการพิมพ เพื่อใหโรงพิมพจัดพิมพตามที่

ตองการ ซึ่งสัญลักษณที่ใชหลักๆ มี 3 แบบ7 ไดแก 

 (1)  เครื่องหมายกําหนดแนวเสนในการตัดเจียนกระดาษ (Crop Mark) 

หรือเครื่องหมายแสดงมุม (Corner marks) สําหรับบอกแนวการตัดเจียนกระดาษทั้ง 4 ดาน 

เพื่อใหเหลือขนาดของชิ้นงานตามตองการ 

 (2)  เครื่องหมายกําหนดแนวพับกระดาษ (Folds mark) โดยจะแทน

ดวยสัญลักษณเสนประทั้งสองดานของอารตเวิรค สําหรับเปนแนวใหชางพับกระดาษเมื่อพิมพ

เสร็จแลว 

  (3)  การกําหนดเสนไกด (Guide) เพื่อความแมนยําและแนนอนในการ

ระบุตําแหนงการทํางาน การจัดวาง หรือแมกระทั่งเพื่อกําหนดขนาดของชิ้นงาน 

 
7 ทีมอาจารยสถาบัน NetDesign, Computer Arts&Graphic Design. หนา 132. 
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เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

1. ออกแบบใหผูอาน อยาออกแบบใหตัวเอง โดยคํานึงถึงเปาหมาย 3 ประการ 

คือ เรียกรองความสนใจผูอาน ทํางานของคุณใหงาย และชักจูงผูอานใหทําอะไรสักอยาง เชน 

การออกแบบใหอานงาย ผลการวิจัยพบวาหากมีอักษรในแตละบรรทัดเกินกวา 10-12 คําแลว 

จะทําใหการกวาดสายตากลับมาหาตําแหนงเริ่มตนบรรทัดถัดไปมีปญหา ดวยเหตุนี้จึงมีการ

แบงซอยเปนหลายคอลัมนเพื่อชวยลดปญหาดังกลาว, การขึ้นยอหนาใหมเปนเสมือน

เครื่องหมายเตือนผูอานใหทราบถึงการนําเขาสูความคิดหรือเนื้อหาใหม, แบบตัวอักษรเดียวกัน

ทั้งยอหนาชวยใหการสรางความเขาใจในเนื้อหาถอยความในยอหนานั้นงายขึ้น นอกจากนี้ยังมี

ลูกเลนอีกหลากหลายในการจัดหมวดหมูและเนนขอความที่ชวยดึงดูดความสนใจและชวยให

รายละเอียดดูกระชับเปนกลุมเปนกอนขึ้น 

2. จัดลําดับการออกแบบ โดยลําดับความสําคัญกอนหลัง แยกแยะประเภท

งาน จัดหมวดหมูลักษณะงานที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน จัดการใหเสร็จเปนหมวดงานไป 

เมื่อรวบรวมตนฉบับงานไดแลว ตองจัดหมวดหมูหัวขอประเภทเดียวกันหรือคลายกัน ใช

ตัวอักษรสําหรับหัวเรื่องแบบและขนาดเดียวกันทั้งงาน  ในสวนของตัวเนื้อความก็เชนกัน ตองให

เปนแบบและขนาดเดียวกันทั้งงาน มิฉะนั้นแลวจะนําไปสูความสับสนทางความคิด งานขาด

เอกภาพ การเลือกใชแบบ ขนาด ตลอดจนสีของตัวอักษรที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความคิดจะ

ชวยใหงานนาสนใจ ไมรูสึกเบื่อหนายในขณะอาน นอกจากนี้ ขอควรระวังในการจัดหมวดหมู

หัวของานคือ อยาเปลี่ยนความหมายใหตางไปจากตนฉบับโดยพลการเปนอันขาด การออกแบบที่ดี

จะตองไมสรางความเขาใจผิดหรือนําไปสูการตีความที่ผิดไปจากเปาประสงคที่แทจริงของงาน 

3. วางจังหวัดใหเหมาะสม หลังจากจัดหมวดหมูในเนื้องานออกเปนหัวขอใหญ 

หัวขอยอย เนื้อความ บรรยายภาพ ฯลฯ เรียบรอยแลว ก็มาถึงเรื่องการวางจังหวะ หนังสือ

มาตรฐานทั่วไปจะใชความตอเนื่องของเลยเอาทจากหนาหนึ่งไปยังอีกหนาหนึ่งเปนหลัก ในเลย

เอาทจะใชการวางคอลัมนของขอความขนานกันไป ทายคอลัมนดานลางอาจปรับใหเสมอกัน

หมดหรือปลอยอิสระ  อีกทั้งขนาดและตําแหนงในการวางภาพตางๆ  เหลานี้ลวนเปน

องคประกอบสําคัญของการวางจังหวะในหนางาน  

 

 



กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เครื่องมือสําคัญที่ชวยใหการวางจังหวะในหนางานที่ดีที่สุดเห็นจะไมพนการ

สรางภาพรางคราวๆ ของงาน ซึ่งยังคงใชงานไดดี แมจะเขาสูยุคการออกแบบสิ่งพิมพแบบ

อิเล็กทรอนิกสแลวก็ตาม เพราะเหตุที่ชวยใหมองภาพรวมของงานไดแจมชัดขึ้นวาจะวางอะไรไว

ตรงไหนจึงจะดูดี 

4. ใหความสําคัญกับรายละเอียด ไมมีอะไรที่สงผลกระทบกับคุณภาพของการ

ออกแบบไดมากมายเทากับความบกพรองจากการจัดตัวพิมพหรือความบกพรองเล็กนอย เชน 

ลากเสนไมบรรจบกัน จํานวนคอลัมนไมสมํ่าเสมอ เปนตน ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะใหผูออกแบบมา

นั่งหาขอบกพรองของตัวเองไปดวยในเวลาเดียวกัน ทางที่ดีควรมีใครสักคนที่มีประสิทธิภาพมา

ชวยตรวจหาคําผิด ดูความเสมอตนเสมอปลาย รวมทั้งรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนในเลยเอาท 

คงไมเสียเวลาไปเทาใดนักหากจะพิมพงานออกทางเครื่องพิมพเลเซอรในสํานักงานเพื่อ

ตรวจทานครั้งสุดทาย กอนที่จะสงไฟลไปพิมพ แมวางานนั้นจะดวนหรือใกลเวลากําหนดเสร็จ

มากเพียงใดก็ตาม การมองขามจุดลอแหลมนี้ไปกอใหเกิดความเสียหายมานับรายไมถวนแลว 

บางครั้งตองกลับมายิงฟลมใหมหมดอีกรอบ บางครั้งถึงกับตองพิมพกันใหมหมด เปนเรื่อง

ทะเลาะกันใหญโตวาใครจะเปนผูออกคาใชจายในความผิดพลาดครั้งนี้ 

5. คิดถึงโรงพิมพ ผูออกแบบสื่อสิ่งพิมพตองรูสมรรถนะของโรงพิมพ วาจะตอง
ติดตอกับใคร ตองพิมพบรูฟสีดูกอนหรือไม จะใชสีระบบอะไรเปนพิเศษหรือไม และงานจะเสร็จ

เมื่อใด เปนตน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

บันทึก/หนังสือขอความเห็นชอบอาร์ตเวิร์คและ 
จัดส่งอาร์ตเวิร์คให้โรงพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 8 









กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บันทึก/หนังสือ/บัญชีแจกจ่ายหนังสือที่ระลึกเนื่องในงาน 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 
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กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวอย่างหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐิน 
พระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 
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๑. ความเปนมา
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โดย กรมการพฒันาชมุชน

แผนชมุชน มงุแกไขปญหาชมุชนดวยตนเองแผนชมุชน มงุแกไขปญหาชมุชนดวยตนเอง
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๔.ผลการดำเนนิงาน
การประเมนิคณุภาพแผนชมุชน
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๕. การดำเนนิงานพฒันาคณุภาพแผนชมุชนและแนวทางการดำเนนิ
     ⌫


 ⌦ 
⌫⌫ 
 
⌫ ⌫  
   ⌫





 
  
 ⌫  ⌫
⌫⌫⌫ ⌫⌦
  ⌫
 





 ⌫  
⌫⌫⌫⌫⌫ 
⌫  
   ⌫
 ⌫
⌫⌫

โดย..นายมานสั ฉัว่สวสัดิ์

ผเูชีย่วชาญเฉพาะดานการจดัการทีด่นิของรฐั กรมทีด่นิ

“โฉนดชมุชน”

จากหลกัการ แนวคดิ สกูารปฏบิตัิ
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ปภ.ยดึแผนฯ ปภ.ชาต ิป ๕๓-๕๗

เปนเครื่องมือยกระดับความปลอดภัยของไทย

ปภ.ยดึแผนฯ ปภ.ชาต ิป ๕๓-๕๗

เปนเครื่องมือยกระดับความปลอดภัยของไทย

โดย กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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โดย กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ผงัพืน้ทีเ่ฉพาะ อำเภอกลัยาณวิฒันาผงัพืน้ทีเ่ฉพาะ อำเภอกลัยาณวิฒันา
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การจัดทำบริการสาธารณะรวมกันของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(Local Cooperation)

การจัดทำบริการสาธารณะรวมกันของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(Local Cooperation)

โดย กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่
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30 วธิ ีคณุทำได ชวยลดภาวะโลกรอน

(Global Warming)

30 วธิ ีคณุทำได ชวยลดภาวะโลกรอน

(Global Warming)



โดย การไฟฟานครหลวง
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๕๐ ป การไฟฟาสวนภมูภิาค๕๐ ป การไฟฟาสวนภมูภิาค

โดย การไฟฟาสวนภมูภิาค
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การประปานครหลวง..

จากอดตีถงึปจจบุนั
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กปภ.กับการเปดเผยขอมูลองคกรกปภ.กับการเปดเผยขอมูลองคกร

โดย การประปาสวนภมูภิาค
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โดย องคการตลาด
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