




 วารสารประชาสัมพันธฯ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานของศูนยเครือขายเพื่อแกไข 
ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดระยอง 
รวมถึงสวนราชการหนวยงานตางๆ ทราบถึงผลการดําเนินงานและบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน 
จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ความเปนมา 
 ศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นหรือศูนย Clinic Center 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2550 เพื่อเปนส่ือกลางในการเสริมสรางความเขาใจ 
และความสัมพันธอันดีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการตางๆ 
และประชาชนในจังหวัดระยอง โดยยึดหลักการมีสวนรวมเปนสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดระยอง รวมทั้งมี 
ผูแทนของภาคสวนตางๆ ในทองถิ่นเขารวมเปนคณะกรรมการศูนยเครือขายฯ เพื่อทําหนาที่บริหารศูนยเครือขายฯ 
ใหเปนไปตามเจตนารมณของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักนายกรัฐมนตรี 

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนการเรียนรูรวมกันในทองถิ่น
 2. เพื่อเปนศูนยกลางในการใหขอเสนอแนะ และชวยเหลือในการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่นในลักษณะ 
เครือขาย
 3. เพื่อเปนศูนยกลางความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกัน และประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ

 บทบาทและหนาที่
 1. ประสานงานระหวางสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวัด เพือ่การสนับสนุนและสงเสรมิ 
ใหเกิดการประสานจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด
 2. ประสานการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวมกันแกไขปญหาของประชาชนและการ 
พัฒนาทองถิ่น
 3. จดักิจกรรมและเวทสีาธารณะ เพือ่สงเสรมิการมสีวนรวมและแสดงความคดิเหน็ในการพฒันาทองถิน่เปนประจาํ
 4. สรางแหลงเรียนรู และเสริมสรางความรูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทุกภาคสวน
 5. ดําเนินการอื่นใดที่เปนประโยชนสงเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมการกระจายอํานาจ ใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ของศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

วารสารประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงาน
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เพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
(ศูนย Clinic Center) ไดดําเนินโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการ โดยจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ 
สรางแหลงเรียนรูรวมกัน ซึ่งสามารถรวบรวมผลการดําเนินกิจกรรมได ดังนี้

 1. โครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง เปนการดําเนินงานพรอมกับโครงการ อบจ. 
พบประชาชน และโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม คืนความสุขใหประชาชน” จังหวัดระยอง 
เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดระยอง ไดพัฒนาความรูความสามารถในทุกดาน เชน 
ความรูเกี่ยวกับศูนย Clinic Center, ความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง, ความรูเก่ียวกับรัชกาลที่ 10 
พระมหากษัตริยของปวงชน รวมทั้งสงเสริมความรูสูประชาคมอาเซียน เปนตน 

 2. โครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” เปนโครงการแขงขันตอบคําถามของนักเรียน ในระดับประถม 
ศึกษาภายในจังหวัดระยอง เพื่อชิงของรางวัลเปนหนังสือเขาหองสมุด และงบประมาณสนับสนุนสําหรับพัฒนา 
ดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดระยอง 
มีนิสัยรักการอานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระยอง, บทบาทอํานาจหนาที่ของศูนย Clinic Center และมีความรูเสริมทักษะเกี่ยวกับความรูทั่วไป 

 3. โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนยเครือขายฯ เปนการบูรณาการรวมกัน 
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดระยอง เพื่อใหไดมาซึ่งทิศทางการพัฒนาจังหวัดระยองใหเปน 
เมืองนาอยูในแนวทางเดียวกัน

 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หวังเปนอยางยิ่งวา การสงเสริมสรางอาวุธทางปญญาจะชวยใหเยาวชน 
และประชาชน สามารถนําความรูไปปรับใชในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตไดอยางยั่งยืนและมั่นคง
 

ผลการดําเนินกิจกรรมของศูนย�เครือข�าย
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 โครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง เปนการดําเนินงานพรอมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน 

และโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม คืนความสุขใหประชาชน” จังหวัดระยอง เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดระยอง ไดมีสวนรวมกับกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ซึ่งการดําเนินโครงการจะเปนลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และเปนการสรางเครือขายสงเสริมการเรียนรู 

เกี่ยวกับศูนย Clinic Center, สงเสริมความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง, สงเสริมความรูสูประชาคม 

อาเซียน และความรูรอบตัวในทุกๆ ดาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดออกดําเนินการตามสถานที่ ดังนี้

 ครั้งที่ 1 ดําเนินการ ณ เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 

 ครั้งที่ 2 ดําเนินการ ณ เทศบาลตําบลชากบก อําเภอบานคาย

 ครั้งที่ 3 ดําเนินการ ณ สนามกีฬา ซอย 8 อําเภอนิคมพัฒนา

 ครั้งที่ 4 ดําเนินการ ณ โรงเรียนบานมะเดื่อ  อําเภอเขาชะเมา

 ครั้งที่ 5 ดําเนินการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา  อําเภอเมืองระยอง

 ครั้งที่ 6 ดําเนินการ ณ องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง  อําเภอปลวกแดง 

 ครั้งที่ 7 ดําเนินการ ณ วัดกระแสรคูหาสวรรค  อําเภอแกลง 

 ครั้งที่ 8 ดําเนินการ ณ โรงเรียนบานชงโค  อําเภอวังจันทร 

 ครั้งที่ 9 ดําเนินการ ณ เทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง

 จากผลการดําเนินโครงการดังกลาว ทําใหศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาทองถิ่น หรือศูนย Clinic Center มีเครือขายเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะในกลุมเด็ก 

และเยาวชน ถือเปนการเปดโลกทัศนและสงเสริมการเรียนรูใหกับเยาวชนและประชาชน อีกทั้งยังเปนชองทาง 

ในการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และชองทางสําหรับติดตอสื่อสารของ 

องคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับประชาชนอีกดวย 

โครงการ Clinic Center

8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง
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68.07 mm
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 1       

ประชาชนและนักเรียนรวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง 
และรับของรางวัลในกิจกรรมประชาสัมพันธศูนย Clinic Center



ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอบานฉาง ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
โครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง 

พรอมรับฟงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนย Clinic Center 
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ณ เทศบาลตําบลบ�านฉาง อําเภอบ�านฉาง



ประชาชนและนักเรียนรวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

นายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ใหเกียรติมอบของรางวัลแกผูที่เขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 2
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ประชาชน และนักเรียนในเขตอําเภอบานคาย ไดรวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง
 และกิจกรรมการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนย Clinic Center

ณ เทศบาลตําบลชากบก อําเภอบ�านค�าย



ประชาชนในเขตอําเภอนิคมพัฒนาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง
และรวมรับฟงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนย Clinic Center

ประชาชน และเยาวชนในเขตอําเภอนิคมพัฒนาเขารวมกิจกรรมของศูนย Clinic Center 
และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 3
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ประชาชนในเขตอําเภอนิคมพัฒนาใหความสนใจลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
การประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนย Clinic Center

การดําเนินงานของศูนย Clinic Center 
เพื่อสรางเครือขายสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับศูนย Clinic Center

ณ สนามกีฬา ซอย 8 อําเภอนิคมพัฒนา



ประชาชน และนักเรียนในเขตอําเภอเขาชะเมาเขารวมกิจกรรม และรับของรางวัล
จากการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานศูนย Clinic Center และสงเสริมความรูสูประชาคมอาเซียน 

นางสาวสุวรรณา มาดี หัวหนาฝายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 
ใหเกียรติมอบของรางวัลแกผูที่เขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 4
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ณ โรงเรียนบ�านมะเดื่อ อําเภอเขาชะเมา
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การดําเนินกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง
เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดระยอง ไดมีสวนรวมกับกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง



ประชาชนในเขตอําเภอเมืองระยอง ไดใหความสนใจและลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
โครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

นางลัดดาวัลย ชาไธสง ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ใหเกียรติมอบของรางวัลแกผูที่เขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง14



ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อําเภอเมืองระยอง

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 15

นักเรียนและประชาชนภายในเขตอําเภอเมืองระยองเขารวมกิจกรรม และรับของรางวัล
จากการรวมกิจกรรมการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนย Clinic Center



ประชาชนในเขตอําเภอปลวกแดง ไดลงทะเบียนรวมกิจกรรมเสริมความรู เปดโลกทัศน
ในโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง 

เจาหนาที่โครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง 
ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของศูนย Clinic Center

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 6

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง16



นายสุรินทร  แสงทอง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ใหเกียรติมอบของรางวัลแกผูที่เขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic  Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

ประชาชน  และนักเรียนรับของรางวัลจากการรวมกิจกรรม
โครงการ Clinic  Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง  และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ณ องค�การบริหารส�วนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 17



ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 7

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง18

ประชาชนในเขตอําเภอแกลง เขารวมกิจกรรมการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานศูนย Clinic Center 
และกิจกรรมการประชาสัมพันธสงเสริมความรูสูประชาคมอาเซียน

พรอมรับของรางวัลจากการเขารวมกิจกรรม



องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 19

ประชาชนภายในเขตอําเภอแกลงรับของรางวัล
จากการเขารวมกิจกรรมตามนโยบายอยูระยองรักระยอง
ยายทะเบียนบาน และทะเบียนรถมาอยูจังหวัดระยอง

ประชาชนภายในเขตอําเภอแกลงลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง
และกิจกรรมตามนโยบายอยูระยองรักระยอง

ณ วัดกระแสร�คูหาสวรรค� อําเภอแกลง



ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 8
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ประชาชนในเขตอําเภอวังจันทร เขารวมกิจกรรมการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานศูนย Clinic Center 
และรับของรางวัลจากโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

นายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตอําเภอวังจันทร 
และนายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ใหเกียรติมอบของรางวัลแกผูที่เขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง



องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 21

ประชาชนภายในเขตอําเภอวังจันทรใหความสนใจเขารวมกิจกรรม
การประชาสัมพันธผลการดําเนินงานศูนย Clinic Center 

และรับของรางวัลจากโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

ประชาชนภายในเขตอําเภอวังจันทรลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง
เพื่อรับฟงการแนะนําประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมความรูสูประชาคมอาเซียน

ณ โรงเรียนบ�านชงโค อําเภอวังจันทร�



องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง22

ประชาชนภายในเขตอําเภอบานฉาง รวมสนุกรับของรางวัล
ในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

นายนิรันดร ปรัชญกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตอําเภอบานฉาง
ใหเกียรติมอบของรางวัลแกผูที่เขารวมกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง

และกิจกรรมสงเสริมความรูสูประชาคมอาเซียน 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 9
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ณ เทศบาลตําบลพลา อําเภอบ�านฉาง

การดําเนินกิจกรรมโครงการ Clinic Center 8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง
เพื่อใหประชาชนในเขตอําเภอบานฉางมีสวนรวมกับกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง



 โครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” เปนการแขงขันตอบคําถามของนักเรียนในระดับประถมศึกษาภายใน 

จังหวัดระยอง ซึ่งในปนี้ไดจัดขึ้นเปนปที่ 7 แลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดระยอง 

มีนิสัยรักการอาน มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รวมทั้งสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมี 

ความรูเสริมทักษะเกี่ยวกับความรูทั่วไป 

 โดยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูกําหนดใหนักเรียนที่เขาแขงขันอานหนังสือและสื่อตางๆ จํานวน

3 ประเภท คือ

 1. วารสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการ 

พัฒนาทองถิ่นประจําป พ.ศ.2561 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน, ความเปนมา, บทบาท 

หนาที่และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของศูนย Clinic Center 

 2. หนังสือเสริมความรูทั่วไป ชุดเลาเรื่องพงศาวดาร (ฉบับการตูน) ประกอบไปดวยตอนเลาเรื่อง 

พงศาวดารสุโขทัย, เลาเรื่องพงศาวดารอยุธยา และเลาเรื่องพงศาวดารธนบุรี โดยตัวแทนผูเขารวมการแขงขัน 

ในแตละสายจะเปนผูจับสลากหนังสือที่ใชในการแขงขัน โดยทุกสายจะไดรับหนังสือไปอานเพื่อใชในการแขงขัน 

พรอมกัน และในรอบชิงชนะเลิศใชหนังสือในการแขงขันตอนเลาเรื่องรัตนโกสินทร โดยองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยองเปนผูกําหนด และใหหนังสือไปอานเพื่อใชในการตอบคําถามภายหลังที่การแขงขันรอบคัดเลือก 

เสร็จสิ้นแลว 

 3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โดยผูเขาแขงขันสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ไดจากสื่อ Website ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง www.rayong-pao.go.th และ Website ของศูนย 

Clinic Center http://clinic2.rayong-pao.go.th

 

โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”
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รางวัลชนะเลิศ  หนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 50,000 บาท
   พรอมใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563
   จํานวน 1,000,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 หนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 25,000 บาท
   พรอมใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563
   จํานวน 800,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 หนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 15,000 บาท
   พรอมใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563
   จํานวน 500,000 บาท

รางวัลชมเชย  หนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 10,000 บาท
   พรอมใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563
   จํานวน 200,000 บาท จํานวน 3 รางวัล

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโรงเรียนที่สนใจเขารวมการแขงขันจํานวน 54 โรงเรียน แบงการ 

แขงขันออกเปน 2 รอบ ไดแก รอบคัดเลือก จํานวน 6 สาย โดยดําเนินการแขงขันภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 

และดําเนินการแขงขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หองประชุมองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยอง (ชั้น 3) เพื่อชิงของรางวัลเปนหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนประเภทความรูความสามารถทั่วไประดับ 

ประถมศึกษา รวมเปนเงินมูลคา 120,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณใหแกโรงเรียน, ใบประกาศนียบัตรใหกับ 

ผูเขาแขงขัน-ครูผูฝกสอน และงบประมาณพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 2,900,000 บาท 

เพื่อเปนขวัญกําลังใจสําหรับโรงเรียนที่เขาแขงขัน โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 25



 โรงเรียนที่เขาแขงขันในสายที่ 1 มีจํานวน 9 โรงเรียน ประกอบไปดวย โรงเรียนวัดนํ้าคอก, โรงเรียนวัด 

เภตราสุขารมย, โรงเรียนบานคลองนํ้าแดง, โรงเรียนบานหนองฆอ, โรงเรียนวัดดอนจันทน, โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง), โรงเรียนวัดหนองกันเกรา, โรงเรียนบานมะเดื่อ และโรงเรียนบานเขาชองลม

 โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 1 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนวัด 

เภตราสุขารมย

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด การแขงขันโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน”

โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รอบคัดเลือก สายที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง26



บรรยากาศการแขงขันตอบคําถามโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน”
สายที่ 1 เลาเรื่องพงศาวดารธนบุรี

โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 1 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 27



 โรงเรียนที่เขาแขงขันในสายที่ 2 มีจํานวน 9 โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนวัดเนินพระ, โรงเรียนวัดชาก 

ลูกหญา, โรงเรียนวัดชากผักกูด, โรงเรียนบานเขาลอย, โรงเรียนบานหินโคงประชานุเคราะห, โรงเรียนบานคลอง 

บางไผ, โรงเรียนบานพยูน, โรงเรียนวัดกระแส และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

 โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 2 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ไดแก โรงเรียน 

วัดชากผักกูด

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด
ไดจับสลากและอานคําถามแรกเพื่อเริ่มการแขงขันโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 

นางสาวสุวรรณา มาดี หัวหนาฝายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ
มอบของรางวัลใหแกนักเรียนที่รวมกิจกรรมเสริมความรูโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง28

โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รอบคัดเลือก สายที่ 2



บรรยากาศการแขงขันสายที่ 2 เลาเรื่องพงศาวดารอยุธยา 
โดยผูเขารวมการแขงขัน แตละโรงเรียนตอบคําถามการแขงขัน

และนักเรียนที่เขารวมชมการแขงขันรวมสนุกเลนเกมเสริมความรูจากโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน”

โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 2 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวัดชากผักกูด
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โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รอบคัดเลือก สายที่ 3

 โรงเรียนที่เขาแขงขันในสายที่ 3 มีจํานวน 9 โรงเรียน ประกอบไปดวย โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง, 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108 (บานสํานักทอง), โรงเรียนบานไรจันดี, โรงเรียนบานหนองไร, โรงเรียนชุมชนวัดหนอง 

คอกหมู, โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค, โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม, โรงเรียนบานยุบตาเหนง และโรงเรียนบาน 

ศรีประชา

 โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 3 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนบานไรจันดี

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด
และมอบใบประกาศนียบัตรใหแกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 

นางลัดดาวัลย ชาไธสง ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
ไดกลาวรายงานในพิธีเปดการแขงขันโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” สายที่ 3
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บรรยากาศการแขงขันสายที่ 3 เลาเรื่องพงศาวดารสุโขทัย
นักเรียนจากโรงเรียนตางๆ เขารวมชมการแขงขันเพื่อเปดโลกทัศน และเปนขวัญกําลังใจใหแกผูเขารวมแขงขัน 

พรอมรับอาหารวางและเครื่องดื่มจากโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 

โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 3 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนบานไรจันดี
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 โรงเรียนที่เขาแขงขันในสายที่ 4 มีจํานวน 9 โรงเรียน ประกอบไปดวย โรงเรียนวัดทาเรือ, โรงเรียนนิคม 

สรางตนเองจังหวัดระยอง 10, โรงเรียนบานแมนํ้าคู, โรงเรียนบานหนองบอน, โรงเรียนบานปลวกแดง, โรงเรียน 

บานหนองสะพาน, โรงเรียนวัดชากหมาก, โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และโรงเรียนวัดหวงหิน สาขาโรงเรียนวัด 

ชากกอไผ

 โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 4 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนวัด 

ชากหมาก

โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รอบคัดเลือก สายที่ 4

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน และมอบใบประกาศนียบัตร

รวมทั้งจับสลากคําถามแรกเพื่อเริ่มการแขงขันโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” สายที่ 4
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บรรยากาศการแขงขัน โครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” สายที่ 4 เลาเรื่องพงศาวดารอยุธยา
โดยมีเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมความรู และรวมกันแสดงความคิดเห็นกรอกแบบประเมินผลโครงการฯ

โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 4 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวัดชากหมาก
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 โรงเรียนที่เขาแขงขันในสายที่ 5 มีจํานวน 9 โรงเรียน ประกอบไปดวย โรงเรียนวัดแกลงบน, โรงเรียนบาน 

ยายจั่น, โรงเรียนวัดเขาสําเภาทอง, โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 5, โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัด 

ระยอง 9, โรงเรียนบานหนองระกํา, โรงเรียนวัดปทุมาวาส, โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบานหวยทับมอญ

 โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 5 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนบาน 

หวยทับมอญ

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนของผูเขาแขงขัน และผูเขารวมชมการแขงขัน
โครงการ “Clinic Center ทาใหอาน”

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการแขงขันโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 

โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รอบคัดเลือก สายที่ 5
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โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 5 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนบานหวยทับมอญ

คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ มาเขารวมชมการแขงขัน เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกผูเขารวมแขงขัน
และรวมสนุกรับของรางวัลจากกิจกรรมเสริมความรูโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 

ผูเขาแขงขันกดปุมสัญญาณไฟติด มีสิทธิ์ในการตอบคําถามโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 
สายที่ 5 เลาเรื่องพงศาวดารธนบุรี
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 โรงเรียนที่เขาแขงขันในสายที่ 6 มีจํานวน 9 โรงเรียน ประกอบไปดวย โรงเรียนบานมาบตาพุด, โรงเรียน 

อนุบาลระยองวัดหนองสนม, โรงเรียนวัดตะเคียนทอง, โรงเรียนวัดหนองพะวา, โรงเรียนวัดหนองกรับ, โรงเรียน 

บานมาบตอง, โรงเรียนวัดบานฉาง, โรงเรียนวัดเกาะลอย และโรงเรียนบานยางเอน ซึ่งการแขงขันในสายที่ 6 

โรงเรียนวัดเกาะลอยไดสละสิทธิ์การแขงขัน

 โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 6 มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ไดแก โรงเรียน 

วัดตะเคียนทอง

โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รอบคัดเลือก สายที่ 6

บรรยากาศการแขงขันตอบคําถามโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 
มีนักเรียนเขารวมชมการแขงขัน เพื่อเปนขวัญและกําลังใหแกผูเขาแขงขัน

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการแขงขันโครงการ “Clinic Center ทาใหอาน” 
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โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือก สายที่ 6  มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
ไดแก  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง

พิธีกรดําเนินการแขงขัน
โครงการ  “Clinic  Center  ทาใหอาน”

บรรยากาศการแขงขันตอบคําถามโครงการ “Clinic  Center ทาใหอาน” 
สายที่  6  เลาเรื่องพงศาวดารสุโขทัย
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โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รอบชิงชนะเลิศ

 โรงเรียนที่ชนะการแขงขันในรอบคัดเลือกของแตละสาย มีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ จํานวน

6 โรงเรียนประกอบดวย

 สายที่ 1 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย อําเภอเมืองระยอง 

 สายที่ 2 โรงเรียนวัดชากผักกูด  อําเภอนิคมพัฒนา 

 สายที่ 3 โรงเรียนบานไรจันดี   อําเภอเมืองระยอง 

 สายที่ 4 โรงเรียนวัดชากหมาก  อําเภอบานฉาง 

 สายที่ 5 โรงเรียนบานหวยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา

 สายที่ 6 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง อําเภอเมืองระยอง 

 โดยการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดใหเกียรติ 

มาปดการแขงขัน และมอบของรางวัลใหกับผูชนะการแขงขัน ซึ่งดําเนินการแขงขันไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 3)
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ผลการแข�งขัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ 

“Clinic Center ท�าให�อ�าน”

รางวัลชนะเลิศ
ไดรับหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 50,000 บาท

พรอมไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 1,000,000 บาท และโลประกาศเกียรติคุณ ใหแก “โรงเรียนวัดชากหมาก” 

โดยนักเรียนคนเกงที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ไดแก

เด็กชายรัฐชานนท หลําเจริญ และเด็กหญิงฐิติพร ธาระถอย

คุณครูผูฝกสอน ไดแก นางสาวสุทธิตา ยิ้มเสงี่ยม และนางกิ่งแกว รองสุพรรณ
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ไดรับหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 25,000 บาท

พรอมไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 800,000 บาท และโลประกาศเกียรติคุณใหแก “โรงเรียนวัดชากผักกูด” 

โดยนักเรียนคนเกงที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ไดแก 

เด็กหญิงธิดารัตน สารสี และเด็กชายจีระพัฒน ประเสริฐศรี

คุณครูผูฝกสอน ไดแก นางสาวพิมพนารา เนื่องจํานง และนางสาวศิริขวัญ หาญกลา
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ไดรับหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 15,000 บาท

พรอมไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 500,000 บาท และโลประกาศเกียรติคุณใหแก “โรงเรียนวัดตะเคียนทอง” 

โดยนักเรียนคนเกงที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ไดแก 

เด็กหญิงพรรษา บริบูรณ และเด็กหญิงรุงธิวา เจือจิ้น

คุณครูผูฝกสอน ไดแก นางสาววรรณา เวชสัมฤทธิ์ และนายวีระพงษ พวงพันธ 
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รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล
 ไดรับหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน มูลคา 10,000 บาท

พรอมไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาดานการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 200,000 บาท และโลประกาศเกียรติคุณใหแกโรงเรียน

รางวัลชมเชยที่ 1
ไดแก “โรงเรียนบานไรจันดี” โดยนักเรียนคนเกงที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 

ไดแก เด็กหญิงกวิสรา เกมชัยภูมิ และเด็กชายอติชาติ นพเวช

คุณครูผูฝกสอน ไดแก นางชลธิชา สุขประเสริฐ และนางสาวนํ้าฝน ภิญโญ



รางวัลชมเชยที่ 2
ไดแก “โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย” โดยนักเรียนคนเกงที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน

ไดแก เด็กหญิงธณัชชา หิรัญมาศ และเด็กชายฤทธิไกร วิทยานุกรณ

คุณครูผูฝกสอน ไดแก นายปราโมทย แสงศร และนางสาวสุพรรษา แตงอิน 
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รางวัลชมเชยที่ 3
ไดแก “โรงเรียนบานหวยทับมอญ” โดยนักเรียนคนเกงที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 

ไดแก เด็กหญิงณัฐธัญ ยิ้มงาม และเด็กหญิงณัชธิชา บางรัตน

คุณครูผูฝกสอน ไดแก นางสุวิชา ศรีสรอย และนางสาวจงสฤษด บุรพงษไพบูลย 
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 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดําเนินงานโครงการขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ 

ศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวาง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดระยอง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประมวลผล ในการที่จะนํามา 

กําหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีขอมูลสารสนเทศที่สําคัญดังนี้

1. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรภายในจังหวัดระยองประจําป พ.ศ. 2559 - 2561

 จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรภายในจังหวัดระยองประจําป พ.ศ. 2559 – 2561 พบวา 

จังหวัดระยองมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกป คิดเปนรอยละ 3.33 และรอยละ 3.67 ตามลําดับ

โครงการสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนยเครือขาย 

เพื่อแก ไขปญหา และสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น

682,445 คน

705,203 คน 707,498 คน

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561



 จากแผนภมิูแสดงการเปรยีบเทยีบสถติิเพลงิไหมภายในจังหวดัระยองประจําป พ.ศ. 2559 – 2561 พบวาสถิติ 

เพลงิไหมมแีนวโนมลดลงคดิเปนรอยละ 25.36 และรอยละ 42.27 ตามลาํดบั

 จากแผนภมิูแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณขยะภายในจังหวดัระยองประจําป พ.ศ. 2560 – 2561 พบวา ในป 

พ.ศ.2561 มปีรมิาณขยะมีจาํนวนเพิม่ขึน้รอยละ 44.76

2. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสถิติเพลิงไหมภายในจังหวัดระยองประจําป พ.ศ. 2559 – 2561

3. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะภายในจังหวัดระยอง ประจําป พ.ศ. 2560 - 2561

-

100
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700

690 ง้รัค

515 ง้รัค

485 ง้รัค

จํานวน(ครั้ง)

ป พ.ศ. 2560

ป พ.ศ. 2561

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

1,294 ตัน

1,873.24 ตัน

ตัน/วัน

ป พ.ศ. 2559

ป พ.ศ. 2560

ป พ.ศ. 2561
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 จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดระยอง ประจําป 

พ.ศ. 2559–2561 พบวา จังหวัดระยองมีรายรับผันผวน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภายในจังหวัดระยองบางแหงจะไดรับเงินอุดหนุน ทําใหมีรายรับเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ

4. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดระยอง

ประจําป พ.ศ. 2559 - 2561

 จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายจายจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดระยอง ประจําป 

พ.ศ. 2559 - 2561 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายจายเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอยละ 13.11

5. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายจายจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดระยอง

ประจําป พ.ศ. 2559 - 2561 

9,238,189,402.42 บาท

10,207,801,414.72 บาท

9,583,161,259.59 บาท
รายรับจริง (บาท) พ.ศ.2559

รายรับจริง (บาท) พ.ศ.2560

รายรับจริง (บาท) พ.ศ.2561

8,089,816,125.74 บาท  

8,696,940,689.28 บาท 

9,150,794,621.24 บาท   

7,400,000,000.00

7,600,000,000.00

7,800,000,000.00

8,000,000,000.00

8,200,000,000.00

8,400,000,000.00

8,600,000,000.00

8,800,000,000.00

9,000,000,000.00

9,200,000,000.00

9,400,000,000.00
ลานบาท

รายจายจริง (บาท) พ.ศ.2559

รายจายจริง (บาท) พ.ศ.2560

รายจายจริง (บาท) พ.ศ.2561
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 ประเทศไทยแตเดิมมีชื่อวา “ประเทศสยาม” หรือ “สยามประเทศ” ดินแดนที่เปนประเทศไทยสวนใหญนับแต 

บริเวณภาคใตไปจนภาคเหนืออันเปนเขตปาเขานั้น อยูในบริเวณที่เรียกวากึ่งชุมชื้นและกึ่งแหงแลงจึงเปนบริเวณที่เหมาะสม 

แกการตั้งหลักแหลงของชุมชนมนุษย ใหเปนบานเมืองไดเกือบทั้งสิ้น

 รัฐหรือแควนในดินแดนประเทศไทยในระยะแรกเริ่ม สวนใหญเกิดขึ้นในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต เกิดขึ้นในชวงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-8 เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 15 การยายเขามาตั้งถิ่นฐาน 

จึงเลือกเฟนและจํากัดอยูในบริเวณภูมิภาคดังกลาวที่มีความเหมาะสม ทั้งในดานเกษตรกรรมและการเปนแหลงแลกเปลี่ยน 

สินคากวาบริเวณอื่นๆ ชุมชนเล็กๆ กระจายอยูตามทองถิ่นตางๆ เทานั้น

 ตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยานับไดวามีฐานะเปนราชอาณาจักรสยาม 

อยางแทจริง สิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นวา กรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เปนอาณาจักรสยามอยางแทจริง 

คือมีหลักฐานทั้งดานพระราชพงศาวดารและกฎหมายเกา ตลอดจนจารึกและลายลักษณอื่นๆ ที่ชี้ใหเห็นวามีการปฏิรูป 

การปกครอง และการบริหารราชการแผนดินที่รวมศูนยแหงอํานาจมาอยูภายใตพระมหากษัตริย ณ ราชธานี เพียงแหงเดียว 

นั่นก็คือการยกเลิกการแตงตั้งเจานายในพระราชวงศ เชน พระราชโอรส พระราชนัดดา ไปปกครองเมืองสําคัญที่เรียกวา 

เมืองลูกหลวงหรือหลานหลวง ตั้งแตกอนออกกฎขอบังคับใหบรรดาเจานายอยูภายในนคร โดยมีการแตงตั้งใหมีตําแหนง 

ชั้นยศศักดิ์ และสิทธิพิเศษของแตละบุคคล สวนในเรื่องการปกครองหัวเมืองนั้น โปรดใหมีการแตงตั้งขุนนางจากสวนกลาง 

ไปปกครองเจาเมือง ขุนนางและคณะกรรมการเมืองแตละเมืองมีตําแหนง ยศ ชั้น ราชทินนาม และศักดินา ลําดับใน 

ลักษณะที่สอดคลองกับขนาดและฐานความสําคัญของแตละเมือง สวนเมืองรองลงมา ไดแก เมืองชั้นโท และชั้นตรีที่มี 

เจาเมืองมียศเปนพระยา หรือออกญาลงมา บรรดาเจาเมืองเหลานี้ไมมีอํานาจและสิทธิในการปกครองและการบริหารเต็มที่ 

อยางแตกอน จะตองขึ้นอยูกับการควบคุมของเจาสังกัดใหญในพระนครหลวง ซึ่งประกอบดวยฝายทหารและพลเรือน 

นับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา ผูที่เรียกวาชาวสยามหรือเมืองที่เรียกวาสยามนั้น หมายถึงชาวกรุงศรีอยุธยา และ 

ราชอาณาจักรอยุธยาในลักษณะที่ใหเห็นวาแตกตางไปจากชาวเชียงใหม ชาวลานนา ชาวรามัญ ชาวกัมพูชา ของบานเมือง 

ที่อยูใกลเคียงกัน

 

ประวัติและความเปนมาของประเทศไทย

เรื่องชวนอาน
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ที่ตั้งของประเทศไทย
 ประเทศไทยตั้งอยูในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในบริเวณพื้นที่ที่เรียกวา 

“คาบสมุทรอินโดจีน” ซึ่งมีความหมายมาจากการเปนคาบสมุทรที่เชื่อมตอ คืออยูระหวาง 

กลางของดินแดนใหญ 2 บริเวณ คืออินเดียทางตะวันตก และจีนทางตะวันออกโดยลอมรอบ 

ไปดวยเพื่อนบาน ใกลเคียง คือ พมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเพื่อนบานในเขตภูมิภาค คือ 

เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน และฟลิปปนส

ภาษา
 ประเทศไทยมีภาษาของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งภาษา 

พูดและเขียนเปนภาษาประจําชาติเรียกวา “ภาษาไทย” 

เราไมทราบแนนอนวา ภาษาไทยกําเนิดมาจากแหลงใด 

แตเมื่อพบศิลาจารึกที่พอขุนรามคําแหงมหาราช ทรง 

ประดิษฐขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1826 เปนตนมา ทําใหเราสามารถ 

ทราบประวัติและวิวัฒนาการของภาษไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะตัว 

เปนภาษาที่มีระดับเสียง โดยการใชวรรณยุกตกํากับคือมีเสียงวรรณยุกต 4 รูป คือ ไมเอก โท ตรี และจัตวา กํากับบนอักษร 

ซึ่งปจจุบันมีอักษรใช 44 ตัว แบงออกเปน อักษรสูง 11 ตัว อักษรกลาง 9 ตัว และอักษร ตํ่า 24 ตัว มีสระ 28 รูป ซึ่งมี 

เสียงสระ 32 เสียง ประกอบคําโดยนําเอาอักษรผสมกับสระ วรรณคดีตางๆ ทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรองกวีไดนําคํามา 

รจนาใหเกิดความไพเราะเพราะพริ้งได ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากลักษณะของ ภาษาไทยนั่นเอง

เมืองหลวง
 กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวงของประเทศไทย มีเนื้อที่ 

กวาง 1,549 ตารางกิโลเมตร เปนศูนยกลางแหงความเจริญ 

ตางๆ ของชาติ แตเดิมกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนจังหวัดๆ หนึ่ง 

เรียกชื่อตามราชการวา จังหวัดพระนคร ตอมาไดรวมกับ 

จังหวัดธนบุรี ซึ่งตั้งอยูทางฝงขวาแมนํ้าเจาพระยา ตรงขามกับ 

กรุงเทพฯ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 24 ลงวันที่ 21 

ธันวาคม พ.ศ. 2514 เปนจังหวัดเดียวกันโดยเรียกชื่อใหมวา 

นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ตาม 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335
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รัฐบาลและการปกครอง
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย 

เปนประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะรัฐบาลประเทศไทย 

มีการจัดระเบียบการปกครองภายในประเทศอยางเปนระบบมาชานานแลว 

ซึ่งยังผลใหประเทศไทยมีความเปนปกแผน และสามารถรักษาเอกราชมาได 

จนถึงทุกวันนี้ การปกครองของไทยไดปรับและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ 

กาลสมัย และเปนไปตามความตองการของประเทศชาติเสมอมา ทําใหวิธีดําเนินการปกครองแตละสมัยแตกตางกันไปดังนี้

 สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781-1981) การปกครองเปนแบบพอปกครองลูก ผูปกครองคือพระมหากษัตริย คํานําหนาของ 

พระมหากษัตริยไทยในสมัยนั้น จึงใชคําวา “พอขุน”

 สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) เริ่มตนเมื่อพระเจาอูทอง ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานี คําที่ใชเรียก 

พระเจาอูทองมิไดเรียก “พอขุน” อยางที่เรียกกันมาครั้งสุโขทัย แตเรียกวา “สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว” พระมหากษัตริย 

ทรงอยูในฐานะเทวราชหรือสมมติเทพ เปนองครัฐาธิปตยปกครองแผนดิน

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2325 - 2475) ไดนําเอาแบบอยางการปกครองในสมัยสุโขทัยและอยุธยามา 

ผสมกันฐานะของพระมหากษัตริย เปลี่ยนแปลงไปไมไดอยูในฐานะเทวราชหรือสมมติเทพดังแตกอน ทําใหความสัมพันธ 

ระหวางพระมหากษัตริยกับราษฎรมีความใกลชิดกันยิ่งขึ้น ถึงแมจะปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแตมีลักษณะ 

ประชาธิปไตยแฝงอยูในหลายรูปแบบ เชน แทรกอยูในการปกครองพระมหากษัตริยทรงใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนใน 

การดํารงชีวิต การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 

2475 โดยคณะราษฎร การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเปนจุดเริ่มตนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

เปนประมุข มีศูนยอํานาจการปกครอง อยูที่ 3 สถาบันสําคัญ คือสถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งมีรัฐสภาเปนผูใชอํานาจในการ 

ออกกฎหมาย สถาบันบริหารซึ่งมีคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจบริหาร และสถาบันตุลาการซึ่งมีศาลสถิตยุติธรรมเปนผูใช 

อํานาจหนาที่พิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธย

ศาสนา
 ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ คนไทยสามารถนับถือศาสนาตางๆ กันได แตมีผูนับถือศาสนาพุทธ 

กวารอยละ 90 คนไทยยังนับถือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ ฮินดู และซิกซ เปนตน รัฐธรรมนูญของไทย 

และกฎหมายอื่นๆ ใหความคุมครองในเรื่องการนับถือศาสนาเปนอันดี ไมไดบังคับใหประชาชนชาวไทยนับถือศาสนาใด 

ศาสนาหนึ่งเปนการเฉพาะ โดยถือวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาแมศาสนาตางๆ จะมีแนวทางปฏิบัติและ 

รายละเอียดบางประการที่แตกตางกัน แตก็มีหลักเดียวกัน คือตางมุงสอนใหทุกคนประกอบความดี ละเวนความชั่วทั้งนี้เพื่อ 

ความเจริญของบุคคลในทางรางกายและจิตใจ อันจะนําสันติสุขมาสูสังคมสวนรวม

แหลงอางอิง : วันทนีย ศรีรัฐและคณะภูมิศาสตรประเทศไทย

กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2528






	CoverOKNew_1 copy 6
	CoverOKNewแบบที่ 1_1 copy 5
	CoverOKNewแบบที่ 1_2 copy 3
	CoverOKNewแบบที่ 1_2 copy 4
	วารสาร
	วารสารประชาสัมพันธ์ 2019 เล่มจริง




