•
•

การให้ ที่จะเป็นการละโลภะ ต้องเป็นการให้เพื่อขัดเกลากิเลส คือ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้น

•

เมตตาไม่ใช่ท่อง เรื่อง ชื่อ ค�ำ  แต่ว่าขณะนั้นสภาพจิตที่ดีงามเกิดขึ้นมีความเป็นมิตร มีความเป็นเพื่อน ไม่ว่าพบใคร
ก็มีความหวังดี พร้อมที่จะท�ำประโยชน์เกื้อกูล

•

ลองคิดดูว่า ถ้าไม่อภัยให้ใคร กาย วาจาที่มีต่อบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไร จะไม่เป็นไปในทางที่เป็นมิตรเลย เพราะฉะนั้น
กุศลก็ย่อมเจริญไม่ได้ แล้วก็จะถึงฝั่ง (แห่งการดับกิเลส) ได้อย่างไร

•
•

การฟังพระธรรมเป็นเรื่องของปัญญา ต้องรู้ว่าไม่ใช่ฟังเพื่อใจสบาย แต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจธรรม คือ สิ่งที่มีจริง

•

การสะสมปัญญาไปเรื่อย ๆ ทีละเล็กทีละน้อย ก็เป็นปัจจัยที่จะท�ำให้กิเลสอ่อนก�ำลังได้ ในการที่จะก่อตัวขึ้น
อย่างรวดเร็ว ก็จะท�ำให้ช้าลง หรือแทนที่จะก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง ก็ท�ำให้การก่อตัวนั้นลดก�ำลังลงได้

•

ไม่ควรประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตประจ�ำวัน เพียงขณะหนึ่งที่ท�ำความดี ขณะนั้นก็สะสมที่จะเป็นคนดี
ในลักษณะนั้น ๆ ต่อไป

•

ถ้าเป็นอกุศลธรรม มีใครอยากจะมี ? แต่ถ้าปัญญาไม่เกิด อกุศลธรรมนั้น ๆ ก็ยังเกิดอยู่เรื่อย ๆ และทางเดียว
ที่จะละคลายอกุศลธรรมได้ ก็ต้องเป็นปัญญาที่เจริญขึ้น

•

ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าอกุศลเป็นโทษอย่างยิ่ง ก็ยังหลงติดอยู่ในอกุศล

เมตตา หมายความถึง ความเป็นมิตร ความไม่ใช่ศัตรู ขณะใดที่หวังเกื้อกูล คิดถึงประโยชน์ของคนอื่น ขณะนั้นเป็นจิต
ที่เมตตา ซึ่งเมื่อจิตเมตตาเกิดขึ้นแล้ว เวลาที่กุศลจิตเกิด ย่อมมีทางของกุศล คือ กายบ้าง วาจาบ้าง ขณะที่เมตตา
เกิดจริง ๆ นี้ กายจะเป็นกุศลจริง ๆ ช่วยเหลือได้ทันที ไม่อิดเอื้อน หรือไม่รู้สึกว่า ไม่ใช่ธุระ หรือทางวาจาที่เมตตา
ค�ำพูดก็จะต่างกับขณะทีไ่ ม่เมตตา เป็นค�ำพูดทีค่ ำ� นึงถึงผูฟ้ งั ไม่ทำ� ให้เขาเกิดความเสียใจ เพราะว่าพระธรรมนีล้ ะเอียดมาก
แม้แต่การที่เพียงแต่จะย้อนเพื่อน ขณะนั้นก็รู้ว่า ก�ำลังย้อนนั้น ไม่ใช่เพื่อน คนละขณะกับที่เป็นเพื่อนแล้ว จิตขณะนั้น
เป็นอกุศล ปราศจากเมตตาแล้ว

กิเลสทั้งหลายนั้นจะเบาบางลงได้ ก็เพราะปัญญาเจริญขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าตราบใดปัญญายังไม่มีเลย จะมีใครที่เป็น
คนดีขึ้น ๆ นั้นยาก เพราะว่าจะต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นตามล�ำดับขั้น จึงจะดีขึ้นได้

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

1 สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

1

บทบรรณาธิ ก าร
ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดนิทรรศการและการประชุม
เสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล สลค.สาร ฉบับนี้จึงน�ำเสนอ
บรรยากาศนิทรรศการและการประชุมเสวนา นอกจากนี้ ในคอลัมน์นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้น�ำเสนอเรื่อง ดอกผลต้นกล้า...
จิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อดึงศักยภาพนักเรียนทุนมาใช้ในการท�ำงานจิตอาสามาเผยแพร่ด้วย
ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ในเล่มมีความหลากหลายเช่นเดิม เช่น “ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ มาตรการอ�ำนวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอได้โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาที่กองบรรณาธิการ เพื่อจะได้น�ำไป
พัฒนา สลค.สาร ต่อไป

วัดภูมินทร์ที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สีฝุ่น และภาพปู่ม่านย่าม่าน
เจ้าของต�ำนาน
กระซิบรักบันลือโลก

กองบรรณาธิการ สลค.สาร

สารบั ญ

กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เลขานุการกองบรรณาธิการ
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

นิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

๓

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. : ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน

๙

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ

๑๕

“ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒

๑๖

มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

๑๘

แนะน�ำเว็บไซต์ สลค. : ระบบค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

๒๐

เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๕

Happy workplace องค์กรแห่งความสุข

๒๘

ไปไหนไปกัน : น่าน

๓๐

แสงส่องปัญญา

๓๓

ธีระพงษ์  วงศ์ศวิ ะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์  ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อุดมพร  เอกเอีย่ ม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรุณา  จุฑานนท์, สิรพิ ร  เลิศธรรมเทวี
ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, เพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข, ดารารัตน์  อินทโสภา, ทวีวฒ
ั น์  อัครพลวงศ์, พัชร์ธรี ตั น์ เรือนเงิน, ประธาน  ผุดผ่อง
จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, กานต์พชิ ชา  ปิน่ แก้ว, กิติยาภา  จิตรพิทักษ์เลิศ, อธิษฐาน  เสยยงคะ
ธัญมน  สินสำ�อาง, เขมจิรา  ขันแก้ว, อิศเรศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชัยเปลว  พงษ์อารี
ดวงกมล  แสงสุวรรณ, พิชญา  ภาษาประเทศ, โชติกา  แสนพินิจ, สมภพ  กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

วัดพระธาตุเขาน้อย พระพุทธรูป
ปางลีลาองค์ใหญ่หรือพระพุทธ
มหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน
สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่าน
ได้ทั้งเมืองแบบ ๓๖๐ องศา
เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

รถรางโบราณให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว
พร้อมผู้บรรยาย
ตลอดเส้นทาง

สักการะพร
ะธ
พระธาตุคู่บ าตุแช่แห้ง
้านคู่เมืองน
่าน
พระธาตุปร
ะจ�ำปีเถาะ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ที่เก็บรักษางาช้างด�ำ
และซุ้มลีลาวดี
จุดถ่ายรูปสุดฮิต

้านิ่ม
ร้านของหวานป
วาน
เมนูบัวลอยไข่ห
ลิ่ม
ไอศครีมกะทิ+ส
+ทับทิมกรอบ

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
๑.  ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง (วันและเวลาราชการ)  ๒.  ทางไปรษณีย์ ส่งถึง : ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ หรือ ตู้ ปณ ๒ ท�ำเนียบรัฐบาล กทม.
๓.  ทางโทรศัพท์ เรือ่ งทัว่ ไปเกีย่ วกับการปฎิบตั งิ านหรือการให้บริการ ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๔๑-๒ เรือ่ งการทุจริตและปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ/ข้อร้องเรียนการจัดซือ้ จัดจ้าง  ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๔๒
๔.  ทางเว็บไซต์: www.soc.go.th  ๕.  ทางอีเมล: ACOC@soc.go.th
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ปีที่ ๒๖  ฉบั
๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

๓๑
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นิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดงานแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชด�ำริให้ด�ำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงให้แก่เด็กและเยาวชน
และเพือ่ น�ำเสนอความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รวมทัง้ การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสังคมของนักเรียนทุนฯ เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นไปเพื่อสร้างการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ระหว่างนักเรียนทุนฯ รุ่นพี่-รุ่นน้อง สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ
๕๐๐ คน ประกอบด้วย กรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. อนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูดีเด่น ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑-๙ นักเรียนทุนโครงการ
ทุนเฉลิมราชกุมารี และนักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เรียบเรียงโดย เพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ และได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
พระราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รวมทั้ง
ได้รับเกียรติจาก นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน องคมนตรี เป็นประธานน�ำการเสวนาร่วมกับตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เรื่อง
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : โอกาสของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตสู่อนาคตของประเทศ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้แสดงปาฐกถาพิเศษ ตอนหนึ่งว่า 
“...มีความภาคภูมใิ จทีร่ ฐั บาลเป็นส่วนหนึง่ ในการสืบสานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มีความส�ำเร็จเป็นอย่างยิง่ จึงขอให้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั พระราชทานทุนการศึกษาฯ ทุกคนน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้องยึดมั่นในพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ โดยต้องมีเหตุและผล มีความพอประมาณ มีภมู คิ มุ้ กัน
ที่ดี ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สนใจในวิทยาการ และพัฒนาตนเองเพื่อประเทศในอนาคต ...โลกก�ำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล ทุกอย่างต้องมี
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การปรับตัว จึงฝากให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาในโลก
ดิจทิ ลั ครูตอ้ งพัฒนาและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ไปพร้อมกับนักเรียน และต้อง
มีพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เหมาะสม นักเรียนทุนต้องพัฒนาตนเอง
ให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถ รู้จักก�ำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง
เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย และให้ทุกคนเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน และใช้พลังจิตอาสา
ท�ำความดีด้วยหัวใจ สร้างสังคมให้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...”
“...วันนี้รัฐบาลท�ำทุกอย่างเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ และทุกคนต้องช่วยกันสร้างความ
เข้มแข็ง ซึ่งขณะนี้ประเทศก�ำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และหากทุกคน
ต้องการให้สังคมและประเทศเป็นอย่างไร ก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อน
ไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนตระหนักว่า  ประเทศไทยคือบ้าน ไม่มีใคร
แก้ปัญหาได้ นอกจากคนไทยทุกคน นักเรียนทุนฯ ทุกคนถือว่าเป็น
คนที่เรียนดี จึงขอให้ท�ำความเข้าใจและช่วยกันสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริง...”

การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ ตอนหนึ่งว่า 
“…สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราโชบายด้านการศึกษาทีส่ ำ� คัญ คือ การศึกษาต้องสร้างให้คนมีคณ
ุ สมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์ ๔ ด้าน
ประกอบด้วย การมีทศั นคติทดี่ แี ละถูกต้อง มีพนื้ ฐานชีวติ ทีม่ นั่ คงและเข้มแข็ง มีระเบียบวินยั มีงานท�ำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี นอกจากนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทในการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน
ต้องวิเคราะห์ปญ
ั หาและความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ท�ำหน้าทีผ่ ลิตครูคณ
ุ ภาพ จัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และพัฒนาท้องถิน่
อย่างมีคุณภาพ...”
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
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การเสวนา เรื่อง ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ :
โอกาสของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตสู่อนาคตของประเทศ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

นายอ�ำพน  กิตติอ�ำพน ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า 
“...การจัดกิจกรรมวันนี้ ท�ำให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสพบปะนายกรัฐมนตรี
ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทีม่ สี ว่ นผลักดัน สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาฯ มาทุกปี โดยท่านนายกรัฐมนตรี
เป็นผูน้ ำ� เฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินทีม่ ผี บู้ ริจาคให้เป็นเงินสมทบกับทุนพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อให้เด็กนักเรียนทุนฯ ได้มีเงินทุน
ทีจ่ ะใช้ในการศึกษา ซึง่ การด�ำเนินงานของโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามการด�ำเนินงานโครงการฯ มาตลอดในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
การเสวนาวันนี้ เป็นการน�ำเสนอความรู้สึกนึกคิดของตัวแทนนักเรียนทุนที่มีต่อโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทานฯ เพียงส่วนหนึ่งอันน้อยนิดเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่า นักเรียนทุนฯ ทุกคน
ก็มคี วามรูส้ กึ ซาบซึง้ และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไม่ตา่ งกัน...”

นายวรพล นันสุ : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดก�ำแพงเพชร

มัธยมศึกษา : ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดก�ำแพงเพชร
ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
ปัจจุบัน : ก�ำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

“จากโอกาสทางการศึกษาที่ดูจะมืดมิด กลับมามีแสงสว่างไสว
ด้วยทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงได้มีโอกาส และมีวันนี้”
“...เมือ่ ๑๐ ปีทแี่ ล้ว ผมได้รบั ทุนนี้ ในขณะนัน้ ก่อนทีจ่ ะรูว้ า่ ได้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ทุนรูส้ กึ ว่าตนเองคงหมดหวังทีจ่ ะเรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
เหมือนคนอืน่ ๆ เขา  เพราะทีบ่ า้ นมีฐานะยากจน การเรียนต่อต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก เมือ่ ได้รบั ทุนนีจ้ งึ มีความดีใจเป็นที่สุด และคิดว่า
ทุนการศึกษานี้ เป็นโอกาสที่ท�ำให้เปลี่ยนชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้ดีขึ้น และเป็นทุนที่ให้มากกว่าโอกาสทางการศึกษา  คือ นอกจาก
จะให้โอกาสทางการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีแล้ว ทุนนีย้ งั ท�ำให้ได้รจู้ กั เพือ่ น ได้รจู้ กั น้องทีม่ อี ยูท่ วั่ ทุกจังหวัดของประเทศไทย ในระหว่าง
ทีร่ บั ทุนผมจึงตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน และใช้เงินทุนทุกบาททุกสตางค์อย่างคุม้ ค่า ...ทุนนี้ ท�ำให้ผมได้ตอ่ ยอดด้านการเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก
ถ้าผมไม่ได้รับทุนนี้ นอกจากจะไม่มีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรีแล้ว ก็อาจท�ำให้ผมไม่มีโอกาสได้เรียนจบถึงระดับปริญญาเอกด้วย
...ผมสัญญาว่าจะน�ำเอาความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง กลับไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้เต็มที่ เต็มความสามารถ
เท่าที่ผมจะท�ำได้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานทุนการศึกษานี้มาให้...”

6 สลค.สาร

นายทัพพ์เทพ สุดาเดช : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี

มัธยมศึกษา : ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ ๑ คณะครุศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปัจจุบัน : รับราชการครู ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

“ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เปรียบเสมือนดวงประทีป
จุดประกายแสงสว่างแห่งความหวัง และการมีอนาคตที่ดี
จนศึกษาส�ำเร็จเป็นครู ได้คืนถิ่น”
“...แรงบันดาลใจของการเป็นครูของผม มาจากครูสอนเคมีในโรงเรียนท่านหนึ่ง เพราะผมอยากมีลักษณะและวิธีการสอนแบบคุณครู
ท่านนี้ ที่สามารถดูแลและสอนให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาของวิชาการเรียนได้เป็นอย่างดี ผมเลยเลือกตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะครุศาสตร์ สาขาเคมี เพราะรู้สึกว่าการที่เราท�ำอะไรในสิ่งที่ชอบ แล้วก็สิ่งที่รัก มันก็จะท�ำออกมาได้ดี บางเนื้อหามันยาก แต่ถ้าเรา
คิดว่าเราชอบมันก็จะท�ำออกมาได้ดี ส่วนในการด�ำเนินชีวิต ผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะด�ำเนินตามแนวพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชทานให้แก่นักเรียนทุนฯ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปที่จังหวัดขอนแก่น ว่า  เรียนดี คือ การที่เราเรียนดีจะส่งผล
ให้เราเป็นคนที่มีความรู้ที่ดี พอเรามีความรู้ที่ดีจะส่งผลให้เรามีการงานที่ดี มีชีวิตที่สดใส พอเรามีชีวิตที่สดใสแล้ว เราก็สามารถจะหยิบยื่น
พลังบวกหรือโอกาสให้กับสังคมได้ ...ในตอนที่เลือกสอบบรรจุครู ผมก็เลือกสอบบรรจุโรงเรียนที่บ้านเลย เพราะต้องการที่จะกลับไปสร้าง
และพัฒนาท้องถิ่นของผม ตอนนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้ชัดเจนว่าเราจะต้องสร้างอะไรที่ใหญ่โตไหม ตอนนี้ผมคิดแค่ว่าการที่ผมอยู่ในพื้นที่ชุมชน
บ้านตนเอง อย่างน้อยเราก็ได้ดูแลครอบครัวเราให้ดีขึ้น สอนเด็กในชุมชนของเราให้มีความรู้และเป็นคนดี ถ้าตัวเราดี ครอบครัวเราดี
สังคมที่เราอยู่ก็จะดีขึ้นด้วย สังคมนั้นก็จะน่าอยู่ และพลังบวกจากตรงนั้นจะสามารถท�ำให้เราหยิบยื่นโอกาส พลังบวกให้กับคนอื่น ๆ
ได้อีกต่อไป...”

นางสาวอารียา ประเสริฐสังข์ : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดหนองบัวล�ำภู

มัธยมศึกษา : ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน : ท�ำงานในต�ำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
            ก�ำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ได้รับทุนการศึกษา)

“ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นของขวัญที่มีคุณค่าสูงที่สุดในชีวิต จากชีวิตที่ยากจน
ขาดโอกาสศึกษาวันนี้ได้รับการศึกษาที่ดี มีการงานอาชีพที่ดี”
“...เมื่อเป็นเด็ก ก็คิดว่าตนเองเกิดมานั้นยากล�ำบาก ก็พยายามหมั่นท�ำความดี เพื่อหวังว่าอนาคตเราจะไม่ต้องล�ำบากมากกว่าที่เป็นอยู่
...และเมือ่ อยูม่ าวันหนึง่ เราได้โอกาส ได้รบั ทุนการศึกษาจากพระองค์ทา่ น ก็ทำ� ให้รสู้ กึ เหมือนกับว่า ความดีทเี่ ราท�ำมาตลอดนัน้ มันตอบแทน
ให้เรา และต่อไปเราต้องท�ำให้ดที สี่ ดุ ถือได้วา่ ทุนนีเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้เราตัง้ ใจเรียนจนจบปริญญาตรี ...เริม่ แรกใจอยากเป็นครู แต่พอโตขึน้
ได้เห็นคุณแม่เจ็บป่วย ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล จึงได้เห็นการท�ำงานของพี่พยาบาลที่มาดูแลแม่ หลังจากนั้นจึงได้หันเหความสนใจ
มาเลือกเรียนพยาบาลแทน เพราะคิดว่าจะได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วย ทุกข์ยาก ...แต่ในขณะที่เรียนและท�ำงานไปด้วย บางวันเหนื่อยจนท้อ
...หนูเคยถามอาจารย์พยาบาลที่มหาวิทยาลัยว่า  เรามีปณิธานที่ดีในการเป็นพยาบาลอย่างไร แล้วถ้าวันหนึ่งปณิธานของเราถดถอยลงไป
เราจะต้องท�ำอย่างไร ...อาจารย์ก็ตอบกลับมาว่า  ครูไม่มีค�ำตอบที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์หรือทุกคนหรอกนะ แต่ว่าทุกครั้งที่ครูสอน
นักเรียนพยาบาล ครูจะบอกเสมอว่า  การช่วยคนไข้แล้วท�ำให้คนไข้มีความสุข ท�ำให้เขาหายจากโรค มันเป็นความรู้สึกที่ดีมาก แล้วเราจะ
ต้องเรียนรู้จากตรงนั้นเองในวันที่เราท�ำงาน ...จากวันนั้นมันท�ำให้รู้สึกว่าเราจะต้องท�ำอะไรให้มากกว่านี้ จึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท และรับทุนของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ให้คณะ เพื่อที่จะได้กลับมาดูแลนักศึกษาพยาบาลให้ความรู้เขา
เพื่อให้เขาสามารถกลับออกไปท�ำหน้าที่ได้ จะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นที่เคยรู้สึกท้อถอยเหมือนกับหนูได้บทเรียน จะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เขาท�ำความดีและช่วยเหลือคนไข้ต่อไป...”
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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นายกฤษดา กิจโสภี : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มัธยมศึกษา : ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ ๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน : ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ (ก�ำหนดรายงานตัว ๗ มกราคม ๒๕๖๒)

“ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เปลี่ยนชีวิตและครอบครัวจากที่มีแต่ความทุกข์
มองไม่เห็นอนาคต กลับมามีแต่ความสุข ได้เรียนจนจบ มีอนาคตที่สดใส”
“...ทุนนี้เป็นมากยิ่งกว่าทุนการศึกษา  เพราะทุนนี้มีส่วนท�ำให้ผมได้ครอบครัวผมคืนมา  ก่อนได้รับทุนนี้ ครอบครัวผมพ่อแม่แยกกันอยู่
พ่อติดเหล้ามาก พ่อไม่สนใจท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัว แม่ต้องเป็นเสาหลักเลี้ยงน้องและผมมาด้วยความยากล�ำบาก พอผมได้รับเลือก
ให้รับทุนนี้ และมีเหตุให้ต้องมีการเซ็นเอกสารการสมัครรับทุน วันที่ต้องไปท�ำสัญญารับทุน พ่อก็กลับมาเซ็นเอกสารให้ พอพ่อรู้ว่าผมได้รับ
ทุนการศึกษาของ ม.ท.ศ. พ่อก็ดีใจมาก และสัญญากับผมว่าจะเลิกเหล้าให้ได้ หลังจากวันนั้น พ่อหยุดดื่มเหล้าทันที เลิกอย่างเด็ดขาด
กลับมาอยู่กับแม่ กลับมาอยู่กับครอบครัว ผมจึงเหมือนได้ชีวิตใหม่ ได้ครอบครัว ได้ความอบอุ่น ...ความรู้สึกนี้ อาจไม่ใช่มีผมคนเดียวที่รู้สึก
คิดว่านักเรียนทุนหลายคนในห้องนี้ก็อาจมีปัญหาคล้ายกับผม มีความรู้สึกไม่ต่างจากผมที่ว่าทุนนี้เป็นมากกว่าทุนการศึกษา  ...เป็นทุน
ที่ให้โอกาส ให้ทุกอย่าง ส่งผลให้เรามีอนาคตที่สดใส ...ในอนาคตผมคิดว่า สิ่งที่ผมจะสามารถตอบแทนคุณแผ่นดินนี้ได้ ก็คงเป็นเรื่องของ
หน้าทีก่ ารงาน ทีผ่ มจะน�ำเอาความรูค้ วามสามารถทัง้ หมดทีผ่ มมี ไปสร้างความรูใ้ ห้กบั รัว้ ของชาติ เพือ่ ร่วมกันสร้างความมัน่ คงให้กบั ประเทศ
ชาติของเราสืบต่อไป...”

นายส่งศักดิ์ ริยะป่า : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๓ จังหวัดล�ำพูน

มัธยมศึกษา : ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
ปัจจุบัน : ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ความฝันที่ผมจะเป็นหมอ ดูเลือนรางมาก เพราะความยากจน
ด้วยทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ท�ำให้มีโอกาส
มีพลังท�ำให้ความฝัน เป็นความจริง”
“...ในวัยเด็กผมมีความตั้งใจอยากเป็นหมอมาก แต่ด้วยสภาพครอบครัว ท�ำให้ผมคิดและเข้าใจว่ามันอาจไม่มีวันนั้น ก็คิดว่า
อาจต้องออกไปหางานท�ำ เมื่อมีศักยภาพพอก็จะเรียนไปด้วย ...ในวันที่ได้ทราบข่าวว่าตัวเองได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจาก
พระองค์ท่านนั้น เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ทั้งซาบซึ้งใจ ภูมิใจ รู้สึกว่าสามารถปลดล็อค หาทางออกได้แล้ว รู้สึกว่าสิ่งที่มันมืดมัวเลือนราง
มาตลอด มันกลับมาชัดเจนอีกครัง้ กับความฝันทีอ่ ยากจะเรียนหมอ ก็กลับมาเต็มทีห่ นึง่ ร้อยเปอร์เซ็นต์อกี ครัง้ หนึง่ ผมเลยเลือกตัดสินใจ
ที่จะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ในโครงการกระจายแพทย์ ๑ อ�ำเภอ ๑ ทุน โดยที่ว่าในอนาคตผมจะได้มีโอกาสกลับไปบ้านเกิดของผม
กลับไปพัฒนาตามเป้าหมาย ตามความฝันที่ผมได้วางไว้ เราได้รับโอกาสจากพระองค์ท่านแล้ว มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิต ผมอยาก
จะใช้โอกาสที่ได้รับนี้ให้เต็มที่และเต็มความสามารถที่สุด เมื่อมีก�ำลังเพียงพอระดับหนึ่งแล้ว ผมก็จะสนับสนุนหยิบยื่นโอกาสการเรียนต่อ
ให้แก่คนอื่น ๆ ต่อไป...”

8 สลค.สาร

โดย เพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข

จากวันนั้น...สู่วันนี้ : ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๒/๒๕๕๓

ก�ำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๔/๒๕๕๕

นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๖/๒๕๕๗

นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๘/๒๕๕๙

นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๑๐/๒๕๖๑

๒๕๕๒
นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๑/๒๕๕๒

๒๕๖๑
นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๓/๒๕๕๔

นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๕/๒๕๕๖

นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘

นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๙/๒๕๖๐

ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

นับแต่ปี ๒๕๕๒ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมีพระราชด�ำริให้ดำ� เนิน “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
และต่อมาในปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงมีพระราชด�ำริให้น�ำโครงการ
ทุนการศึกษาฯ มาอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานของ ม.ท.ศ. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๑ นี้
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังความมีจิตส�ำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ความจงรักภักดีและการแสดงออกซึ่งส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุกคน โดยได้จัดขึ้นจ�ำนวน
๑๐ ครั้ง ใน ๑๐ พื้นที่ มีนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑-๙ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๙๐๐ คน โดยแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้น้อมน�ำหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด และโครงการ
จิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาเป็นแนวทางการท�ำกิจกรรมร่วมกับการดึงศักยภาพของนักเรียนทุนพระราชทานฯ
แต่ละคนทั้งที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว และที่ก�ำลังศึกษาในสาขาต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น “ดอกผลต้นกล้า” ที่ส�ำคัญของโครงการทุน
การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มนักเรียนทุนฯ ที่ส�ำเร็จการศึกษาและ
ก�ำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) วิศวกรรมศาสตร์ เป็นแกนน�ำท�ำกิจกรรม
ร่วมกับนักเรียนทุนฯ ในสาขาอื่น ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส�ำคัญ อาทิ การปลูกป่า 
ณ หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การท�ำฝายชะลอน�ำ้ และท�ำแนวป้องกันไฟป่า ณ ล�ำห้วยแม่เหียะ
จังหวัดเชียงใหม่ การท�ำฝายเติมอากาศในน�้ำ ณ ชุมชนแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงการเก็บขยะบริเวณ
ถนนทางเดินในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ท�ำกิจกรรม
กิจกรรมด้านการพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ มีกลุม่ นักเรียนทุนฯ ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาและก�ำลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ เป็นแกนน�ำท�ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุนฯ ในสาขาอื่น ๆ
ทัง้ ระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส�ำคัญ อาทิ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดศิรมิ งั คลาจารย์
ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดสิริสุทธาวาส ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วัดและสถานที่สาธารณะในชุมชนบ้านเหล่าดอกไม้ ต�ำบลเหล่าดอกไม้ อ�ำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียน
บ้านคลองดินด�ำ ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ ต�ำบลหนองเรือ อ�ำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู และโรงเรียนวัดโคกล�ำดวน ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
กิจกรรมด้านการศึกษา มีกลุม่ นักเรียนทุนฯ ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาและก�ำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีดา้ นครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นแกนน�ำท�ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุนฯ ในสาขาอื่น ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี
และมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส�ำคัญ อาทิ จัดนิทรรศการน�ำเสนอหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด และโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” การจัดท�ำสื่อประกอบการเรียนการสอน
ทั้งในรูปแบบคู่มือการเรียน สมุดภาพ มุมเรียนรู้ และการวาดภาพผนังห้องเรียนส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ รวมถึงสื่อการเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล)
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ท�ำกิจกรรม
กิจกรรมด้านการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน เยีย่ มผูส้ งู อายุในชุมชน มีกลุม่ นักเรียนทุนฯ ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาและก�ำลัง
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นแกนน�ำ
ท�ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุนฯ ในสาขาอื่น ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส�ำคัญ อาทิ
ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุทวั่ ไป ผูส้ งู อายุทเี่ จ็บป่วยติดเตียง ผูส้ งู อายุทอี่ ยูค่ นเดียว โดยการพูดคุยให้กำ� ลังใจ บริการตรวจวัด
ความดัน เบาหวาน ท�ำความสะอาดแผลกดทับ ท�ำกายภาพบ�ำบัด บริการตัดผม-ตัดเล็บ ท�ำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย
และให้ค�ำแนะน�ำด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ
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๑๐ ครั้ง ๑๐ พื้นที่ : ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ : ต้นกล้า ซ่อมสร้างและแบ่งปัน ณ โรงเรียนวัดศิริมังคลาจารย์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน
ท�ำความสะอาดห้องเรียน ตัดหญ้า-กิง่ ไม้ ทาสีอาคารเรียน ท�ำความสะอาดและจัดหนังสือห้องสมุด และปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ครัง้ ที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก : ต้นกล้า อาสาพัฒนาบ้านเกิด ๑ ณ ชุมชนบ้านไร่ อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น ท�ำความสะอาดวัดสิรสิ ทุ ธาวาส ขนย้ายกระเบือ้ งของวัดทีไ่ ม่ใช้
ไปจัดเก็บให้เป็นระเบียบ จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัย ปรับปรุงและจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด
จัดการสอนเสริมวิชาการภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดสิรสิ ุทธาวาส และลงเยี่ยมบ้านผู้สงู อายุ
ที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

ครั้งที่ ๓ จังหวัดมหาสารคาม : ต้นกล้า โฮมแฮง โฮมใจ พัฒนาบ้านเฮา ณ ชุมชนบ้านเหล่าดอกไม้
อ�ำเภอชืน่ ชม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น จัดท�ำสือ่ การเรียนการสอน
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา พัฒนาสถานทีส่ าธารณะประโยชน์ในหมูบ่ า้ น อาทิ กวาดถนน ตัดหญ้า ซ่อมบ�ำรุง ปรับปรุง
ไฟส่องสว่าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหาร
ท�ำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ บริการตัดผม และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
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ครั้งที่ ๔ จังหวัดชลบุรี : ต้นกล้าอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
วัดแหลมฉบัง ท�ำฝายเติมอากาศในน�ำ้ เพาะกล้าไม้โกงกาง เก็บขยะในป่าชายเลน ท�ำความสะอาดวัด และลงเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ
ที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

ครั้งที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ : ต้นกล้า สืบก่อ ต่อยอด โตยฮอยพระยุคลบาท ณ ชุมชนแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น ท�ำฝายชะลอน�ำ้ ในล�ำน�ำ้ แม่เหียะ ท�ำแนวกันไฟป่า
ทางขึน้ พระธาตุดอยค�ำ และลงเยีย่ มบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

ครั้งที่ ๖ จังหวัดชุมพร : ต้นกล้า เติมฝัน ปันความรู้ ณ ชุมชนบ้านพันวาล อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น จัดค่ายติววิชาการเพือ่ เตรียมตัวทดสอบ O-Net ให้แก่นกั เรียนโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล (ป.๑-ป.๖) จัดท�ำสื่อการเรียนโดยการวาดภาพระบายสีห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ปรับปรุงโรงเพาะกล้าไม้-โรงเพาะเห็ด ปรับปรุงสนามกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
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ครั้งที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา : ต้นกล้า พิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบ้านคลองดินด�ำ อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น ปลูกป่า  และท�ำโป่งดินเทียม
ในพื้นที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ผากระดาษ) จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน
บ้านคลองดินด�ำ ท�ำความสะอาด-ตัดหญ้าบริเวณถนนและทางเดินเท้าในหมู่บ้านตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ภายในบริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลบ้านคลองดินด�ำ และลงเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุทดี่ อ้ ยโอกาสและผูป้ ว่ ยติดเตียงในชุมชน

ครัง้ ที่ ๘ จังหวัดราชบุรี : ต้นกล้า รักษ์โลก ณ ชุมชนบ้านผาปก สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน และโรงเรียนสินแร่
สยาม อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น ล้างกรงสัตว์ ปรุงอาหาร
ส�ำหรับเลีย้ งสัตว์ และปรับปรุงทางเดินเท้าเพือ่ ศึกษาธรรมชาติภายในสถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ปา่ เขาสน พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง จัดท�ำแปลงผักเพือ่ โครงการอาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนสินแร่สยาม
จัดค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

ครั้งที่ ๙ จังหวัดหนองบัวล�ำภู : ต้นกล้าอาสา พัฒนาถิ่นฐาน ณ ชุมชนบ้านหนองเหมือดแอ่ อ�ำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น พัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่น
วาดภาพ-ปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์อาคารเรียนและห้องเรียนปฐมวัย ท�ำแปลงและซุม้ ส�ำหรับปลูกผักเพือ่ โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
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ครั้งที่ ๑๐ จังหวัดนครนายก : ต้นกล้าอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ ชุมชนบ้านวังปลาจีด อ�ำเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมส�ำคัญ เช่น ปรับปรุงท�ำความสะอาดจัดระเบียบห้องสมุด
และห้องพยาบาลโรงเรียน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อาคารเรียน แทงค์น�้ำ บ่อเลี้ยงปลา  ท�ำโรงเพาะเห็ดและซุ้มปลูกผัก
เพือ่ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนวัดโคกล�ำดวน ทาสีขอบถนนทางเดินเท้าภายในโรงเรียนปิยชาติพฒ
ั นา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
และลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

“

“

...ดอกผลต้นกล้า...

จากพืชพันธุ์ที่ทรงโปรยหว่าน ผ่านวันวานให้เราก้าวฝัน มาวันนี้ที่แสงตะวัน ถักทอต่อฝันถึงวันแห่งชัย
เติบโตมาผ่านวันและคืน ลุกหยัดยืนเป็นต้นไม้ใหญ่ ผลิดอกผลบนพื้นดินไทย เป็นธารน�้ำใจส่งไปเลี้ยงแผ่นดิน
ลูก ม.ท.ศ. จะขอตามรอยสืบสาน พระปณิธาน อุดมการณ์ก้าวต่อไป
ความรู้วิชาที่ทรงเมตตาส�ำนึกในใจ เผื่อแผ่นดินไทยได้จารึกไว้ในพระกรุณาฯ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูแห่งการศึกษา
คุณธรรมยึดมั่นศรัทธา คือค�ำสัญญาคืนกลับมาให้แผ่นดิน
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เรื่อง การด�ำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของทางราชการเป็นส�ำคัญ จึงขอให้สว่ นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ในการด�ำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น อาคารส�ำนักงาน สถานที่ท�ำการ บ้านพัก เป็นต้น ให้พิจารณาออกแบบ
และก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ โดยยึดหลักการ
ประหยัด เหมาะสม เท่าที่จ�ำเป็น รวมทั้งให้ด�ำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า  เพื่อให้แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถด�ำเนินการได้อย่างบรรลุผล เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว
เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีต่ อ้ งการให้เกิดประสิทธิภาพและความคุม้ ค่าในการใช้จา่ ยงบประมาณของประเทศยิง่ ขึน้
จึ ง มี ม ติ ใ ห้ส่ว นราชการและหน่ว ยงานของรั ฐทุ ก แห่ ง ถื อ ปฏิ บัติ ต ามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๖๐
(เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ และการตรวจสอบ
ข้อมูลผูล้ ะทิง้ งานราชการ) อย่างเคร่งครัดว่า ในขัน้ การริเริม่ แผนงาน/โครงการ ให้สว่ นราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
แผนงาน/โครงการพิจารณาความจ�ำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน เช่น ความพร้อมทางกายภาพ
ของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ กรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน/พื้นที่ป่า 
รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีการจัดหาพัสดุ ก็ให้มีการตรวจสอบและพิจารณาก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจน
ล่วงหน้า เพือ่ ให้พร้อมส�ำหรับการด�ำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุดงั กล่าวได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และไม่เป็นอุปสรรค
ท�ำให้แผนงาน/โครงการดังกล่าวเกิดความชะงักล่าช้า
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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“ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ “ประเทศไทย” เป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่า “เพื่อให้การท�ำหน้าที่ประธาน
อาเซียนและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเทศไทยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฐานะของประเทศเจ้าบ้านทีต่ อ้ งให้การต้อนรับผูน้ ำ� ประเทศ เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทีจ่ ะเดินทาง
มาเข้าร่วมการประชุม ตลอดจนนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศทีจ่ ะเดินทางมายังประเทศไทยให้ได้รบั ความสะดวก ปลอดภัย เกิดความประทับใจ
ในสภาพบ้านเมือง ประเพณีวฒ
ั นธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย จึงให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดูแลปรับปรุง
อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนช่วยดูแลพื้นที่สาธารณะ/ถนนในบริเวณใกล้เคียงให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้ง
ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ณ อาคารสถานทีด่ งั กล่าวให้เหมาะสมสวยงามด้วย ทัง้ นี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชน
และเอกชนในทุกภาคส่วนร่วมด�ำเนินการในท�ำนองเดียวกันกับภาคราชการดังกล่าวข้างต้นด้วย”
ที่มา หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ นายกรัฐมนตรีไทยได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ
จากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ซึง่ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวคิดหลักส�ำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ
“Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยนิยามของ
“Advancing” คือ การมองและก้าวไปด้วยกัน
สู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จาก
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ และความท้าทาย
ต่าง ๆ ในอนาคต โดยเป้าหมายยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ คือ การมีดิจิทัลอาเซียน (Digital
ASEAN) ค�ำว่า  “Partnership” หมายถึง
การสร้างความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียน
และกับประชาคมโลก รวมทัง้ ประเทศคูเ่ จรจา 
โดยมีตวั ขับเคลือ่ นส�ำคัญ คือ การส่งเสริม
ความเชือ่ มโยงในมิตติ า่ ง ๆ (connectivity)
ไม่วา่ ในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านกฎระเบียบ
และระหว่างประชาชน โดยเป้าหมายยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ คือ การสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อ
(Seamless ASEAN) และ “Sustainability”
หมายถึง การสร้างความยัง่ ยืนในทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็นความมัน่ คงทีย่ งั่ ยืน (sustainable security) ความยัง่ ยืนด้านการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และความยัง่ ยืนด้านความมัน่ คงของมนุษย์ น�ำไปสู่ Sustainable ASEAN ทั้งนี้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ (strategic value-added) ให้กับอาเซียน ให้อาเซียนมีความพร้อมส�ำหรับอนาคต
และสามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการเสริมสร้าง ASEAN Brand ซึง่ จะช่วย
สร้างจุดเด่นให้ประชาคมโลกหันมาร่วมมือและให้ความส�ำคัญกับการประชุมของอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และในระยะยาว
ต่อไป

นอกจากนี้ ยังเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “พวงมาลัย” ซึง่ เป็นเอกลักษณ์
ของไทยทีใ่ ช้ประกอบในงานมงคลและการต้อนรับผูม้ าเยือน รวมถึงการน�ำ
ดอกไม้มาร้อยเรียงสามารถสือ่ ถึงความหมายของการประสานความร่วมมือ
ร่วมใจเป็นหนึง่ เดียวและความกลมเกลียวแห่งมิตรภาพของประเทศสมาชิก
อาเซียน เมือ่ มองในมุมจากล่างขึน้ บน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น
เป็นมิติของความร่วมมือเพือ่ ก้าวไปข้างหน้า ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ
ก้าวไกล ยั่งยืน” ด้วย

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลงมติเห็นชอบมาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
๑. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก�ำหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส�ำเนาเอกสารหรือ
หลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดออกให้ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด�ำเนินการที่จ�ำเป็นเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องท�ำบันทึกข้อตกลง (MoU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการติดต่อราชการได้โดยเร็วที่สุด
๒. เมือ่ ประชาชนไปติดต่อขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการเป็นผูส้ งั่ พิมพ์ (Print out) เอกสารหรือหลักฐานนัน้ ออกมาจากระบบ
ที่มีการเชื่อมโยงไว้ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์เอกสารนั้นออกมาเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาจากระบบที่เชื่อมโยงไว้จริง
และให้ใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นประกอบเรื่องที่ประชาชนมาขอรับบริการ ทั้งนี้ ประชาชนผู้มาขอรับบริการไม่ต้องเป็นผู้น�ำส�ำเนามาเอง
และไม่ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส�ำเนาเอกสารดังกล่าว
๓. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด�ำเนินการและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้พร้อมกันทุกหน่วยงานในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. การให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท�ำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ให้ด�ำเนินการผ่านระบบ National e-Payment ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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๕. ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network เพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวและให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานนั้นทราบเพื่อน�ำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานด้วย
๖. ในการร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ให้ถือเป็นหลักว่าห้ามมิให้ก�ำหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่ง
ส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนอีกต่อไป
๗. มาตรการระยะกลาง (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
๗.๑ ให้หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชนเพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของ
กรมการปกครอง ในกรณีนี้ หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลของประชาชนจาก Linkage Center เพื่อกรอกลงในแบบค�ำร้องดิจิทัล (Digital Form)
ของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ
๗.๒ ให้หน่วยงานพิจารณาลดรายการเอกสารส�ำเนาต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ (ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐)
๘. มาตรการระยะยาว (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
(Government Data Exchange Center: GDX) ให้ครอบคลุมรายการเอกสารที่ท�ำการเชื่อมโยงมากขึ้น ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐ : สามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงานได้เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานการด�ำเนินการ
กับทางราชการ และสามารถให้บริการออนไลน์ได้
ประชาชน : สามารถดูข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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โดย.. อิศวอาเรศ

ระบบค้ น หาข้ อ มู ล ราชกิ จ จานุ เ บกษา
(www.mratchakitcha.soc.go.th)

พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์แนะน�ำเว็บไซต์ สลค. ในฉบับที่แล้วเราก็ได้ท�ำความรู้จักกับโฉมหน้าเว็บไซต์
ระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีกนั ไปแล้ว ในวันนีจ้ ะเป็นการแนะน�ำระบบค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ซึง่ กระบวนงาน
เรื่องการประกาศเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษานั้น ถือว่าเป็นภารกิจหลักของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก่อนอื่นผมขอกล่าวถึงที่มาและความส�ำคัญของราชกิจจานุเบกษาแบบพอสังเขปก่อน เพื่อให้ท่านผู้อ่าน
ได้เข้าใจถึงเหตุผลและความเป็นมา ราชกิจจานุเบกษา ภาษาอังกฤษ Royal Thai Government Gazette เป็นหนังสือ
ทีร่ วบรวมค�ำประกาศของทางราชการ โดยเริม่ จัดพิมพ์ขนึ้ ครัง้ แรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค�่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช ๑๒๑๙ ตรงกับวันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๐๑ นับเป็น
เอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่งการต่าง ๆ ของทางราชการให้ประชาชนทราบ
อย่างเป็นทางการ จวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่
ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าของนวัตกรรมที่มากขึ้น ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาจากเดิมในอดีตที่เป็นระบบจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและบรรจุ
เป็นรูปเล่ม ปัจจุบันได้ถูกแปลงโฉมโดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและถ่ายโอนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ยังได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษาแบบอัจฉริยะผ่านทางเว็บไซต์ www.mratchakitcha.soc.go.th
บนอินเทอร์เน็ต (ต้องขอบอกว่าเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเข้าผ่านเว็บเบราส์เซอร์บนสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับ) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน
หลังจากที่อารัมภบทกันมาพอสมควร ผมจะเริ่มต้นอธิบายถึงหน้าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาอย่างเข้าใจง่าย
โดยในเบื้องต้น หน้าเพจหลักของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  แบ่งองค์ประกอบส�ำคัญออกเป็น ๓ ส่วน (ดังภาพที่ ๑) คือ
ส่วนที่ ๑ เมนูทั่วไป ส่วนที่ ๒ ระบบค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษา และส่วนที่ ๓ เรื่องที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ล่าสุด โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
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ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓

ภาพที่ ๑ หน้าเพจหลักของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ส่วนที่ ๑
เมนูข้อมูลทั่วไปของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เช่น ประกาศราชกิจจานุเบกษาแยกตามประเภทล่าสุด ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา กระดานถาม-ตอบเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา และข้อมูลเกี่ยวกับประมวลกฎหมายไทย
จากราชกิจจานุเบกษา ดังภาพที่ ๒-๕

ภาพที่ ๒ หน้าแสดงประกาศราชกิจจานุเบกษาแยกตามประเภท (ล่าสุด)
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ภาพที่ ๓ หน้าแสดงข้อมูลข่าวสารราชกิจจานุเบกษา

ภาพที่ ๔ หน้าแสดงกระดานถาม-ตอบเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา

ภาพที่ ๕ หน้าแสดงประมวลกฏหมายไทยจากราชกิจจานุเบกษา
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ส่วนที่ ๒
ระบบส�ำหรับสืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษา โดยผู้ใช้งานสามารถก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังภาพที่ ๖ ในการสืบค้น
ข้อมูลได้ เช่น ระบุชอื่ เรือ่ งเท่าทีท่ ราบ เลือกประเภทราชกิจจานุเบกษาทีต่ อ้ งการค้นหา หมายเลขเล่ม หมายเลขตอน ก�ำหนด
ช่วงเวลา  และชนิดของเรื่องที่ต้องการค้นหา  เมื่อระบุเงื่อนไขแล้วกดปุ่มค้นหา  จากนั้นจะแสดงรายการผลการค้นหา 
ดังภาพที่ ๗ พร้อมทั้งมีไฟล์แนบ .pdf ส�ำหรับดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ ดังภาพที่ ๘

ภาพที่ ๖ หน้าแสดงระบบสืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

แนบไฟล์
.pdf

ภาพที่ ๗ หน้าแสดงรายการผลการค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษาพร้อมไฟล์แนบ .pdf

ภาพที่ ๘ หน้าแสดงไฟล์ข้อมูล .pdf สามารถดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์ได้
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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ส่วนที่ ๓
เรื่องที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด เป็นส่วนที่น�ำรายการเรื่องที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ใหม่ลา่ สุดมาน�ำเสนอไว้ทหี่ น้าหลักของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ดังภาพที่ ๙ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกต่อการเข้าดู
และเผยแพร่ข้อมูลในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณะได้อย่างเท่าทันเหตุการณ์

ภาพที่ ๙ หน้าแสดงรายการเรื่องที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ส�ำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานระบบราชกิจจานุเบกษาบนอินเทอร์เน็ต สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอรับบริการข้อมูล
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ หรือ ๑๔๔๕ หรือ Facebook Messenger ชื่อ “ศูนย์บริการข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรี” โดยศูนย์บริการฯ ให้บริการส่งข้อมูลทางโทรสาร อีเมล หรือติดต่อรับด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร ชั้น ๑ อาคารส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ในวันและเวลาราชการ ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีเจ้าหน้าที่พร้อมตอบข้อซักถาม
และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ขอรับบริการอย่างเต็มที่
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หลังจากทีไ่ ด้รจู้ กั กับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สะดวกต่อการใช้งานมาก ๆ เลยใช่ไหมครับ
ส�ำหรับใน สลค.สาร ฉบับหน้าจะเป็นการแนะน�ำระบบงานอีกหนึ่งระบบที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน นั่นก็คือ
ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ตทีถ่ กู พัฒนาออกแบบโดยกลุม่ งานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์สามารถเข้าถึงข้อมูล ประวัตกิ ารได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของทะเบียนฐานันดร
ได้ด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ�ำปีได้อย่างถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
เราจะมาดูและศึกษากันว่าระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการตอบสนองผูใ้ ช้บริการข้อมูลในด้านใดบ้าง และใช้งานง่ายแค่ไหน ไว้รอดูรายละเอียดกันได้ในฉบับหน้านะครับ
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พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และขัน้ ตอนเพือ่ ให้การด�ำเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๔๐

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�ำหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึง
การประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดเพิม่ เติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพือ่ ให้คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสือ่ สิง่ พิมพ์ได้รบั โอกาส
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๙

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
แก้ไขปรับปรุงการหักลดหย่อนส�ำหรับบุตรในส่วนของบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๒
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดให้
สามารถยื่นค�ำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจารณาในการ
พิจารณาค�ำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การนัง่ พิจารณาคดีในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนและการไม่จดั ให้มกี ารนัง่ พิจารณาคดีสำ� หรับ
คดีที่อุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน้า ๖

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย การพัฒนา  การผลิต การกระจายวัคซีน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนให้มี
ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน้า ๕๐

พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�ำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามจ�ำนวนสองร้อยคนภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๔ ก วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการเลือกตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๒ ก วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�ำหนดไว้
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๑
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ประกาศ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช�ำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ�ำในสังกัดซึง่ เป็นผูก้ ยู้ มื เงิน เพือ่ ช�ำระเงินกูย้ มื คืนกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ตามพระราชบัญญัตกิ องทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๘๘ ง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดรายชื่อบัญชียาหลักแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๓๐ ง พิเศษ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรือ่ ง จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทีแ่ ต่ละจังหวัดจะพึงมี และจ�ำนวน
เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตจังหวัด
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๓ ก วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๐

ค�ำสั่ง
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การด�ำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
ก�ำหนดให้พรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนแล้วและพรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ สามารถด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตาม
ขอบเขตของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๒๕ ง พิเศษ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๔
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Happy workplace

องค์กรแห่งความสุข

โดย ชื่นใจ
เมื่อพูดถึง “ความสุข” หลายคนอาจจะนึกถึง ความสบายใจ สิ่งที่ท�ำให้เรายิ้มได้ ความพอใจ ความเพลิดเพลิน ความสนุก ฯลฯ
ซึ่งความสุขของแต่ละคนนั้นก็ไม่เท่ากัน เช่น ในเรื่องเดียวกันบางคนอาจจะให้ความสุขในเรื่องนั้นมากน้อยแตกต่างกันไป ความสุขสามารถ
แบ่งระดับได้ ดังนี้ ความสุขในระดับแรก The Pleasant Life ชีวิตที่สนุกสนาน คือ การได้ท�ำสิ่งที่เราชอบ การท�ำกิจกรรมที่ท�ำให้เรารู้สึก
มีความสุข เช่น การได้กินของอร่อย ดูหนัง หรือกิจกรรมที่ท�ำให้เราอารมณ์ดี ความสุขอีกระดับ The Good Life ชีวิตที่ดี คือ การได้ท�ำสิ่งที่
เรารัก ท�ำให้เราทุม่ เท ใช้ความสามารถ ใช้ฝมี อื และความถนัดของเรา ความพึงพอใจจากการท�ำงานส�ำเร็จ ความภูมใิ จในฝีมอื ของตัวเอง ช่วยท�ำให้
เพิ่มคุณภาพชีวิต และท�ำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตได้มากกว่าการใช้ชีวิตที่สนุกสนานไปวัน ๆ ความสุขในระดับนี้ คือ การมีจุดหมาย การมีชีวิต
ที่มีคุณค่า  มีความหมาย การใช้ความสามารถและความถนัดของเรา  ท�ำให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่ท�ำให้เรามีคุณค่า  และท�ำให้ชีวิตมีความหมาย
และความสุขระดับสุดท้าย The Meaningful Life ชีวิตที่มีความหมาย คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขที่ยั่งยืน
โดยการใช้ชีวิตที่ดีและชีวิตที่มีความหมาย
ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งได้ให้ความส�ำคัญกับบุคลากรในองค์กรมากขึ้น องค์กรแห่งความสุขจึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนท�ำงานมีความสุข
ในการท�ำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราใช้เวลามากกว่า ๑ ใน ๓ ของเวลาในแต่ละวันในที่ท�ำงาน หรือช่วงชีวิตของคนเราปกติทั่วไปมีเวลาค่อนชีวิต
ที่จะต้องคลุกคลีเวียนวนกับการท�ำงานถึง ๒ ใน ๓ ของการมีชีวิต การสร้างความสุขในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
องค์การอนามัยโลกจึงได้เสนอแนวทางการสร้างสุขภาวะในที่ท�ำงาน (Healthy workplace Framework) เน้นการพัฒนา ๔ ด้าน ได้แก่
(๑) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในที่ท�ำงาน การจัดการกับสิ่งก่อสร้าง อากาศ สารเคมี
(๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางจิตสังคม เช่น การสร้างบรรยากาศในทีท่ ำ� งาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ความเชือ่ (๓) การพัฒนาสิง่ เอือ้ อ�ำนวย
สุขภาพอนามัยในที่ท�ำงานของทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ท�ำงาน ได้แก่ การจัดสิ่งสนับสนุนและจัดบริการด้านสุขภาพและ (๔) การพัฒนา
ความร่วมมือกับชุมชน เช่น การสร้างกิจกรรมขององค์กรที่สร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนทั้งกายภาพและสังคม
อ้างอิง
- ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ (๒๕๕๔). บทความ เรื่อง “การสร้างความสุขในที่ทำ�งาน (Happy Workplace)”  
- ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม และคณะ (๒๕๕๘). “ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ” วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
  ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑: มกราคม-มิถุนายน ปี ๒๕๕๘
- https://www.nicetofit.com
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องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข มีด้วยกัน ๘ องค์ประกอบ
ได้แก่ ๑. ความสุขทางด้านร่างกาย (Happy Body) ๒. ความสุขทางด้านจิตใจ
(Happy Heart) ๓. ความสุขทางด้านสังคม (Happy Society) ๔. ความสุข
จากการผ่อนคลาย (Happy Relax) ๕. ความสุขทางสมอง (Happy Brain)
๖. ความสุขทางวัฒนธรรม (Happy Soul) ๗. ความสุขทางด้านการเงิน
(Happy Money) และ ๘. ความสุขของครอบครัว (Happy family)

เมื่อองค์กรได้ด�ำเนินการตามแนวทางทั้ง ๘ ประการ จะก่อให้เกิด
สุขภาวะที่ดี ทั้ง ๔ มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งองค์กรหรือ
หน่วยงานสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
การท�ำงานของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้
บุคลากรรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนครอบครัวเดียวกัน เช่น การจัดกิจกรรม
กีฬาที่เน้นความสามัคคี ความมีน�้ำใจนักกีฬามากกว่าผลชนะ การเยี่ยมเยียน
แสดงความห่วงใยในทุกข์ของเพือ่ นร่วมงาน การจัดกิจกรรมร่วมกันขององค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง จะเป็นการกระตุน้ ความรัก ความสามัคคีกบั บุคลากรขององค์กร
ให้มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป องค์กรแห่งความสุขคือองค์กรทีส่ ง่ เสริมสนับสนุน และสามารถกระตุน้ จูงใจ สร้างความสุขทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ให้ทุกคนในองค์กรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง
ส�ำคัญในการสร้างความสุขจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม ทรัพยากรด้านสุขภาพในทีท่ ำ� งาน ดังนัน้ เมือ่ สร้างความสุข
ในทีท่ ำ� งานแล้วจะน�ำไปสูค่ วามสุขทีท่ กุ คนจะได้จากการท�ำงาน เช่น การมีผลงานทีด่ ี ได้รบั ค่าตอบแทนทีด่ ี มีความมัน่ คงในอาชีพ เกิดความรูส้ กึ ว่า
ตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร น�ำไปสู่การสร้างความผูกพันที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารที่ดีมากยิ่งขึ้น มีแรงจูงใจในการท�ำงานมากขึน้
ซึง่ เมือ่ บุคลากรมีความสุขในการท�ำงาน สิ่งที่องค์กรจะได้จากการมีความสุขในที่ท�ำงาน คือ การมีบริการที่ดีขึ้น คุณภาพของงาน ลดการขาดงาน
การลาป่วย ลดอัตราการเลิกจ้าง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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เรียบเรียงโดย
ง : กิต:ิ กิติภาร์

สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่าน “ไปไหนไปกัน” ฉบับนี้ ขอเชิญชวนไปเทีย่ วเมืองรอง ๑ ใน ๕๕ จังหวัด ณ จังหวัดน่าน สัมผัสมนต์เสน่ห์
จังหวัดเล็ก ๆ แห่งล้านนาตะวันออกที่แสนงดงามด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมบรรยากาศของ
ธรรมชาติที่สวยงามเหนือจินตนาการ อีกทั้งเป็นเจ้าของรางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” เมืองท่องเที่ยว
สะอาดระดับอาเซียน ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ (The 37th ASEAN Tourism Forum 2018) เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๖๑
จังหวัดน่าน ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๖๖๘ กิโลเมตร น่านมีคำ� ขวัญ
ประจ�ำจังหวัดว่า “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างด�ำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
เมืองน่านมีโบราณสถานน่าสนใจหลายแห่ง สามารถนั่งรถรางเที่ยวชม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจุดจอดได้ถูกเลือกสรร
มาให้เป็นอย่างดี เช่น วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น วัดไผ่เหลือง วัดสวนตาล โฮงเจ้าฟองค�ำ และหอค�ำ ซึ่งอดีตเคยเป็น
ทีป่ ระทับของเจ้าหลวงเมืองน่าน ก่อนทีป่ จั จุบนั จะเปลีย่ นมาเป็นพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติน่านทีเ่ ก็บรักษางาช้างด�ำ และเพลิดเพลิน
ยามค�่ำคืนในวันศุกร์และเสาร์กับถนนคนเดินเมืองน่าน มีอาหาร การแสดง ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองให้จับจ่ายใช้สอย...
ส�ำหรับสายหวานชวนตามบทเพลงน่านนะสิของศุ   บุญเลี้ยง “...ยามค�่ำคืนไม่มแี สงสียังมีบัวลอย บัวลอยไข่หวาน ไม่ต้องเติม
น�้ำตาลก็หวานจับใจ ด้วยรอยยิ้มป้านิ่มสดใส ละไมละมุน...” ชิมเมนูบัวลอยไข่หวาน ร้านของหวานป้านิ่ม ร้านยอดนิยม
ตลอดกาลของเมืองน่าน นอกจากนีย้ ังมีเเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ได้แก่ ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ในอุทยาน
แห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เสาดินนาน้อย ล้วนงดงามแปลกตา ชวนประทับใจมิรู้ลืม ก็น่านน่ะสิ
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บทบรรณาธิ ก าร
ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดนิทรรศการและการประชุม
เสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล สลค.สาร ฉบับนี้จึงน�ำเสนอ
บรรยากาศนิทรรศการและการประชุมเสวนา นอกจากนี้ ในคอลัมน์นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้น�ำเสนอเรื่อง ดอกผลต้นกล้า...
จิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อดึงศักยภาพนักเรียนทุนมาใช้ในการท�ำงานจิตอาสามาเผยแพร่ด้วย
ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ในเล่มมีความหลากหลายเช่นเดิม เช่น “ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ มาตรการอ�ำนวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอได้โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาที่กองบรรณาธิการ เพื่อจะได้น�ำไป
พัฒนา สลค.สาร ต่อไป

วัดภูมินทร์ที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สีฝุ่น และภาพปู่ม่านย่าม่าน
เจ้าของต�ำนาน
กระซิบรักบันลือโลก

กองบรรณาธิการ สลค.สาร

สารบั ญ

กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เลขานุการกองบรรณาธิการ
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

นิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

๓

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. : ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน

๙

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ

๑๕

“ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒

๑๖

มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

๑๘

แนะน�ำเว็บไซต์ สลค. : ระบบค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

๒๐

เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๕

Happy workplace องค์กรแห่งความสุข

๒๘

ไปไหนไปกัน : น่าน

๓๐

แสงส่องปัญญา

๓๓

ธีระพงษ์  วงศ์ศวิ ะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์  ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อุดมพร  เอกเอีย่ ม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรุณา  จุฑานนท์, สิรพิ ร  เลิศธรรมเทวี
ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, เพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข, ดารารัตน์  อินทโสภา, ทวีวฒ
ั น์  อัครพลวงศ์, พัชร์ธรี ตั น์ เรือนเงิน, ประธาน  ผุดผ่อง
จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, กานต์พชิ ชา  ปิน่ แก้ว, กิติยาภา  จิตรพิทักษ์เลิศ, อธิษฐาน  เสยยงคะ
ธัญมน  สินสำ�อาง, เขมจิรา  ขันแก้ว, อิศเรศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชัยเปลว  พงษ์อารี
ดวงกมล  แสงสุวรรณ, พิชญา  ภาษาประเทศ, โชติกา  แสนพินิจ, สมภพ  กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

วัดพระธาตุเขาน้อย พระพุทธรูป
ปางลีลาองค์ใหญ่หรือพระพุทธ
มหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน
สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่าน
ได้ทั้งเมืองแบบ ๓๖๐ องศา
เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

รถรางโบราณให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว
พร้อมผู้บรรยาย
ตลอดเส้นทาง

สักการะพร
ะธ
พระธาตุคู่บ าตุแช่แห้ง
้านคู่เมืองน
่าน
พระธาตุปร
ะจ�ำปีเถาะ
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บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
๑.  ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง (วันและเวลาราชการ)  ๒.  ทางไปรษณีย์ ส่งถึง : ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ หรือ ตู้ ปณ ๒ ท�ำเนียบรัฐบาล กทม.
๓.  ทางโทรศัพท์ เรือ่ งทัว่ ไปเกีย่ วกับการปฎิบตั งิ านหรือการให้บริการ ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๔๑-๒ เรือ่ งการทุจริตและปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ/ข้อร้องเรียนการจัดซือ้ จัดจ้าง  ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๔๒
๔.  ทางเว็บไซต์: www.soc.go.th  ๕.  ทางอีเมล: ACOC@soc.go.th
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•
•

การให้ ที่จะเป็นการละโลภะ ต้องเป็นการให้เพื่อขัดเกลากิเลส คือ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้น

•

เมตตาไม่ใช่ท่อง เรื่อง ชื่อ ค�ำ  แต่ว่าขณะนั้นสภาพจิตที่ดีงามเกิดขึ้นมีความเป็นมิตร มีความเป็นเพื่อน ไม่ว่าพบใคร
ก็มีความหวังดี พร้อมที่จะท�ำประโยชน์เกื้อกูล

•

ลองคิดดูว่า ถ้าไม่อภัยให้ใคร กาย วาจาที่มีต่อบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไร จะไม่เป็นไปในทางที่เป็นมิตรเลย เพราะฉะนั้น
กุศลก็ย่อมเจริญไม่ได้ แล้วก็จะถึงฝั่ง (แห่งการดับกิเลส) ได้อย่างไร

•
•

การฟังพระธรรมเป็นเรื่องของปัญญา ต้องรู้ว่าไม่ใช่ฟังเพื่อใจสบาย แต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจธรรม คือ สิ่งที่มีจริง

•

การสะสมปัญญาไปเรื่อย ๆ ทีละเล็กทีละน้อย ก็เป็นปัจจัยที่จะท�ำให้กิเลสอ่อนก�ำลังได้ ในการที่จะก่อตัวขึ้น
อย่างรวดเร็ว ก็จะท�ำให้ช้าลง หรือแทนที่จะก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง ก็ท�ำให้การก่อตัวนั้นลดก�ำลังลงได้

•

ไม่ควรประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตประจ�ำวัน เพียงขณะหนึ่งที่ท�ำความดี ขณะนั้นก็สะสมที่จะเป็นคนดี
ในลักษณะนั้น ๆ ต่อไป

•

ถ้าเป็นอกุศลธรรม มีใครอยากจะมี ? แต่ถ้าปัญญาไม่เกิด อกุศลธรรมนั้น ๆ ก็ยังเกิดอยู่เรื่อย ๆ และทางเดียว
ที่จะละคลายอกุศลธรรมได้ ก็ต้องเป็นปัญญาที่เจริญขึ้น

•

ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าอกุศลเป็นโทษอย่างยิ่ง ก็ยังหลงติดอยู่ในอกุศล

เมตตา หมายความถึง ความเป็นมิตร ความไม่ใช่ศัตรู ขณะใดที่หวังเกื้อกูล คิดถึงประโยชน์ของคนอื่น ขณะนั้นเป็นจิต
ที่เมตตา ซึ่งเมื่อจิตเมตตาเกิดขึ้นแล้ว เวลาที่กุศลจิตเกิด ย่อมมีทางของกุศล คือ กายบ้าง วาจาบ้าง ขณะที่เมตตา
เกิดจริง ๆ นี้ กายจะเป็นกุศลจริง ๆ ช่วยเหลือได้ทันที ไม่อิดเอื้อน หรือไม่รู้สึกว่า ไม่ใช่ธุระ หรือทางวาจาที่เมตตา
ค�ำพูดก็จะต่างกับขณะทีไ่ ม่เมตตา เป็นค�ำพูดทีค่ ำ� นึงถึงผูฟ้ งั ไม่ทำ� ให้เขาเกิดความเสียใจ เพราะว่าพระธรรมนีล้ ะเอียดมาก
แม้แต่การที่เพียงแต่จะย้อนเพื่อน ขณะนั้นก็รู้ว่า ก�ำลังย้อนนั้น ไม่ใช่เพื่อน คนละขณะกับที่เป็นเพื่อนแล้ว จิตขณะนั้น
เป็นอกุศล ปราศจากเมตตาแล้ว

กิเลสทั้งหลายนั้นจะเบาบางลงได้ ก็เพราะปัญญาเจริญขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าตราบใดปัญญายังไม่มีเลย จะมีใครที่เป็น
คนดีขึ้น ๆ นั้นยาก เพราะว่าจะต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นตามล�ำดับขั้น จึงจะดีขึ้นได้

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่านสามารถเปิดอ่าน
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ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th
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