ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๔๗ ประจำ�วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

อว. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระaบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ นำ�โดย ศ.(พิเศษ)
ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พัชรินรุจา
จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
รองปลัดกระทรวง นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง นายวันนี นนท์ศริ ิ ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวง และผูบ้ ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแถลงข่าว
ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงคณะผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษา คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ สถานที่ตั้ง โดยการเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และถ่ายทอดสด
ผ่านเฟซบุ๊ก อว.
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ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
กล่าวนำ�กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ความว่า
ขอเดชะฝ่าละอองธุลพี ระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในนามของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลาบปลื้ม
ปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๕ นี้
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลาย ล้ ว นสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติ
บำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของ
ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิต
ในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กับพสกนิกรชาวไทย อย่างแน่นแฟ้น
ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำ�นาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรด
ดลบันดาลประทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธ ประลาตร้างห่างไกล
มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำ�ราญ พระบรมเดชานุภาพ
แผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตร
ปกเกล้าเหล่าพสกนิกร ตลอดจิรัฐิติกาล
ต่ อ มา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษาฯ กล่ า วนำ �
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ความว่า
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำ�บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำ�เนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรม คำ�สอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

พิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
อำ�นวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อมอบ
ให้ผู้แทนหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน และเครือข่ายด้าน
การประชาสัมพันธ์ นำ�ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ประชาชนเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์
ทรงศิวไิ ล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เป็นผูแ้ ทน
อว. เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ฯ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำ�เนียบรัฐบาล

ปลูกต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ประเทศ ๔ หน่วยงานจับมือ
ดึง นร.-นศ. กยศ.กว่า ๗ แสนคนแสดงพลังปลูกต้นไม้ ๑ ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ ๒ ชั่วโมง
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศ.(พิ เ ศษ) ดร. เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการต้นไม้
ล้านต้น ล้านความดี” ระหว่าง อว. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. นายจตุพร
บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรสจราชการ ศธ. และ
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นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. ร่วมลงนาม ที่อาคารพระจอมเกล้า
สำ�นักงานปลัด อว. ทัง้ นี้ ศ.(พิเศษ) เอนก กล่าวว่า โครงการต้นไม้ลา้ นต้น ล้านความดี
จะทำ�ให้เยาวชนมีความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู
ป่าไม้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องทำ�ให้ใหญ่ ทำ�ให้เร็ว
และทำ�ให้ครึกโครม โดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และจะเริม่ ต้นปลูกกัน
ในมหาวิทยาลัย เพราะว่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยของไทยถือว่าใหญ่และมีพื้นที่มาก
เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีมากกว่า ๗,๐๐๐ ไร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มี
หลายพันไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หากรวมทุกวิทยาเขตก็มีเป็นหมื่นไร่ เป็นต้น
เมื่อปลูกแล้วก็สามารถเอาต้นไม้ที่ปลูกไปซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วย โดยร่วมมือ
กับ ทส.
“กยศ. มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน ประมาณ ๗ แสนคน ถ้าปลูก
คนละต้นก็ได้ ๗ แสนต้น ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
และนี่คือการคืนธรรมชาติให้กับสังคมไทย” รัฐมนตรี อว. กล่าว
ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี
เป็นโครงการสำ�คัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศในอนาคตได้เกิด
การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง อว. พร้อมให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ในทุกด้าน
ด้าน นายจตุพร กล่าวว่า ทส. ปลูกป่าตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ ๕๕% ภายในปี ๒๕๘๐
แบ่งเป็นพื้นที่ป่า ๓๕% ป่าเศรษฐกิจ ๑๕% และพื้นที่สีเขียวในเมือง ๕% โดย
กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้ไว้ในขณะนี้ ๖๑ ล้านกล้า เป็นกล้าไม้ที่มีความสูง ๗๐ ซม.
ซึ่งถ้านำ�ไปปลูกจะมีโอกาสรอดเกิน 80% เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกล้าไม้
เพียงพอ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.มีประมาณ ๗ แสนคน ขอแค่ครึ่งเดียวคือ ๓.๕ แสนคน
มาร่วมกันปลูกก็จะได้พื้นที่ป่าให้กับประเทศมากขึ้น และจะส่งผลกระทบไปหลายมิติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทส. พร้อมสนับสนุนโครงการนี้ ถ้าพื้นที่
ปลูกป่าของ อว. ไม่เพียงพอ มาใช้ในพื้นที่ของ ทส.ได้เลย
ขณะที่ นายชัยณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนได้กำ�หนดเกณฑ์คุณสมบัติ
ของผูก้ ยู้ มื รายเก่าเลือ่ นชัน้ ปีทกุ ระดับการศึกษา ต้องทำ�กิจกรรมจิตสาธารณะ ๓๖ ชัว่ โมง
ต่อปีการศึกษา โครงการต้นไม้ลา้ นต้น ล้านความดี จึงเป็นโครงการทีก่ องทุนดำ�เนินการ
เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วม
กันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะนับเป็นจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม โดยการปลูกต้นไม้
๑ ต้น สามารถนำ�มานับเป็นจิตสาธารณะได้ ๒ ชั่วโมง
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โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓ เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
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