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เรือ่งจากปก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 
นานปัการเป็นคณุประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพฒันาการศึกษาของไทย ดงัรายละเอยีดพระราชกรณียกิจ
และพระราชด�าริเก่ียวกับการจดัการศึกษาบางส่วนทีน่�าเสนอต่อไปนี้

5. โรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยัในพระบรมราชปูถัมภ์ 

เดมิคอืโรงเรยีนราชวิทยาลยัตัง้ขึน้ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมือ่วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 
ต�าบลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ธนบรุ ี รบันกัเรยีนประจ�ากินนอน ต่อมาในปลายรชักาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ได้โอนมาอยู่กระทรวงยุตธิรรม มจีดุมุง่หมายให้นักเรยีนทีจ่บ ชัน้มธัยมศกึษาได้ศกึษาวิชากฎหมายในข้ันอดุมศึกษาและย้ายไป 
เปิดสอนที ่ต�าบลบางขวาง จงัหวัดนนทบรุ ีในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มปีระกาศให้โรงเรยีนราชวิทยาลัย 
ขึน้ต่อสภากรรมการโรงเรยีนมหาดเลก็หลวง ต่อมากใ็ห้รวมโรงเรยีนราชวทิยาลยักับโรงเรยีนมหาดเลก็หลวงเข้าด้วยกันอยู่ใน 
พระบรมราชปูถัมภ์ พระราชทานนามว่า "โรงเรยีนวชริาวุธวทิยาลยั" ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร คณะครแูละศษิย์เก่า ได้ร่วมกนัจดัตัง้และด�าเนินกิจการโรงเรยีนราชวิทยาลยัข้ึนใหม่ โดยขอใช้สถานท่ีของโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษา สามพรานเดมิ จากกระทรวงศกึษาธิการ และ ขอพระราชทานอกัษรย่อพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. น�าหน้าชือ่โรงเรยีน 
จงึได้รบัพระราชทานนามว่า "โรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั" และทรงรบัไว้ในพระบรมราชปูถัมภ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 

6. โรงเรยีนเจ้าพ่อหลวงอปุถัมภ์ 

ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่ีมีต่อชาวไทยภูเขาหรือประชาชนที่อยู่ในท้องถ่ินชายแดนห่างไกลการคมนาคม จึงทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสร้างโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือสอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและประชาชนที่ห่างไกล 
การคมนาคม พระราชทานนามว่า "โรงเรยีนเจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์" อยู่ในความรบัผดิชอบของกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 
มจี�านวนรวมทัง้สิน้ 10 โรง ต่อมาเมือ่ท้องถ่ินนัน้ มคีวามเจรญิขึน้ หน่วยราชการทีร่บัผดิชอบโดยตรงสามารถเข้าไปด�าเนนิการได้  
ก็จะโอนให้กับส่วนราชการนัน้ ๆ รบัไปด�าเนนิการต่อไป

7. โรงเรยีนร่มเกล้า

กองทัพบกได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานสร้าง 
โรงเรยีนท่ีบ้านหนองแดน เพ่ือให้การศกึษาและป้องกันมใิห้เดก็ถูกชกัจงูเข้าป่าในบรเิวณพ้ืนทีภ่าคอสีาน (พ้ืนทีส่แีดง) ได้พระราชทาน
ทรพัย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างโรงเรยีน และพระราชทานก�าลงัใจมใิห้ย่อท้อ ให้ท�าตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ต่อมาทรงมพีระราชด�าริ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรยีนร่มเกล้าในพ้ืนทีห่่างไกลทรุกันดาร และในพ้ืนทีป่ฏบิตักิารของผูม้อีดุมการณ์ท่ีแตกต่างทางการเมอืง 
อกีหลายจงัหวัด จงึเป็นการน�าการศกึษาและการพัฒนามาใช้แทนการต่อสูด้้วยความรนุแรง

8. โรงเรยีนสงเคราะห์เดก็ยากจน

ทรงพระกรณุาสงเคราะห์เดก็ยากจน ซึง่ขาดทีพ่ึ่งและเดก็ในถ่ินกันดาร ให้ได้รบัการศกึษาควรแก่อตัภาพ จงึโปรดเกล้าฯ 
ให้จดัตัง้โรงเรยีนขึน้ในวดัเป็นประเภทโรงเรยีนราษฎร์ ให้ผูว่้าราชการจงัหวัดเป็นผูจ้ดัการโรงเรยีน ขอความร่วมมอืจากคณะสงฆ์ 
ช่วยอุปถัมภ์ และอาราธนาพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สอน โดยใช้ทุนทรัพย์พระราชทานและทุนที่ได้รับบริจาคโดยเสด็จ 
พระราชกุศล ปัจจุบันมีอยู่ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียน 
นนัทบุรวิีทยา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน และโรงเรยีนวัดบึงเหลก็ อ�าเภอธาตพุนม จงัหวัดนครพนม 

นอกจากน้ีในคราวทีเ่กดิอทุกภัยหรอืวาตภัย เช่น ทีแ่หลมตะลมุพุก อ�าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช ยังความเสยีหาย 
แก่จงัหวัดภาคใต้ถึง 12 จงัหวดั ทรงพระกรณุาพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์และเงินทีม่ผีูบ้รจิาคโดยเสด็จพระราชกุศล

พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน
1. โรงเรียนจติรลดา

โรงเรยีนจติรลดา ตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2498 โดยได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างขึน้ในบรเิวณพระต�าหนกั
จติรลดารโหฐาน พระราชวงัดสุติ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นสถานศึกษาของพระราชโอรส พระราชธิดา บตุรหลานของพระบรมวงศานวุงศ์ 
มหาดเลก็ ข้าราชการบรหิารและบคุคลทัว่ไป ท้ังนี ้ทรงเห็นว่าการส่งพระราชโอรส พระราชธิดาไปเรยีนโรงเรยีนข้างนอก อาจไม่
เหมาะสมและเป็นภาระแก่โรงเรยีนและคร ูโรงเรยีนจติรลดาได้รบัพระราชทานทนุทรพัย์เป็นค่าใช้จ่าย นกัเรยีนไม่ต้องเสยีค่าเล่าเรยีน 
และได้พระราชทานเลีย้งอาหารกลางวันและอาหารว่างตอนบ่าย นอกจากน้ีนกัเรยีนทีเ่รยีนดก็ีจะได้รบัพระราชทานรางวลัอกีด้วย 

2. โรงเรยีนราชวนิติ

ทรงพระราชทานทีด่นิส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิทางทศิใต้ของสวนสนุนัทาให้แก่กรมสามญัศกึษาเพ่ือใช้เป็น
ทีก่่อสร้างโรงเรยีนส�าหรบับตุรหลานของข้าราชการส�านักพระราชวังและประชาชนในท้องถ่ินใช้เป็นท่ีเล่าเรยีน โดยพระราชทาน 
พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สมทบกับเงนิทีม่ผีูบ้รจิาคเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรยีนและได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิด
โรงเรยีนเมือ่วนัที ่ 18 มถุินายน พ.ศ. 2510 ต่อมาได้พระราชทานท่ีดนิทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิทีม่มุสนามม้าราชตฤณมยั
สมาคมก่อสร้างโรงเรยีนราชวินติมธัยมด้วย

3. โรงเรยีนวงัไกลกังวล 

โรงเรยีนวังไกลกังวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ ตัง้ขึน้โดยพระบรมราชานญุาตในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
อานนัทมหดิล เมือ่วนัที ่ 22 มถุินายน พ.ศ. 2481 เพ่ือให้การศกึษาแก่บตุรหลานของเจ้าหน้าทีผู่ร้กัษาวงัไกลกังวล เปิดสอน 
ชัน้เดก็เลก็ไปจนถึงชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และเปิดสอนหลกัสตูรวิชาระยะสัน้เพ่ิมเตมิด้วย และต่อมาได้อยู่ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร โดยในปี พ.ศ. 2497 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
อาคารท่ีพักกองรกัษาการณ์วังไกลกังวลให้เป็นอาคารเรยีนแทนอาคารไม้เก่าทีช่�ารดุทรดุโทรม ต่อมาก็ได้สร้างเป็นอาคารเรยีน 
เพ่ิมขึน้ ในโอกาสปีฉลอง สริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี โรงเรยีนวังไกลกังวลยังเป็นศนูย์กลางการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมเพ่ือ 
ออกอากาศ การเรยีนการสอนและรายการทางการศกึษาของโรงเรยีนต่างๆ ของกรมสามญัศกึษาทัว่ประเทศ ปัจจบุนัโรงเรยีน 
วังไกลกังวล ได้รับพระราชทานเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินงานจากงบเงินใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยปีละ 1 ล้าน 2 แสนบาท  
มากทีส่ดุในบรรดาโรงเรยีนในพระบรมราชปูถมัภ์ทัง้หมด

4. โรงเรยีนราชประชาสมาสยั 

เริม่เปิดสอนตัง้แต่วนัที ่29 ตลุาคม พ.ศ. 2506 โดยทรงพระราชทานเงนิทนุจ�านวน 1 ล้านบาท ให้มลูนิธิราชประชาสมาสยั 
เป็นทุนจดัสร้างขึน้ เพ่ือให้บตุรธิดาของผูป่้วยเป็นโรคเรือ้นใช้เป็นสถานท่ีเล่าเรยีน ต้ังอยู่บนท่ีดินราชพสัดุ อ�าเภอพระประแดง  
จงัหวัดสมทุรปราการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ก็ได้พระราชทาน พระราชทรพัย์อกี 1 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรยีนอกีหนึง่หลงั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
กับการศึกษาของไทย
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ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรยีนประชาบาล เพ่ือให้ความช่วยเหลอืตามความจ�าเป็นเร่งด่วน พระราชทานชือ่ว่า "โรงเรยีน 
ราชประชานุเคราะห์" 1 และ 2 ทีจ่งัหวัดกระบี ่โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 3 ท่ีจงัหวัดชมุพร โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 4, 5,  
6, 7, 8 ท่ีจงัหวัดนครศรธีรรมราช โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 9, 10 ทีจ่งัหวดันราธิวาส โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 11 ท่ีจงัหวัด
สงขลา และโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 12 ทีจั่งหวัดสรุาษฎร์ธานี และต่อมาทรงพระราชทานเงนิจากมลูนธิิราชประชานุเคราะห์
ร่วมกับจงัหวดัทีป่ระสบภัย จดัสร้างโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ขึน้ในจงัหวัดอืน่ๆ ด้วย เช่น โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 13  
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ท่ีจังหวัดหนองคายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ท่ีจังหวัดเชียงราย  
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 16, 17, 18 ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม (ปัจจบุนัมท้ัีงสิน้ 57 โรง)

พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานอกโรงเรียน
ศาลารวมใจ ทรงรเิริม่จดัต้ัง "ศาลารวมใจ" เพ่ือใช้เป็นห้องสมดุประจ�าหมูบ้่าน ส�าหรบัประชาชนเข้าไปศกึษาหาความรู้ 

เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และหนังสือประเภทต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาสาระ  
อ่านเข้าใจง่ายตลอดจนภาพประกอบค�าบรรยายเก่ียวกับปชูนียบคุคล ปชูนียสถานในประเทศไทย และภาพเก่ียวกับการรกัษา
สขุภาพอนามยัแก่ห้องสมดุ "ศาลารวมใจ"

โรงเรยีนพระดาบส ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ส�านกัพระราชวงัเช่าทีด่นิทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ บรเิวณตรงข้าม
หอสมดุแห่งชาต ิสร้างเป็นโรงเรยีนส�าหรบัฝึกวิชาชพี โดยมพีระบรมราโชบายให้ด�าเนินการ เป็นแบบอาศรมพระดาบส เป็นศนูย์กลาง
ประสทิธ์ิประสาทวิชาทกุสาขาเพ่ือเป็นวิทยาทานแก่บคุคลทัว่ไป โดยเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างครกัูบศิษย์ คณุวุฒขิองผูส้�าเรจ็ 
การศกึษาไม่ต้องเทียบกับทางราชการ เพียงแต่ให้ประกอบอาชพีได้เท่านัน้ เปิดอบรมเป็นครัง้แรกเมือ่วันท่ี 2 สงิหาคม พ.ศ. 2519  
รบันักเรยีนเข้าอบรมช่างไฟฟ้าและช่างวทิยุเบือ้งต้น จ�านวน 5 คน มคีรอูาสาสมคัรสอนจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้จากของรฐัและ 
บรษิทัเอกชนจ�านวน 5 นาย เช่นกัน เงนิทนุทีใ่ช้ในการด�าเนนิโครงการโรงเรยีนครัง้แรก ทรงพระราชทานจากเงินทีม่ผีูทู้ลเกล้าฯ 
ถวายในวันเฉลมิพระชนมพรรษา พ.ศ. 2518 จ�านวน 2,572,000 บาท ซึง่น�าไปใช้เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนและท่ีพักนักเรยีน  
รวมท้ังอปุกรณ์เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเรยีนการสอน ทีเ่หลอืได้ฝากธนาคารน�าดอกผลไปใช้ในการด�าเนนิกิจการของโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน 

แก่ประชาชนทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่คอื "ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร"ิ เพ่ือเป็นศนูย์รวมของการศกึษาค้นคว้า
ทดลองวจิยัและแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชพี
ของราษฎรทีอ่าศยัอยู่ในภูมปิระเทศน้ันๆ ปัจจบุนัศนูย์การพัฒนา อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารมิ ี6 ศนูย์กระจายอยู่ใน 4 ภาคดังน้ี

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดนราธิวาส

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดสกลนคร

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดจนัทบรุี

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดเชยีงใหม่

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดเพชรบรุี

6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดฉะเชงิเทรา

นอกจากน้ี ในการพัฒนาบคุคลเพ่ือเรยีนรูใ้นศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น สาขาแพทยศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์ สงัคมวิทยา วารสารศาสตร์ 
และอักษรศาสตร์ พระองค์ทรงพระราชทานทุนทรัพย์เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ 
ได้แก่ ทุนมูลนิธิภูมิพล ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะห์ ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ทุนนวฤกษ์  
ทนุพระราชทานแก่นกัเรยีนชาวเขา ทุนพระราชทานแก่นักเรยีนเฉพาะสถานศกึษา รางวัลพระราชทานแก่นกัเรยีนและโรงเรยีน 
ดเีด่น เป็นต้น ซึง่ผูท่ี้ได้รบัพระราชทานทุนทกุรายต่างส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศมาแล้ว  
หรือจบการศึกษาในประเทศแล้ว ก็ได้น�าความรู้ความสามารถที่เรียนมารับใช้บ้านเมืองเพ่ือสนองพระเดชพระคุณตามรอย 
เบือ้งพระยุคลบาท สร้างสรรค์ประโยชน์สขุให้แก่ประชาชนและประเทศชาตขิองตน สมพระราชประสงค์ด้วยดี  

นวัตกรรมท้องถ่ิน

งานของเราเพ่ือชาวท้องถ่ิน

งานของเราเพ่ือชาวท้องถ่ิน

ท้องถ่ินอินเตอร์

สาระน่ารู้

น้�าบนดิน

น้�าใต้ดิน

คนเด่น คนเก่ง ท้องถ่ิน

06
08
09
10
13
14
16
18

 e-Magazine ฉบบัท่ี 6

4 



นวตักรรมท้องถิน่

ความเป็นมา DLIT
1. พระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีท่ีทรงน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา 

ทางการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

2. นโยบายรฐับาลทีแ่ถลงต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ เมือ่วนัท่ี 12 กันยายน 2557 ว่า “จะมุง่มัน่น�าการศึกษามาใช้ในการสร้าง
สงัคมให้เข้มแขง็ อย่างมคีณุภาพ และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรยีนการสอน การใช้เทคโนโลยี การบรูณาการ
ประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ”

3. การเปลีย่นแปลงของโลกเข้าสูศ่ตวรรษที ่21

4. เพ่ือให้นักเรยีนและผูส้นใจได้รบัโอกาสทางการศกึษาอย่างมคีณุภาพเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน

ปัญหาการศึกษาไทย 

ปัญหาคณุภาพการศกึษา ได้แก่ การขาดแคลนคร ูครสูอนไม่ตรงสาขา ครมูเีวลาจดัการเรยีนการสอนน้อย ครสูอนไม่เก่ง ครสูอน
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และตวัชีว้ดั การขาดแคลนสือ่และอปุกรณ์การเรยีนการสอน และปัญหาความเหลีย่มล�า้ทางการศกึษา

ท�าไมต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรยีนรูท่ี้เปลีย่นไป สรรพวิทยาการ ข้อมลูข่าวสารท่ัวทกุมมุโลกอยู่บน Internet  
หรอื Cloud โดยใช้จาก Tablet Smart Phone หรอื Computer

DLIT คอือะไร

DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมุ่งแก้ปัญหาการศึกษา โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนยาก  
เข้าใจยาก และมปัีญหาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา อย่างย่ังยืน ม ี5 รปูแบบ คอื 

1. DLIT Classroom (ห้องเรยีน DLIT) คอื การขยาย “ห้องเรยีนแห่งคุณภาพ” จากโรงเรยีน ชัน้น�าท่ัวประเทศไปสู่โรงเรยีน  
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่สอนยาก เข้าใจยาก และมีปัญหา 
ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา

2. DLIT Resources (คลงัสือ่การสอน) คอื คลงัส่ือประกอบการจดัการเรยีนการสอนท่ีตรงกับหลักสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พ้ืนฐาน ทีม่กีารจดัระบบและหมวดหมูท่ีใ่ห้สามารถน�าไปใช้งานได้ทนัที

3. DLIT Library (ห้องสมดุดจิทัิล) คอื ห้องสมดุออนไลน์เพ่ือคร ูนกัเรยีน ผูป้กครองและผูส้นใจทัว่ไป เป็นห้องสมดุออนไลน์ 
ทีม่เีน้ือหาถูกต้อง แบ่งเป็นหมวดหมูต่อบสนองความต้องการของครู

4. DLIT Professional Learning Community: DLIT PLC (การพัฒนาวิชาชีพครู) ชุมชนเรียนรู้ครูมืออาชีพ คือ ช่องทาง 
ในการสร้างและพัฒนาชมุชนแห่งการเรยีนรูค้รทูัว่ประเทศ รวมทัง้การพัฒนาวิชาชพีครู

5. DLIT Assessment (คลงัข้อสอบ) คอื คลงัข้อสอบทีร่วบรวมข้อสอบมากมายตัง้แต่ประถมศกึษา ปีที ่1 จนถึงมธัยมศกึษาปีที ่6

ประโยชน์ของ DLIT

1. เนือ้หาทีห่ลากหลาย

2. เนือ้หาเป็นเทคนคิการสอนท่ียากต่อการเรยีนรู้

3. เหมาะสมกับครทูีส่อนไม่ตรงกลุม่สาระ

4. เป็นแหล่งเรยีนรูจ้ากเวบ็ไซต์การศกึษา

5. ครตู้นแบบเป็นครทูีม่เีทคนคิการสอนจากโรงเรยีนชัน้น�าท่ัวประเทศ

การใช้งาน

DLIT เป็นการจดัการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นสือ่การเรยีนรูท้ีส่ามารถดไูด้ทกุที ่ทุกเวลา โดยสามารถ
ดไูด้จาก Computer Notebook Smartphone หรอื Tablet ได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.dlit.ac.th

เว็บไซต์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเรยีนรู้ใน DLIT

1. http://dlf.ac.th การเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวลมาจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยแผนการสอน เนื้อหา  
สือ่การเรยีนการสอนและใบงาน 

2. http://obectv.tv สถานีการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทราบการถ่ายทอดสดของ สพฐ. สื่อ VDO 2,000 กว่าตอน ป.3 - ป.6  
ทกุสาระการเรยีนรู ้และ ม.4 - ม.6 วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

3. https://www.youtube.com เป็นสื่อสาธารณะสิ่งส�าคัญ คือ ครูต้องกลั่นกรองข้อมูลให้เหมาะสม วิธีการอัพโหลด 
แล้วน�าไปสอน

4. www.dlit.ac.th เป็นการจดัการเรยีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมุง่แก้ปัญหาการศกึษา โดยเน้นกลุม่สาระการเรยีนรูท่ี้สอน
ยากเข้าใจยาก และมปัีญหาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา

การยกระดับคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT (Distance Learning Information Technology)

Youtube.com/dlitclassroom

Youtube.com/dlitresources

Youtube.com/dlitlibrary

Youtube.com/dlitplc

Coaching & Mentoring @school

Share and Learn Workshop

iTunes U

facebook

DLIT
Classroom   

  DLIT PLC
Professional Learning Community

DLIT  
Resources

DLIT
Library

DLIT
  Assessment

DLIT
Classroom

DLIT
Resources

DLIT
Library

DLIT PLC
Professional Learning Community

DLIT
Assessment
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งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่

สร้างคนดีแก่แผ่นดิน
จากการทีก่รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้สนบัสนนุงบประมาณโครงการจดัการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการเรยีนการสอน DLIT ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 ให้กับโรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ 
1,353 แห่ง เพือ่จดักิจกรรมการเรยีนรู ้ และเพ่ือให้เกิดความต่อเนือ่งในการขับเคลือ่นกิจกรรมดงักล่าว จงึได้จดักิจกรรม
ประกวดสือ่นวัตกรรมการเรยีนรู ้“สร้างคนดแีก่แผ่นดนิ” โดยร่วมมอืกับมลูนธิช่ิวยการศึกษาท้องถ่ิน ดงันี้

วตัถุประสงค์ เพ่ือประกวดสือ่และประชาสมัพันธ์ นวัตกรรมการจดัการเรยีนรู ้(My Course Design) “สร้างคนดแีก่แผ่นดนิ” โดยใช้ 
สือ่เทคโนโลยี DLIT บรูณาการนโยบายต่างๆ ของรฐับาลตามแนวคดิศาสตร์พระราชา พัฒนาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
ของครผููส้อนในสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน1

2
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวด  ผู้สมัครต้องจัดท�าข้อมูลเป็น VTR หรือ VCD น�าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point  
ในรูปแบบ My Course Design โดยรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติรายวิชา ออกแบบการเรียนรู ้
ด้วยกิจกรรม Active Learning โดยมคีณะกรรมการประเมนิเป็นผูค้ดัเลอืกผลงานเพ่ือรบัรางวัล 

3
คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเข้าประกวด ครผููส้อนในสถานศกึษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุม่สาระการเรยีนรู ้8 กลุม่ ได้แก่ 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ  
7. การงานอาชพีและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ ครผููส้อนสามารถสมคัรได้คนละ 1 กลุม่สาระฯ สมาชกิกลุม่ละ 3 คน  
แบ่งเป็นระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา จ�านวน 1 หน่วยการเรยีนรู้

4
การจัดส่งผลงาน ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานผลการจัดการเรียนรู้ท่ีน�าไปสอนจริงพร้อมแผ่นซีดีไปยังกองพัฒนาและส่งเสริม 
การศกึษาท้องถ่ิน กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ภายในวนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2561 (ถือตามวันประทบัตราไปรษณีย์)

5
เงินรางวลั แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา รางวัลท่ี 1 
รางวลัละ 10,000 บาท รางวัลท่ี 2 รางวัลละ 8,000 บาท รางวลัท่ี 3 รางวัลละ 5,000 บาท  
รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท (พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบตัร 
ทกุประเภทรางวัล)

6
ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็น Best Practice ต้นแบบท่ีดีให้กับเพ่ือนครูและ 
สร้างประโยชน์ต่อวงการศึกษา ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน มลูนธิช่ิวยการศกึษา และหน่วยงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ครูที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้  
                หรอืสอบถามเพิม่เติมที่

หน่วยงานรบัผิดชอบ
กองส่งเสรมิและพัฒนาการจดัการศกึษาท้องถ่ิน
โทร. 0-2241-9021-3

นายศิรวัิฒน์ ทองอ่อน 

 โทรศัพท์ 08-1657-8221

จากผลการด�าเนนิการทัง้ 5 ด้านในสถานศึกษาสงักัด อปท. ท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนพอเพียงท้องถ่ิน สามารถส่งเสรมิให้เดก็รูจ้กั 
การด�าเนินชวิีตในวถิชีวิีตท่ีพอเพียง เป็นคนดี คนเก่ง พ่ึงตนเองได้ อยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ และมจีติส�านึกรกัท้องถ่ิน ซึง่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นการส่งเสรมิสนับสนนุ และขวัญก�าลงัใจให้โรงเรยีนทีด่�าเนินการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษาอย่างจรงิจงั
และต่อเนือ่งเป็นต้นมา จงึได้มอบโล่ประกาศเกียรตคิณุให้แก่สถานศกึษา จ�านวน 181 แห่ง เมือ่วันที ่6 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนา
บคุลากรท้องถ่ิน ต�าบลคลองหน่ึง อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

ศนูย์การเรยีนรู ้
โรงเรยีนพอเพยีงท้องถ่ิน 

จ�านวน 11 แห่ง

โรงเรยีนพอเพียงท้องถ่ิน
น�าร่อง

จ�านวน 94 แห่ง

โรงเรยีนพอเพยีงท้องถ่ิน
ต้นแบบ 

จ�านวน 76 แห่ง

การขบัเคล่ือนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สู่สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โครงการ/กิจกรรมท่ีเกดิจากการน้อมน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศกึษาสังกัด อปท.

การส่งเสริมสถานศึกษาในการท�าแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ การท�าแปลงเกษตรผสมผสานเพ่ืออาหารกลางวัน 
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การท�าน�้าหมักชีวภาพ การอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพดิน การเกษตร 
ไฮโดรโปนกิส์ การท�าน�า้ส้มควนัไม้ เป็นต้น  

ด้านการเกษตร

การส่งเสรมิจติอาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน การส่งเสรมิประชาธิปไตยในสถานศกึษาและในชมุชน การจดักิจกรรม
วิถีพุทธ เป็นต้น

การส่งเสรมิกิจกรรมธนาคารในโรงเรยีน การท�าสหกรณ์ การพัฒนายุวมคัคุเทศก์ การจดัท�าร้านค้าและตลาดพอเพียง 
ในโรงเรยีน โตไปไม่โกง เป็นต้น 

การส่งเสรมิการจัดการขยะในสถานศกึษา เช่น ธนาคารขยะ ธนาคารใบไม้ การจดัท�าพลาสตกิอดัก้อน การน�าวัสดุเหลอืใช้ 
กลบัมาใช้ใหม่ การใช้พลงังานทดแทน การใช้พลงังานแสงอาทติย์ การท�าไบโอดเีซล การท�าแก๊สชวีภาพ การท�าเตา
ชวีภาพและเตาชวีมวล เป็นต้น 

การท�าบ้านดนิ การท�าดอกไม้จนัทน์ การอนรุกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ การแปรรปูอาหาร เป็นต้น

ด้านสงัคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิง่แวดล้อม

ด้านวฒันธรรม

เศรษฐกิจพอเพยีง 
สู่สถานศกึษา

คุณลกัษณะนกัเรยีนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ/ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมาย “นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง” สมดุลและ 
พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ

จดัประชมุชีแ้จง
ท�าความเข้าใจให้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา/ครู

บรหิารสถานศึกษา
• จดัสภาพแวดล้อม
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ใช้ทรพัยากรอย่างพอเพียง
• การมส่ีวนร่วม/รูร้กัสามคัคี

จดัหลกัสตูรการเรียนการสอน
• ก�าหนดมาตรฐาน/จดัท�าหน่วย/

แผนการเรยีนรู้
• จดักิจกรรมการเรยีนรูแ้ละ

บูรณาการ ปศพพ. 
ทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้

•  จดัท�าส่ือ/แหล่งเรยีนรู้

1

2

3

ศนูย์การเรยีนรูป้รชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศกึษา 11 แห่ง

สถานศกึษาพอเพียง  
100 แห่ง

โรงเรยีนพอเพียงท้องถ่ิน 
1,521 แห่ง 

คลิก๊ทีน่ี่
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ท้องถิน่อนิเตอร์

การศึกษาในประเทศอาเซียน
ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีจะท�าให้การศึกษา 

มีส่วนส�าคัญในการท�าให้ประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมที่ก้าวหน้ามากขึ้น ความส�าคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อน 
ประชาคมอาเซียน เป็นกลไกส�าคัญในการน�าอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 โดยก�าหนดให้อาเซียน มีวิสัยทัศน์สู่ภายนอก  
มีสนัติสขุ และมีการเชือ่มโยงเข้าด้วยกนัในการเป็นหุ้นส่วน ในสิง่แวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลนื การท�าความเข้าใจ 
ในระบบการศึกษาของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน จะท�าให้มองเห็นระดับการให้ความส�าคัญและความแตกต่างในการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน และวสิยัทัศน์ด้านการพฒันาการศกึษา ทีจ่ะน�าไปสูคุ่ณภาพชวีติท่ีดขีึน้ของประชากรของประเทศในอนาคต  

ท้องถิน่อนิเตอร์

Brunei  
Darussalam

Kingdom  
of Cambodia

Republic of Indonesia

The Lao People’s 
Democratic Republic

Malaysia

The Republic of  
the Union of  
Myanmar

Republic of the Philippine

Republic of Singapore

Socialist Republic  
of Vietnam

Kingdom of Thailand
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พ่อพ่อค�าว่า

ในภาษาต่างๆ

สาระน่ารู้

ค�ำว่ำ “พ่อ” ควำมหมำยของค�ำๆ นี ้
มำพร้อมกับภำระหน้ำท่ีอนัยิง่ใหญ่ท่ีจะปกป้อง
คุม้ครอง “ลูก” ให้พ้นจำกภยัอนัตรำยทัง้ปวง 
เพรำะนีคื่อสญัชำตญำณที ่“พ่อ” ได้ผกูพนั
และรกัลกูโดยไร้เงือ่นไขใดๆ ซึง่แต่ละประเทศ 
ในอำเซียนมีภำษำและกำรออกเสียงค�ำว่ำ 
“พ่อ” ท่ีแตกต่ำงกันออกไป ดังน้ี

ภาษาองักฤษ ประเทศท่ีใช้ภาษานี ้ได้แก่ ประเทศสงิคโปร์, 
มาเลเซีย คนสิงคโปร์และคนมาเลเซีย จะเรียกพ่อว่า “Father 
หรอื Dad”

ภาษาลาว ประเทศท่ีใช้ภาษานี ้ได้แก่ ประเทศลาว คนลาว  
จะเรยีกพ่อว่า “อิพ่อ”

ภาษาเขมร ประเทศท่ีใช้ภาษานี ้ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา 
คนเขมร จะเรยีกพ่อว่า “เออว”

ภาษาเวียดนาม ประเทศท่ีใช้ภาษาน้ี ได้แก่ ประเทศเวียดนาม  
คนเวียดนาม จะเรยีกพ่อว่า “Bố” ออกเสียงว่า “เบาะ”

ภาษามลายู ประเทศทีใ่ช้ภาษาน้ี ได้แก่ ประเทศสงิคโปร์, 
ประเทศมาเลเซีย, ประเทศบรูไน คนสิงคโปร์และคนมาเลเซีย 
ทีพู่ดมลายู และคนบรไูน จะเรยีกพ่อว่า “เป๊าะ”

ภาษาจีนกลาง ประเทศท่ีใช้ภาษานี้ ได้แก่ ประเทศ
สิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย คนสิงคโปร์และคนมาเลเซียที่พูด
ภาษาจนี จะเรยีกพ่อว่า “爸爸” ออกเสียงว่า “bàba” (ป้าป่า)

ภาษาอินโดนีเซีย ประเทศท่ีใช้ภาษานี้ ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย คนอินโดนีเซียจะเรียกพ่อว่า “ayah” ออกเสียงว่า 
“อาย๊ะ”

ภาษาเมียนมาร์ (พม่า) ประเทศที่ใช้ภาษานี้ ได้แก่ 
ประเทศเมยีนมาร์ คนเมยีนมาร์ จะเรยีกพ่อว่า “อะเผ”

ภาษาฟิลิปิโน (ตากาล็อก) ประเทศท่ีใช้ภาษาน้ี ได้แก่ 
ประเทศฟิลปิปินส์ คนฟิลปิปินส์ จะเรยีกพ่อว่า “Ama” ออกเสียง
ว่า “อาม่า”

ถึงแม้ค�ำว่ำ “พ่อ” ในแต่ละประเทศ แต่ละภำษำ 
จะมีควำมแตกต่ำงกันออกไป แต่ส�ำหรบัคนไทยค�ำว่ำ 
“พ่อของแผ่นดนิ” น้ันหมำยถึง พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช บรมนำถบพติร  
พระผูส้ถิตในดวงใจไทยนิรนัดร์

ขอบคุณข้อมลูจาก : http://www.ubonac.comขอบคุณข้อมลูจาก : http://www.erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=658

7. สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ : Republic of the Philippine

• ระบบการศกึษาปฐมวยั
• ระดบัประถมศกึษาใช้เวลาศกึษาภาคบงัคบั 6 ปี ทีโ่รงเรยีน

ของรฐับาล หรอื 7 ปี ในโรงเรยีนของเอกชน
• ระดบัมัธยมศกึษาใช้เวลา 4 ปี
• ระดบัอุดมศกึษา
• การจัดการศกึษาแบบไม่เป็นทางการ หรอืนอกระบบโรงเรยีน  

ได้แก่ หลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ท่ีไม่รูห้นังสอื

8. สาธารณรฐัสงิคโปร์ : Republic of Singapore

• ระดบัประถมศกึษา 6 ปี
• ระดบัมธัยมศกึษา 4 ปี
เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ผู ้ ท่ีสนใจเรียน 

สายวิชาชีพเทคนิคหรืออาชีวศึกษาก็สามารถแยกไปเรียนตาม
สถาบนัต่างๆ ผูท่ี้จะเรยีนต่อในมหาวิทยาลยัจะเข้าศกึษาต่อในระดบั
เตรยีมอดุมศกึษา อกี 2 ปี

• ระดบัอดุมศกึษา

9. สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม : Socialist Republic of Vietnam

• การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา (Pre - School  
Education) 

• การศกึษาสามัญ
 » ระดบัประถมศกึษา เป็นการศกึษาภาคบงัคบั 5 ปี ชัน้ 1 - 5
 » ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น คือ ชัน้ 6 - 9  
 » ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คอืชัน้ 10 - 12

• การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงท้ังระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย

• การศกึษาระดบัอุดมศกึษา แบ่งเป็นระดบัอนุปรญิญา  
(Associate degree) และระดบัปรญิญา

• การศกึษาต่อเน่ืองเป็นการศกึษาส�าหรบัประชาชนที ่
พลาดโอกาสการศกึษาในระบบสายสามญัและสายอาชพี

10.ประเทศไทย: Kingdom of Thailand

• การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
 » การศกึษาก่อนระดบัประถมศกึษา เป็นการจดัการศึกษา

ให้แก่เดก็ทีม่อีายุ 3 - 6 ปี
 » การศกึษาระดบัประถมศกึษา ใช้เวลาเรยีน 6 ปี
 » การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ใช้เวลาเรยีน 3 ปี 
 » การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ใช้เวลาเรยีน 3 ปี  

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามญัศกึษา และ
ประเภทอาชวีศกึษา

• การศกึษาระดบัอดุมศกึษา แบ่งเป็นสองระดบั คอื ระดบัต�า่กว่า 
ปรญิญาและระดบัปรญิญา

1. บรไูนดารสุซาลาม : Brunei Darussalam

• ระดบัก่อนประถมศกึษา 1 ปี ระดบัประถมศกึษา 6 ปี
• ระดับมัธยมศึกษา 7 - 8 ปี แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 - 3 ปี และ 
ระดบัเตรยีมอดุมศกึษา 2 ปี

• ระดบัมหาวทิยาลยั 3 - 4 ปี

2. ราชอาณาจกัรกมัพชูา : Kingdom of Cambodia

• ระดบัก่อนประถมศกึษา 3 ปี ระดบัประถมศกึษา 6 ปี
• ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี
• ระดบัอดุมศกึษา 4 - 7 ปี

3. สาธารณรฐัอินโดนีเซยี : Republic of Indonesia

• การศกึษาก่อนวยัเรยีน ใช้เวลา 9 ปี
• การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 6 ปี มลีกัษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ

 » โรงเรยีนประถมศกึษาแบบทัว่ไป
 » โรงเรยีนประถมศกึษาพิเศษส�าหรบัเดก็พิการ

• การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี
• การศกึษาระดบัสงูหรอือุดมศึกษา

4. สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว :  
    The Lao People’s Democratic Republic

• การศกึษาในระดบัอนุบาลและก่อนวยัเรยีน อายุ 3 - 6 ปี 
• การศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 » ระดบัประถมศกึษา 5 ปี
 » ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี

• การอุดมศกึษาหรอืการศกึษาชัน้สงู

5. มาเลเซยี : Malaysia

• ระดบัการเตรยีมความพร้อม
• ระดบัประถมศกึษา
• ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยมธัยมศกึษาตอนต้น (ปี 1 - 3)   

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ปี 4 - 5) 
• ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับท่ีสูงกว่า

มธัยมศึกษาแต่ยัง ไม่ถึงระดับปรญิญาตร ี โดยท่ีนกัศกึษาท่ี
จะจบระดบัน้ี สามารถก้าวไปสูร่ะดบัปรญิญาตรไีด้การศกึษา
ในระดบันีใ้ช้เวลา 2 ปี

• ระดบัอุดมศกึษา

6. สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ :  
    The Republic of the Union of Myanmar

• ระดบัประถมศกึษา 5 ปี
• ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี มัธยมศกึษาตอนปลาย 2 ปี
• ระดบัอาชวีศกึษา 1 - 3 ปี อดุมศกึษา 4 - 6 ปี
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น�า้บนดิน

มคีวามอดุมสมบูรณ์
มฝีาย มนี�า้ มกีนิ มใีช้

กำรกักเก็บน�้ำไว้ใช้เพื่อให้มีเพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำชนในเขตพื้นที่
ตลอดทั้งปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด�ำเนินกำรได้เอง โดยใช้งบประมำณไม่มำก 
ซึ่งนอกเหนือจำกกำรขุดสระ บ่อ ก็จะมีอีกวิธีหนึ่ง คือ กำรสร้ำงฝำย โดยที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินต้องเตรยีมกำรเรือ่งพืน้ท่ี กำรออกแบบฝำยและงบประมำณ เป็นล�ำดบัแรก ต่อมำคอื  
กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงฝำยในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม (หลีกเลี่ยงกำรก่อสร้ำงในฤดูฝน)

สิ่งท่ีส�าคัญที่สุด คือ การออกแบบฝายเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้จริงและคุ้มค่ากับงบประมาณ จึงหวังว่าบทความน้ีจะมีประโยชน ์
ต่อการพิจารณาสร้างฝายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคตต่อไป

1. ฝาย
เป็นอาคารท่ีสร้างขวางทางน�า้ เพ่ือท�าหน้าทีท่ดน�า้ เพ่ือให้ 

ระดับน�้าหน้าฝายสูงขึ้น จนไหลเข้าคลองส่งน�้า โดยยอมให้น�้า 
ไหลล้นข้ามไปบนสนัฝายได้อย่างปลอดภัย และกักน�า้ทีห่น้าฝาย  
เพ่ือใช้ในฤดูแล้ง โดยทั่วไป ฝายเป็นอาคาร สร้างในล�าน�้า 
ทีม่คีวามสงูเท่าๆ กับตลิง่ด้านสงู 

มีการแบ่งหลากหลายรูปแบบ เช่นแบ่งตามระยะเวลา 
การใช้งานเป็น (1) ฝายถาวร (2) ฝายก่ึงถาวร และ (3) ฝายชัว่คราว  
หรอืแบ่งตามลักษณะวสัดุ เช่น (1) ฝายโครงสร้างไม้ (2) ฝายหินทิง้  
(3) ฝายหนิก่อบนดนิถมอดัแน่น (4) ฝายคอนกรตี

2. ประเภทของฝาย

ลักษณะฝายคอนกรีตถาวรท่ีส�าคัญคือ จะต้องก�าหนดให้ ฝายมีขนาดใหญ่มากพอที่จะยอมให้น�้าล้นข้ามสันฝายไปได้  
ทั้งในขณะที่น�้าเกือบล้นตลิ่ง และล้นตลิ่งโดยไม่พัง นอกจากนี้จะต้องมีสัดส่วนและความแข็งแรงทั้งบนดินและใต้ดิน พอที่จะ 
ต้านแรงดนัของน�า้ทีก่ระท�ากับตวัฝายได้ในทกุกรณี  

3. การออกแบบฝายคอนกรตีถาวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอน�าเสนอขั้นตอนที่ผู้ออกแบบฝายจะต้องด�าเนินการ เพื่อออกแบบ
ฝายคอนกรีตถาวร ส�าหรับนายช่างโยธา หรือวิศกรขององค์การบริหารส่วนต�าบลและเทศบาล สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่ายและลขิสทิธ์ิใดๆทัง้สิน้ ดงัน้ี 

4.1 ระบุค่าเฉพาะ ที่หาได้จากการส�ารวจล�าน�้าบริเวณที่จะสร้างฝาย แล้วค�านวนตามหลักการและวิธีการท่ีเหมาะสม 
(โปรแกรมตารางค�านวน ออกแบบฝายและมาโครทีใ่ช้ค�านวน ฟร ี ไม่มลีขิสทิธ์ิ) คลิก๊ 

4.2 น�าขนาดฝายทีไ่ด้จากผลการค�านวณ ไปก�าหนดรายละเอยีดอืน่ๆ (คูม่อืการสร้างฝาย แบบ มข. 2527 สถาบนัแหล่งน�า้ 
และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
สนบัสนุนโดยโครงการพัฒนาลุม่น�า้ขนาดเลก็ ไทย - นวิซแีลนด์) คลิก๊

4.3 ท�าแบบจ�าลองโฟม เพ่ือใช้เป็นแบบในการหารือ ปรับแบบ และ ก่อสร้าง (บทความอธิบายการออกแบบ 
ในรายละเอยีด) คลิก๊

4. ขัน้ตอนการออกแบบฝายคอนกรตีถาวร

5. ประมาณการงบประมาณในก่อสร้างฝายคอนกรตี*
5.1 ฝายขนาดใหญ่ ความสงูสนัฝาย 2 เมตร ความสงูผนงัฝาย 3.5 เมตร ความยาว (กว้าง) สนัฝาย 20 เมตร ค่าวัสดุก่อสร้าง 

ประมาณ 230,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5 เดอืน (ช่วงไม่มฝีน)

5.2 ฝายขนาดกลาง ความสงูสนัฝาย 1.5 เมตร  ความสงูผนังฝาย 3 เมตร ความยาว (กว้าง) สนัฝาย 12 เมตร ค่าวัสดกุ่อสร้าง 
ประมาณ  160,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4.5 เดอืน (ช่วงไม่มฝีน)

5.3 ฝายขนาดเลก็ ความสงูสนัฝาย 1.5 เมตร ความสงูผนังฝาย 2.5 เมตร  ความยาว(กว้าง) สนัฝาย 6 เมตร ค่าวัสดกุ่อสร้าง 
ประมาณ 100,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดอืน (ช่วงไม่มฝีน)

หมายเหต:ุ งบประมาณท่ีแสดง เป็นค่าวัสดเุท่านัน้ ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าอปุกรณ์ ค่าแรงและอืน่ๆ

1) ราคาวัสด ุเป็นราคาโดยประมาณ ส�ารวจด้วย Google Search เมือ่ 14 กันยายน 2560 ส�าหรบัภาคกลาง

2) ขนาดฝายและงบประมาณน่าจะสมัพันธ์กัน งบประมาณไม่เกินหมายถึง ถ้าตัง้เกินกว่านีสู้งมากน่าจะผดิปกติ  

3) ระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน (ไม่ใช่ก่อสร้างตอนจะถึงฤดฝูน ซึง่ท�างานล�าบาก ระยะเวลาก็เพ่ิม
จากปกต ิผูร้บัเหมาก็จะอ้างเหตเุพ่ือขยายเวลา) 

6.1 มดีนิทรดุรมิผนังฝาย : ให้ถมดนิ อดัจนเสมอกับระดบัตลิง่

6.2 เมือ่มกีารกัดกร่อนท้ายฝาย

1) ท้องน�า้: ถมท้องน�า้ด้วยคอนกรตีหัก หรอืหิน (ถ้าเป็นหินเลก็ ให้รวมเป็นห่อใหญ่ด้วยตาข่าย) 

 2) ตลิง่: ปลกูไผ่บนตลิง่ ปลกูหญ้าแฝกรมิตลิง่

6.3 โครงสร้างเสยีหายดงัน้ี: ผนังแตก สนัฝายร้าว พ้ืนฝายแตก ฝายทรดุ จนเกิดรอยแตก

ทัง้หมดเป็นความเสยีหายท่ีเกิดจากอดัดนิไม่ด ี ความหนาคอนกรตีน้อยไป เหลก็เส้นไม่พอ ขนาดฝายเลก็ไป หรอืรวมๆ กัน  
แก้ยากและอาจไม่คุม้ ท่ีพอท�าได้คอื ซ่อมด้วยการปะด้วยคอนกรตี และถ้ายังเกิดอกีในปีต่อไป แสดงว่าไม่คุ้มการซ่อม 

6.4 หน้าฝายตืน้เขนิจากการตกตะกอน จนต�า่กว่าสนัฝายน้อยกว่า 0.5 เมตร และถ้า

1) เกิดขึน้ก่อน 2 ปี: ต้องลดความสงูสนัฝาย ซึง่ยากและแพง  ทางเลอืกอืน่คอื ต้องสร้างฝายใหม่ท่ีความสงูสนัฝายต�า่ลง  
ทีจ่ดุสร้างใหม่ทีเ่หมาะ (โดยไม่จ�าเป็นต้อง ทุบฝายเก่า) ข้อควรระวัง เป็นไปได้ว่าล�าน�า้มตีะกอนไหลมาด้วยมาก จนอาจสร้างแล้ว 
ไม่คุม้

2) เกิดขึน้หลงั 5 ปี: ขดุลอกหน้าฝายจนลกึเท่าท้องน�า้เดมิ  หลงัจากนัน้ให้ดทูกุปีว่าจะเปลีย่นไปเป็นกรณข้ีางบนหรอืไม่

6. การดแูลซ่อมแซมฝาย ควรด�าเนนิการเม่ือพบการช�ารดุต่อไปนี้

รศ.ดร.สัจจะ เสถบุตร และ รศ.ดร. อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหต ุ: บทความน้ีเป็นความเห็น หรอืข้อค้นพบ หรอืข้อเสนอแนะของผูศ้กึษา ไม่ผูกพนักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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น�า้ใต้ดิน

เกิดข้ึนจากแนวความคิดของ พระนเิทศศาสนคุณ หรือ (หลวงพ่อสมาน สริปัิญโญ)  ประธานสถาบันน�า้ 
นเิทศศาสนคุณ ได้ริเร่ิมให้มกีารจดัท�าธนาคารน�า้ใต้ดนิขึน้ในพ้ืนทีข่องภาคอีสานโดยเริม่ทดลองท�าครัง้แรก 
ในปี พ.ศ. 2537 ณ วัดบญุเรืองสวุรรณาราม บ้านค�าโป้งเป้ง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดหนองคาย และได้ทดลองท�า
อย่างต่อเน่ือง ณ วดัอาฮงศิลาวาส อ�าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ และอีกหลายพืน้ที ่จนมัน่ใจว่าเกิดประโยชน์
กับราษฎรอย่างแท้จริง จึงได้จัดท�าโครงการธนาคารน�้าใต้ดินข้ึนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม  
อ�าเภอน�า้ยนื จงัหวัดอบุลราชธาน ีมกีารขดุบ่อเพือ่ซึมซบัน�า้ไว้ใช้อปุโภค - บรโิภคและท�าการเกษตรในพชือายุสัน้  
หรือพืชใช้น�้าน้อยได้ตลอดทั้งปีจากการสูบน�้าบาดาลขึ้นมาใช้และเมื่อถึงฤดูฝนน�้าก็ไม่ท่วมเหมือนในอดีต  
และสามารถกักเก็บน�า้ไวใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดแูล้ง 

การท�าธนาคารน�้าใต้ดินน้ีสามารถท�าได้
ในทุกพ้ืนท่ี แม้จะเป็นที่ราบแห้งแล้ง หรือภูเขาสูง 
แต่ระยะเวลาในการกักเก็บน�้าและการน�าน�้าไปใช ้
อาจแตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืน พ้ืนทีท่ี่น�าแนวคดิ 
ธนาคารน�า้ใต้ดินไปด�าเนินการจนประสบความส�าเรจ็  
เช่น เทศบาลต�าบลหนองมะโมง อ�าเภอเมอืง จงัหวัด
ชัยนาท องค์การบริหารส่วนต�าบลยางขี้นก อ�าเภอ
เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี อ�าเภอเกษตรสมบรูณ์ 
จงัหวดัชยัภูม ิเป็นต้น ธนาคารน�า้ใต้ดนิม ี2 ลกัษณะ 
คอื

1. การเติมน�้าลงชั้นใต้ดินหรือการขุดบ่อ 
ดักน�้าจากผิวดิน โดยการขุดบ่อกักเก็บน�้าลึกจาก 
ผวิดนิให้ไหลลงสูใ่ต้ดนิ ต้องขดุถงึระดบัความลกึชัน้
หนิอุม้น�า้ท่ีระดบั 5 - 10 เมตร พ้ืนทีร่าบเชงิเขาจะเป็น 
พ้ืนท่ีรับน�้าได้ดีในช่วงฤดูน�้าหลาก ให้ขุดบ่อลึก 
ดักน�้ากระจายตามจุดรับน�้าต่างๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ 
น�้าบาดาลให้มากข้ึน (คลิ๊กที่นี่ เพ่ือดูรายละเอียด 
เพ่ิมเตมิ)

2. การท�าบ่อส่งน�า้ระดับผิวดินหรอืธนาคาร 
น�า้ใต้ดนิระบบปิด เป็นการบรหิารจดัการน�า้ในระดบั 
ครวัเรอืน ชมุชน ซึง่สามารถท�าได้ง่าย ใช้งบประมาณน้อย  
ขั้นตอนการท�าและกระบวนการท�างานของระบบ
ธนาคารน�า้ใต้ดนิระบบปิด ดงันี้ 

2.1 ขุดบ่อขนาด 50 ซม. X 50 ซม. ลกึประมาณ 1 - 1.5 ม. 

2.2 น�าเศษวัสดเุหลอืใช้ต่างๆ เช่น ก้อนอฐิ ยางรถยนต์ กระป๋องน�า้ ขวดน�า้พลาสตกิ ใส่ลงไปในบ่อ และน�าท่อ PVC ใส่ไว้ตรงกลางบ่อ 
เพ่ือช่วยระบายแรงดนัของน�า้

2.3 น�าผ้าตาข่ายมุ้งเขียวหรือผ้าสแลนปูทับด้านบนขอบบ่อและน�าหินหรือทรายหยาบปิดทับไว้ เพ่ือกรองขยะ สิ่งปฏิกูล  
เศษดนิต่างๆ ท่ีจะไหลลงสูบ่่อ และง่ายต่อการดแูลรกัษา

2.4 การท�าธนาคารน�้าใต้ดินระบบปิดสามารถระบายน�้าลงสู่ใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว สามารถเติมน�้าลงชั้นใต้ดินได้ไม่น้อยกว่า  
5 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง หรอืปรมิาณ 5,000 ลติร/ชัว่โมง การเดนิทางของน�า้ใต้ดนิมลีกัษณะกระจายออกเป็นรศัมวีงกลม ตามแรงเหว่ียง
ของโลกหรอืตามร่องระบายอากาศของรากต้นไม้

อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินให้ความส�าคญักับการท�าธนาคารน�า้ใต้ดนิระบบปิดเป็นอย่างย่ิง โดยได้ลงพ้ืนท่ีท�ากิจกรรม
และชีแ้จงถึงประโยชน์ของการท�าธนาคารน�า้ใต้ดนิระบบปิดให้แก่ประชาชนและผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม  ณ เขาขยาย จังหวัดชยันาท เมือ่วันที่ 
7 ตลุาคม 2560 (คลิก๊ทีน่ี ่เพ่ือดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ)

ธนาคารน�า้ใต้ดิน (Groundwater Bank)

การท�าธนาคารน�้าใต้ดินมี “ข้อดี” คือ แก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังได้ดี แก้ปัญหาพ้ืนที่แห้งแล้ง ช่วยเพ่ิมระดับน�้าใต้ดิน ช่วยเพ่ิม 
ความชุม่ชืน้ให้ผวิดนิท�าให้ต้นไม้มคีวามอดุมสมบรูณ์ ลดปรมิาณน�า้เสยี/น�า้เคม็ ลดความเสยีหายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจากการกัดเซาะ 
ของน�้าหรือน�้าป่าไหลหลาก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันไฟป่า แต่อย่างไรก็ตามยังคงมี “ข้อจ�ากัด” คือ ไม่สามารถท�าในเขต
อตุสาหกรรมได้ ไม่สามารถท�าลายล้างสารเคมไีด้โดยตรง และสภาพทางธรณีวทิยาบางพ้ืนทีต้่องศกึษาข้อมลูในการด�าเนนิการ

ธนาคารน�้าใต้ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน�าไปศึกษาและประยุกต์ใช้กับสภาพพ้ืนที ่
เพ่ือแก้ไขปัญหาภยัแล้งในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานและปัญหาน�า้ท่วมขังในเขตชมุชนได้

ขอบคุณข้อมลูและรปูภาพประกอบ
ส�านักข่าวทีนวิส์ 
หน่วยพัฒนาการเคลือ่นที ่11 ส�านกังานพัฒนาภาค 1  
หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา กองบญัชาการกองทพัไทย 
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ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัดีเด่น 
และท้องถิน่อ�าเภอดีเด่น

ประจ�าปี พ.ศ. 2560

ในปี พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย 
ให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
การขับเคลื่อนสู ่วิสัยทัศน์ภายใต้พันธกิจการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มีปริมาณ และสมรรถนะ 
ท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับความจ�าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการรองรับภารกิจและ 
การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง และพันธกิจการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
ทันสมัย เป็นองค์กรแห่งความสุขด้วยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากลและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและ 
ท้องถ่ินอ�าเภอ เป็นกลไกหลักส�าคัญอย่างย่ิงของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินทีป่ฏบิตังิานในส่วนภูมภิาค มหีน้าทีใ่นการ 
ขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญและนโยบายเร ่งด่วนของรัฐบาล  
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ 
มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้ค�าแนะน�าปรกึษา 
การประสานงาน และการให้บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล  
แผนยุทธศาสตร์ระดบัชาต ิระดบัจงัหวัด และระดบัท้องถ่ิน รวมทัง้ 
มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ�าเภอในการ
ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างย่ังยืน

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากร
ในส่วนภมูภิาค ในการผลกัดนันโยบายตามภารกิจและนโยบาย
ส�าคัญ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรฐั และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที ่สร้างขวญั 
และก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจงัหวดัและท้องถิน่อ�าเภอ และเพ่ือเป็นการสร้างต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานและบุคลากรในส่วนภูมิภาคให้เป็นท่ียอมรับ 
ทัง้หน่วยงานภายในและภายนอก รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีอย่าง
เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยกลุ่มประสาน 
การตรวจราชการกรม ได้จดัท�าโครงการคดัเลอืกส�านักงานท้องถ่ิน 
จังหวัดดีเด่นและท้องถ่ินอ�าเภอดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2560 
โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกส�านักงานส่ง
เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอ�าเภอดีเด่น  
สรปุผลการด�าเนนิการได้ดงัน้ี

โครงการคัดเลือกส�านักงานส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ินจงัหวดัดเีด่น  

ประจ�าปี พ.ศ.2560

รำงวัลชนะเลศิ

ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัอทุยัธานี
(นางเพชรรตัน์ เลศิรตัน์) ท้องถ่ินจงัหวัดอทัุยธานี

รำงวัลรองชนะเลศิอนัดับ 1 ม ี2 รำงวลั

ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
จงัหวดันครศรธีรรมราช
(นายวญิญ์ สทิธิเชนทร์) 

ท้องถ่ินจงัหวดันครศรธีรรมราช

ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
จงัหวดัก�าแพงเพชร
(นายดนยั ยอดนลิ) 

ท้องถ่ินจงัหวดัก�าแพงเพชร
(ปัจจบุนัเกษยีณอายุราชการ)

รำงวัลรองชนะเลศิอนัดับ 2 ม ี3 รำงวลั
ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

จงัหวดัสมทุรปราการ
(นายสาธิต กลิน่ภักด)ี 

ท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรปราการ
(ปัจจบุนัเกษยีณอายุราชการ)

ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
จงัหวดัพิจติร 

(นางสาวอนิทริา เจยีระสพัุฒน์) 
ท้องถ่ินจงัหวดัพิจติร

(ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งท้องถ่ิน 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
จงัหวดัลพบรุี

(นายจรสัพงศ์ ค�าดอกรบั) 
ท้องถ่ินจงัหวดัลพบรุี

(ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งท้องถ่ิน 
จงัหวดัเลย)

โครงการคัดเลือกท้องถิน่อ�าเภอดีเด่น 
ระดบัประเทศ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560

รำงวัลชนะเลศิ

นางอาอเีซาะ แวเดง็ ท้องถ่ินอ�าเภอยะหริง่  
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งท้องถ่ินอ�าเภอยะรงั จงัหวัดปัตตานี

ผลงานชิน้ท่ี 1 การบรหิารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผลงานชิน้ท่ี 2 การด�าเนนิการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
            ยาเสพตดิ

รำงวัลรองชนะเลศิอนัดับ 1

นายอภวิิชญ์ ธิรนิทอง ท้องถ่ินอ�าเภอลานกระบอื จงัหวัดก�าแพงเพชร
ผลงานชิน้ท่ี 1 การด�าเนนิการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน
ผลงานชิน้ท่ี  2  การบรหิารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                          

รำงวัลรองชนะเลศิอนัดับ 2  ม ี2 รำงวัล

นางจนัทร์ฉาย จนัทร์ลา ท้องถ่ินอ�าเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี
ผลงานชิน้ท่ี 1 การขับเคลือ่นโครงการบรหิารจดัการขยะอย่างย่ังยืน
ผลงานชิน้ท่ี 2 การขับเคลือ่นสูก่ารเรยีนรูต้ามปรชัญาของ
          เศรษฐกิจพอเพียง

น.ส.กรกฎ เหมอืงทอง ท้องถ่ินอ�าเภอแม่จนั จงัหวัดเชยีงราย
ผลงานชิน้ท่ี 1 การด�าเนนิการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน
ผลงานชิน้ท่ี 2  การบรหิารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คนเด่น คนเก่ง ท้องถิน่
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หากท่านมีโอกาสมาติดต่อราชการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
แนะน�าให้ไปเยี่ยมชมและใช้บริการห้องสมุด สถ. ได้ แม้ว่าโลกแห่งเทคโนโลยี
จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้รวดเร็วเพียงใด มีข้อมูลข่าวสารให้เรา
ได้รับรู้ เรียนรู้ มากมาย แต่หนังสือยังคงมีคุณค่าและเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์
ตลอดไป ดังมีผู้กล่าวไว้ว่า

ห้องสมุดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน เร่ิมก่อตัง้ในปีงบประมาณ 
2547 และเปิดให้บริการแก่บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ในเดอืนมถุินายน 2548 ตัง้อยูท่ี่บรเิวณอาคาร 3 ช้ัน 2 มพีืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 
120 ตรม. ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังส้ิน 773 คน มีทรพัยากร (หนังสือ และซีดรีอม  
(CD-ROM)) ท้ังส้ิน 11,108 ช่ือเร่ือง 17,008 เล่ม (เฉพาะหนังสือ 
ท่ีเก่ียวกับ ASEAN มีจ�านวน 417 ช่ือเรือ่ง 432 เล่ม)

แนะนÓแนะนÓ
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Windows) ในการให้บริการสืบค้นข้อมูลและบริหารจัดการทรัพยากรของห้องสมุด  
มบีรรณารกัษ์ประจ�าห้องสมดุ 1 คน บคุคลภายนอกสามารถใช้บรกิารห้องสมดุได้ในระหว่างเวลาราชการ (แต่ไม่สามารถยืมหนังสอืจากห้องสมดุได้)  
ในปีงบประมาณ 2560 ห้องสมุดมีผลการด�าเนินงานสรุป ดังนี้

+

มีการยืม - คืน  
ทรัพยากรท้ังส้ิน  
1,252 รายการ มีผู้เข้าใช้บริการ  

3,133 คน เฉล่ีย 
เดือนละ 261 คน 

มีการประชาสัมพันธ์หนังสือ 
ใหม่เป็นประจÓทุกเดือน  
ผ่านระบบอินทราเน็ต และ 

โปส เตอ ร์แนะนÓหนัง สือ  รวม ท้ัง มี  
การแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ 
แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน สถ. ทุกคร้ัง 
ท่ีมีการจัดซ้ือหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด

จัด ซ้ือห นัง สือ ให ม่
จำานวน 257 เล่ม 
(หนังสือภาษาไทย 
227 เล่ม หนังสือ
ภาษาอังกฤษ 30 เล่ม) 

ส่งข้อมูล ข่าวสาร บทความเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
และคำาแนะนำาต่างๆ ได้ที่ คณะทำางาน (DLA e - Magazine)  
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
(ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ 
E-mail :  kittikabo@dla.go.th และ pajonma@dla.go.th

ที่ปรึกษาคณะทำางาน : นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานคณะทำางาน : นายธนา ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการคณะทำางาน : นายสุวิทย์ จันทร์หวร 
ผู้อำานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
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“The man who does not read good books 
has no advantage over the man who can't read.” 

"คนท่ีไม่รู้จักอ่านหนังสือดีๆ ก็ไม่ได้เปรียบ 
ไปกว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ได้แม้แต่น้อย" 

มาร์ก เทวน

นักเขยีน นักบรรยาย และนักหนังสอืพมิพ์ชาวอเมรกัิน

"Books are the quietest and most constant of 
friends;  they are the most accessible and wisest 
of counsellors, and the most patient of teachers." 

"หนังสอืเป็นเพือ่นท่ีเงยีบและม่ันคงมากท่ีสดุ 
เป็นท่ีปรึกษาท่ีเข้าถึงได้ง่ายและรอบรู้ท่ีสุดและ
เป็นครูที่อดทนที่สุด" 

ชาร์ล วิลเลยีม อีเลยีต 

อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด

จัดซ้ือนิตยสารข่าวต่างประเทศ
รายสัปดาห์ (TIME) จำานวน  
52 ฉบับ หนังสือพิมพ์และ
วารสารรวม  2,720 ฉบับ 
(หนังสือพิมพ์รายวัน 2,450 ฉบับ  
นิตยสารและวารสาร 270 ฉบับ)


