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สลค.สาร
ท่านสามารถเปิดอ่าน

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 http://www.dhammahome.com/

 https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

•	 การให้	ที่จะเป็นการละโลภะ	ต้องเป็นการให้เพื่อขัดเกลากิเลส	คือ	ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้น

•	 เมตตา	หมายความถึง	ความเป็นมิตร	ความไม่ใช่ศัตรู	ขณะใดที่หวังเกื้อกูล	คิดถึงประโยชน์ของคนอื่น	ขณะนั้นเป็นจิต

ที่เมตตา	 ซ่ึงเมื่อจิตเมตตาเกิดขึ้นแล้ว	 เวลาท่ีกุศลจิตเกิด	 ย่อมมีทางของกุศล	 คือ	 กายบ้าง	 วาจาบ้าง	 ขณะที่เมตตา 

เกิดจริง	ๆ	นี้	 กายจะเป็นกุศลจริง	ๆ	ช่วยเหลือได้ทันที	 ไม่อิดเอื้อน	หรือไม่รู้สึกว่า	 ไม่ใช่ธุระ	หรือทางวาจาที่เมตตา	 

ค�าพดูกจ็ะต่างกบัขณะทีไ่ม่เมตตา	เป็นค�าพดูทีค่�านงึถงึผูฟั้ง	ไม่ท�าให้เขาเกิดความเสยีใจ	เพราะว่าพระธรรมนีล้ะเอยีดมาก	

แม้แต่การที่เพียงแต่จะย้อนเพื่อน	ขณะนั้นก็รู้ว่า	ก�าลังย้อนนั้น	ไม่ใช่เพื่อน	คนละขณะกับที่เป็นเพื่อนแล้ว	จิตขณะนั้น

เป็นอกุศล	ปราศจากเมตตาแล้ว

•	 เมตตาไม่ใช่ท่อง	 เรื่อง	 ชื่อ	 ค�า	 แต่ว่าขณะนั้นสภาพจิตที่ดีงามเกิดขึ้นมีความเป็นมิตร	มีความเป็นเพื่อน	 ไม่ว่าพบใคร	 

ก็มีความหวังดี	พร้อมที่จะท�าประโยชน์เกื้อกูล

•	 ลองคิดดูว่า	ถ้าไม่อภัยให้ใคร	กาย	วาจาที่มีต่อบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไร	จะไม่เป็นไปในทางที่เป็นมิตรเลย	เพราะฉะนั้น

กุศลก็ย่อมเจริญไม่ได้	แล้วก็จะถึงฝั่ง	(แห่งการดับกิเลส)	ได้อย่างไร

•	 การฟังพระธรรมเป็นเรื่องของปัญญา	ต้องรู้ว่าไม่ใช่ฟังเพื่อใจสบาย	แต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจธรรม	คือ	สิ่งที่มีจริง

•	 กิเลสทั้งหลายนั้นจะเบาบางลงได้	ก็เพราะปัญญาเจริญขึ้น	เพราะฉะนั้น	ถ้าตราบใดปัญญายังไม่มีเลย	จะมีใครที่เป็น

คนดีขึ้น	ๆ	นั้นยาก	เพราะว่าจะต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นตามล�าดับขั้น	จึงจะดีขึ้นได้

•	 การสะสมปัญญาไปเรื่อย	 ๆ	 ทีละเล็กทีละน้อย	 ก็เป็นปัจจัยที่จะท�าให้กิเลสอ่อนก�าลังได้	 ในการที่จะก่อตัวขึ้น 

อย่างรวดเร็ว	ก็จะท�าให้ช้าลง	หรือแทนที่จะก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง	ก็ท�าให้การก่อตัวนั้นลดก�าลังลงได้

•	 ไม่ควรประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตประจ�าวัน	 เพียงขณะหนึ่งที่ท�าความดี	 ขณะนั้นก็สะสมที่จะเป็นคนดี 

ในลักษณะนั้น	ๆ	ต่อไป

•	 ถ้าเป็นอกุศลธรรม	 มีใครอยากจะมี	 ?	 แต่ถ้าปัญญาไม่เกิด	 อกุศลธรรมนั้น	 ๆ	 ก็ยังเกิดอยู่เรื่อย	 ๆ	 และทางเดียว 

ที่จะละคลายอกุศลธรรมได้	ก็ต้องเป็นปัญญาที่เจริญขึ้น

•	 ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าอกุศลเป็นโทษอย่างยิ่ง	ก็ยังหลงติดอยู่ในอกุศล
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รถรางโบราณให้บริการ 

แก่นักท่องเที่ยว

พร้อมผู้บรรยาย

ตลอดเส้นทาง 

วัดภูมินทร์ที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สีฝุ่น และภาพปู่ม่านย่าม่าน 

เจ้าของต�านาน
กระซิบรักบันลือโลก

วัดพระธาตุเขาน้อย พระพุทธรูป
ปางลีลาองค์ใหญ่หรือพระพุทธ

มหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่าน

ได้ทั้งเมืองแบบ ๓๖๐ องศา 
เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ที่เก็บรักษางาช้างด�า

และซุ้มลีลาวดี 
จุดถ่ายรูปสุดฮิต

สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน พระธาตุประจ�าปีเถาะ 

ร้านของหวานป้านิ่ม

เมนูบัวลอยไข่หวาน

ไอศครีมกะทิ+สลิ่ม

+ทับทิมกรอบ

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

๑.		ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง	(วันและเวลาราชการ)		๒.		ทางไปรษณีย์	ส่งถึง	:	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	กทม.	๑๐๓๐๐	หรือ	ตู้	ปณ	๒	ท�าเนียบรัฐบาล	กทม. 

๓.		ทางโทรศพัท์	เร่ืองท่ัวไปเกีย่วกับการปฎบิตังิานหรอืการให้บรกิาร	๐๒๒๘๐	๙๐๐๐	ต่อ	๑๑๔๑-๒	เรือ่งการทจุรติและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ/ข้อร้องเรยีนการจดัซ้ือจดัจ้าง		๐๒๒๘๐	๙๐๐๐	ต่อ	๑๙๔๒ 

๔.		ทางเว็บไซต์:	www.soc.go.th		๕.		ทางอีเมล:	ACOC@soc.go.th

บทความ/ข้อความ	หรือความเห็นใด	ๆ	ที่ปรากฏใน	“สลค.สาร”	เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา 	 ธีระพงษ์		วงศ์ศิวะวิลาส	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	สมโภชน์		ราชแพทยาคม	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	อ้อนฟ้า		เวชชาชีวะ	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	อุดมพร		เอกเอ่ียม	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ 	 ณัฐฏ์จารี		อนันตศิลป์	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองบรรณาธิการ กรุณา		จุฑานนท์,	สิริพร		เลิศธรรมเทวี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ปริยนงคราญ		จงธรรมคุณ,	เพ็ชรา		ธรรมเสริมสุข,	ดารารัตน์		อินทโสภา,	ทวีวัฒน์		อัครพลวงศ์,	พัชร์ธีรัตน์	เรือนเงิน,	ประธาน		ผุดผ่อง

เลขานุการกองบรรณาธิการ	 จิตตา		กิตติเสถียรนนท์,	กานต์พิชชา		ป่ินแก้ว,	กิติยาภา		จิตรพิทักษ์เลิศ,	อธิษฐาน		เสยยงคะ

ฝ่ายจัดงานศิลป์ ธัญมน		สินส�าอาง,	เขมจิรา		ขันแก้ว,	อิศเรศ		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ	์	 ชัยเปลว		พงษ์อารี

ฝ่ายจัดการทั่วไป 	 ดวงกมล		แสงสุวรรณ,	พิชญา		ภาษาประเทศ,	โชติกา		แสนพินิจ,	สมภพ		กลิ่นหอม	

พิมพ์ที่ 	 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	ถนนสามเสน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐		โทร.	๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

	 ในโอกาสครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 

สยามมกุฎราชกุมาร	 (ม.ท.ศ.)	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดนิทรรศการและการประชุม

เสวนาในโอกาสครบรอบ	๑๐	ปี	โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน	ม.ท.ศ.	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	สลค.สาร	ฉบับนี้จึงน�าเสนอ

บรรยากาศนิทรรศการและการประชุมเสวนา	 นอกจากนี้	 ในคอลัมน์นักเรียนทุนพระราชทาน	 ม.ท.ศ.	 ได้น�าเสนอเรื่อง	 ดอกผลต้นกล้า... 

จิตอาสาพัฒนาชุมชน	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อดึงศักยภาพนักเรียนทุนมาใช้ในการท�างานจิตอาสามาเผยแพร่ด้วย

	 ส่วนเนื้อหาอื่น	 ๆ	 ในเล่มมีความหลากหลายเช่นเดิม	 เช่น	 “ประเทศไทย”	 ประธานอาเซียนในปี	 ๒๕๖๒	 มาตรการอ�านวย 

ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน	(การไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

	 ทั้งนี้	หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด	ขอได้โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาที่กองบรรณาธิการ	เพื่อจะได้น�าไป

พัฒนา	สลค.สาร	ต่อไป	

กองบรรณาธิการ	สลค.สาร

บทบรรณาธิการ

สารบัญ
นิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี  ๓ 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. : ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน ๙

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ ๑๕

“ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ๑๖

มาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  ๑๘

(การไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

แนะน�าเว็บไซต์ สลค. : ระบบค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ๒๐

เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕

Happy workplace องค์กรแห่งความสุข ๒๘

ไปไหนไปกัน : น่าน ๓๐

แสงส่องปัญญา ๓๓

๓1ปีที่	๒๖		ฉบับที่	๓	

เดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๖๑
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นทิรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

	 ส�ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรร่ีวมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต	ิและมลูนธิิสถำบนัวจิยั

และพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ได้จัดงำนแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เมื่อวันที่	๑๗	ธันวำคม	๒๕๖๑	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�ำเนียบรัฐบำล	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อแสดงควำมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ท่ีมีพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน	

ม.ท.ศ.	 และพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนกำรศึกษำเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำที่มั่นคงให้แก่เด็กและเยำวชน	

และเพือ่น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำและผลสมัฤทธิก์ำรด�ำเนนิงำนโครงกำรทนุกำรศกึษำพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	รวมทัง้กำรท�ำกจิกรรมต่ำง	ๆ	

เพื่อสังคมของนักเรียนทุนฯ	เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้	นอกจำกนี้	ยังเป็นไปเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้	แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย

ระหว่ำงนักเรียนทุนฯ	 รุ่นพี่-รุ่นน้อง	 สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยนักเรียนทุนพระรำชทำน	 ม.ท.ศ.	 โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนประมำณ	

๕๐๐	คน	ประกอบด้วย	กรรมกำรมูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	อนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน	ม.ท.ศ.	ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กระทรวงศึกษำธิกำร	กระทรวงมหำดไทย	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์	ส�ำนัก

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศ 

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ครูดีเด่น	ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน	นักเรียนทุนพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	รุ่นที่	๑-๙	นักเรียนทุนโครงกำร

ทุนเฉลิมรำชกุมำรี	และนักเรียนทุนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร

เรียบเรียงโดย	เพ็ชรำ		ธรรมเสริมสุข
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การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ 

	 นำยกรัฐมนตรีได้แสดงปำฐกถำพิเศษ	ตอนหนึ่งว่ำ	

	 “...มีควำมภำคภูมใิจทีร่ฐับำลเป็นส่วนหนึง่ในกำรสบืสำนโครงกำรทนุกำรศกึษำพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	ทีผ่่ำนมำกำรด�ำเนนิงำน

โครงกำรทนุกำรศกึษำพระรำชทำนฯ	มีควำมส�ำเรจ็เป็นอย่ำงยิง่	จงึขอให้นกัเรยีนทีไ่ด้รบัพระรำชทำนทนุกำรศกึษำฯ	ทกุคนน้อมร�ำลกึ

ในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	และต้องยึดมั่นในพระรำชปณิธำน	สืบสำน	รักษำ	ต่อยอด	ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	บรมนำถบพิตร	มำปรบัใช้	โดยต้องมีเหตุและผล	มคีวำมพอประมำณ	มภีมูคิุม้กนั

ที่ดี	ต้องตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน	สนใจในวิทยำกำร	และพัฒนำตนเองเพื่อประเทศในอนำคต	 ...โลกก�ำลังก้ำวสู่ยุคดิจิทัล	ทุกอย่ำงต้องมี

	 ในโอกำสนี้	ได้รับเกียรติจำก	พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชำ	นำยกรัฐมนตรี	เป็นประธำนพธิีเปดิกำรเสวนำและแสดงปำฐกถำ

พิเศษ	เรื่อง	เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ	และได้รับเกียรติจำก	พลเอก	ดำว์พงษ์		รัตนสุวรรณ	องคมนตรี	แสดงปำฐกถำพิเศษ	เรื่อง	

พระราโชบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	 รวมทั้ง 

ได้รับเกียรติจำก	นำยอ�ำพน	กิตติอ�ำพน	องคมนตรี	เป็นประธำนน�ำกำรเสวนำร่วมกับตัวแทนนักเรียนทุนพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	เรื่อง	

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ : โอกาสของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตสู่อนาคตของประเทศ และตอบแทนคุณแผ่นดิน
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กำรปรับตัว	 จึงฝำกให้มีกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรพัฒนำในโลก

ดจิทิลั	ครตู้องพฒันำและเรยีนรู้สิง่ใหม่	ๆ 	ไปพร้อมกบันกัเรยีน	และต้อง

มีพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เหมำะสม	 นักเรียนทุนต้องพัฒนำตนเอง	 

ให้เป็นคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 รู้จักก�ำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง	 

เพื่อเดินหน้ำไปสู่เป้ำหมำย	 และให้ทุกคนเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร 

ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน	 และใช้พลังจิตอำสำ

ท�ำควำมดีด้วยหัวใจ	สร้ำงสังคมให้มีควำมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...”

	 “...วันนี้รัฐบำลท�ำทุกอย่ำงเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ประชำชน	นักลงทุน	ผู้ประกอบกำร	และทุกคนต้องช่วยกันสร้ำงควำม

เข้มแข็ง	ซึ่งขณะนี้ประเทศก�ำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน	และหำกทุกคน

ต้องกำรให้สังคมและประเทศเป็นอย่ำงไร	 ก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อน 

ไปด้วยกัน	 ขอให้ทุกคนตระหนักว่ำ	 ประเทศไทยคือบ้ำน	 ไม่มีใคร 

แก้ปัญหำได้	 นอกจำกคนไทยทุกคน	 นักเรียนทุนฯ	 ทุกคนถือว่ำเป็น 

คนที่เรียนดี	 จึงขอให้ท�ำควำมเข้ำใจและช่วยกันสร้ำงควำมเข้ำใจ 

ที่ถูกต้อง	เพื่อป้องกันกำรบิดเบือนข้อเท็จจริง...”

การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

	 พลเอก	ดำว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	ได้แสดงปำฐกถำพิเศษ	ตอนหนึ่งว่ำ	

	 “…สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัมีพระรำโชบำยด้ำนกำรศกึษำทีส่�ำคญั	คอื	กำรศกึษำต้องสร้ำงให้คนมคีณุสมบตัทิีพ่งึประสงค์	๔	ด้ำน	

ประกอบด้วย	กำรมีทศันคตท่ีิดแีละถกูต้อง	มพีืน้ฐำนชวีติท่ีมัน่คงและเข้มแขง็	มรีะเบยีบวนิยั	มงีำนท�ำ	มอีำชีพ	เป็นพลเมอืงด	ีนอกจำกนี้	

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวยังมีพระรำโชบำยให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่นในท้องที่ของตน	 

ต้องวเิครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิน่	ท�ำหน้ำทีผ่ลติครคูณุภำพ	จดักำรศกึษำทีม่คีณุภำพ	และพฒันำท้องถิน่

อย่ำงมีคุณภำพ...”
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นายวรพล นันสุ : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดก�าแพงเพชร
มัธยมศึกษำ	:	ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนสลกบำตรวิทยำ	จังหวัดก�ำแพงเพชร

ปริญญำตรี	:	เกียรตินิยมอันดับ	๑	คณะวิทยำศำสตร์	(เคมี)	มหำวิทยำลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก

ปริญญำโท	:	คณะวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยนเรศวร	(ได้รับทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทและเอก)	

ปัจจุบัน	:	ก�ำลังศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก

“จากโอกาสทางการศึกษาที่ดูจะมืดมิด กลับมามีแสงสว่างไสว

ด้วยทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงได้มีโอกาส และมีวันนี้”

“...เมือ่	๑๐	ปีทีแ่ล้ว	ผมได้รบัทนุนี	้ในขณะนัน้ก่อนทีจ่ะรูว่้ำได้รบัคดัเลอืกให้ได้รบัทนุรูส้กึว่ำตนเองคงหมดหวงัทีจ่ะเรยีนต่อในระดบัทีสู่งขึน้

เหมอืนคนอืน่	 ๆ	 เขำ	 เพรำะทีบ้่ำนมฐีำนะยำกจน	 กำรเรยีนต่อต้องใช้เงนิจ�ำนวนมำก	 เมือ่ได้รบัทนุนีจ้งึมคีวำมดีใจเป็นที่สุด	 และคิดว่ำ 

ทุนกำรศึกษำนี้	 เป็นโอกำสที่ท�ำให้เปลี่ยนชีวิตเด็กบ้ำนนอกคนหนึ่งให้ดีขึ้น	 และเป็นทุนที่ให้มำกกว่ำโอกำสทำงกำรศึกษำ	 คือ	 นอกจำก 

จะให้โอกำสทำงกำรศกึษำจนจบระดบัปริญญำตรแีล้ว	ทนุนีย้งัท�ำให้ได้รูจ้กัเพือ่น	ได้รูจ้กัน้องทีม่อียูท่ัว่ทกุจังหวัดของประเทศไทย	ในระหว่ำง 

ท่ีรบัทุนผมจงึต้ังใจศกึษำเล่ำเรยีน	และใช้เงนิทนุทกุบำททกุสตำงค์อย่ำงคุ้มค่ำ	...ทุนนี	้ท�ำให้ผมได้ต่อยอดด้ำนกำรเรียนจนถึงระดับปรญิญำเอก	

ถ้ำผมไม่ได้รับทุนนี้	 นอกจำกจะไม่มีโอกำสเรียนต่อจนจบปริญญำตรีแล้ว	 ก็อำจท�ำให้ผมไม่มีโอกำสได้เรียนจบถึงระดับปริญญำเอกด้วย	

...ผมสัญญำว่ำจะน�ำเอำควำมรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนำบ้ำนเกิดของตัวเอง	 กลับไปพัฒนำประเทศชำติของเรำให้เต็มที่	 เต็มควำมสำมำรถ 

เท่ำที่ผมจะท�ำได้	เพื่อสนองพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ได้พระรำชทำนทุนกำรศึกษำนี้มำให้...”

	 นำยอ�ำพน		กิตติอ�ำพน	ได้กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ	

	 “...กำรจัดกิจกรรมวันนี้	 ท�ำให้นักเรียนทุนฯ	 ได้มีโอกำสพบปะนำยกรัฐมนตร	ี 

ทีเ่ป็นผูน้�ำทีม่ส่ีวนผลกัดนั	สนบัสนนุโครงกำรทนุกำรศกึษำฯ	มำทกุปี	โดยท่ำนนำยกรัฐมนตรี	 

เป็นผู้น�ำเฝ้ำทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยเงนิทีม่ผีูบ้รจิำคให้เป็นเงนิสมทบกบัทนุพระรำชทรพัย์

ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 ๑๐	 เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุนฯ	 ได้มีเงินทุน 

ทีจ่ะใช้ในกำรศกึษำ	ซึง่กำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรทนุกำรศกึษำพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	สมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ	 มำตลอดในช่วง	 ๑๐	 ปีที่ผ่ำนมำ	 

กำรเสวนำวันนี้	 เป็นกำรน�ำเสนอควำมรู้สึกนึกคิดของตัวแทนนักเรียนทุนที่มีต่อโครงกำร 

ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ	เพียงส่วนหนึ่งอันน้อยนิดเท่ำนั้น	ซึ่งเชื่อว่ำ	นักเรียนทุนฯ	ทุกคน	

กม็คีวำมรูส้กึซำบซึง้และส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุของสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ไม่ต่ำงกนั...”

การเสวนา เรื่อง ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ : 

โอกาสของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตสู่อนาคตของประเทศ และตอบแทนคุณแผ่นดิน
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นายทัพพ์เทพ สุดาเดช : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี
มัธยมศึกษำ	:	ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนอุดรพัฒนำกำร	จังหวัดอุดรธำนี

ปริญญำตรี	:	เกียรตินิยมอันดับ	๑	คณะครุศำสตร์	(เคมี)	มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

ปัจจุบัน	:	รับรำชกำรครู	ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย	โรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ	อ�ำเภอบ้ำนดุง	จังหวัดอุดรธำนี

“ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เปรียบเสมือนดวงประทีป 

จุดประกายแสงสว่างแห่งความหวัง และการมีอนาคตที่ดี 

จนศึกษาส�าเร็จเป็นครู ได้คืนถิ่น”

“...แรงบันดำลใจของกำรเป็นครูของผม	 มำจำกครูสอนเคมีในโรงเรียนท่ำนหนึ่ง	 เพรำะผมอยำกมีลักษณะและวิธีกำรสอนแบบคุณครู 

ท่ำนนี้	 ที่สำมำรถดูแลและสอนให้เด็กเข้ำใจในเน้ือหำของวิชำกำรเรียนได้เป็นอย่ำงดี	 ผมเลยเลือกตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญำตร ี

ในคณะครุศำสตร์	สำขำเคมี	เพรำะรู้สึกว่ำกำรที่เรำท�ำอะไรในสิ่งที่ชอบ	แล้วก็สิ่งที่รัก	มันก็จะท�ำออกมำได้ดี	บำงเนื้อหำมันยำก	แต่ถ้ำเรำ

คิดว่ำเรำชอบมันก็จะท�ำออกมำได้ดี	 ส่วนในกำรด�ำเนินชีวิต	 ผมตั้งปณิธำนไว้ว่ำจะด�ำเนินตำมแนวพระรำชด�ำรัสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

ที่พระรำชทำนให้แก่นักเรียนทุนฯ	 เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสด็จพระรำชด�ำเนินไปท่ีจังหวัดขอนแก่น	 ว่ำ	 เรียนดี	 คือ	 กำรท่ีเรำเรียนดีจะส่งผล 

ให้เรำเป็นคนที่มีควำมรู้ที่ดี	พอเรำมีควำมรู้ที่ดีจะส่งผลให้เรำมีกำรงำนที่ดี	มีชีวิตที่สดใส	พอเรำมีชีวิตที่สดใสแล้ว	เรำก็สำมำรถจะหยิบยื่น

พลังบวกหรือโอกำสให้กับสังคมได้	...ในตอนที่เลือกสอบบรรจุครู	ผมก็เลือกสอบบรรจุโรงเรียนที่บ้ำนเลย	เพรำะต้องกำรที่จะกลับไปสร้ำง

และพัฒนำท้องถิ่นของผม	ตอนนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้ชัดเจนว่ำเรำจะต้องสร้ำงอะไรที่ใหญ่โตไหม	ตอนนี้ผมคิดแค่ว่ำกำรที่ผมอยู่ในพื้นที่ชุมชน

บ้ำนตนเอง	 อย่ำงน้อยเรำก็ได้ดูแลครอบครัวเรำให้ดีข้ึน	 สอนเด็กในชุมชนของเรำให้มีควำมรู้และเป็นคนดี	 ถ้ำตัวเรำดี	 ครอบครัวเรำดี	 

สังคมที่เรำอยู่ก็จะดีขึ้นด้วย	 สังคมนั้นก็จะน่ำอยู่	 และพลังบวกจำกตรงนั้นจะสำมำรถท�ำให้เรำหยิบย่ืนโอกำส	พลังบวกให้กับคนอื่น	 ๆ	 

ได้อีกต่อไป...”

นางสาวอารียา ประเสริฐสังข์  : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดหนองบัวล�าภู
มัธยมศึกษำ	:	ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร	จังหวัดหนองบัวล�ำภู

ปริญญำตรี	:	เกียรตินิยมอันดับ	๒	คณะพยำบำลศำสตร์	(ศิริรำช)	มหำวิทยำลัยมหิดล

ปัจจุบัน	:	ท�ำงำนในต�ำแหน่งผู้ช่วยอำจำรย์คณะพยำบำลศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหิดล	

												ก�ำลังศึกษำต่อระดับปริญญำโท	คณะพยำบำลศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหิดล	(ได้รับทุนกำรศึกษำ)

“ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นของขวัญที่มีคุณค่าสูงที่สุดในชีวิต จากชีวิตที่ยากจน 

ขาดโอกาสศึกษาวันนี้ได้รับการศึกษาที่ดี มีการงานอาชีพที่ดี”

“...เมื่อเป็นเด็ก	 ก็คิดว่ำตนเองเกิดมำนั้นยำกล�ำบำก	 ก็พยำยำมหมั่นท�ำควำมดี	 เพื่อหวังว่ำอนำคตเรำจะไม่ต้องล�ำบำกมำกกว่ำท่ีเป็นอยู่	

...และเมือ่อยูม่ำวนัหน่ึง	เรำได้โอกำส	ได้รับทนุกำรศึกษำจำกพระองค์ท่ำน	กท็�ำให้รูส้กึเหมอืนกบัว่ำ	ควำมดทีีเ่รำท�ำมำตลอดนัน้	มันตอบแทน

ให้เรำ	และต่อไปเรำต้องท�ำให้ดทีีส่ดุ	ถอืได้ว่ำทนุนีเ้ป็นแรงบนัดำลใจให้เรำตัง้ใจเรยีนจนจบปรญิญำตร	ี...เริม่แรกใจอยำกเป็นคร	ูแต่พอโตขึน้	

ได้เห็นคุณแม่เจ็บป่วย	 ต้องไปรักษำที่โรงพยำบำล	 จึงได้เห็นกำรท�ำงำนของพี่พยำบำลที่มำดูแลแม่	 หลังจำกนั้นจึงได้หันเหควำมสนใจ 

มำเลือกเรียนพยำบำลแทน	เพรำะคิดว่ำจะได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วย	ทุกข์ยำก	...แต่ในขณะที่เรียนและท�ำงำนไปด้วย	บำงวันเหนื่อยจนท้อ	

...หนูเคยถำมอำจำรย์พยำบำลที่มหำวิทยำลัยว่ำ	 เรำมีปณิธำนที่ดีในกำรเป็นพยำบำลอย่ำงไร	 แล้วถ้ำวันหนึ่งปณิธำนของเรำถดถอยลงไป	

เรำจะต้องท�ำอย่ำงไร	...อำจำรย์ก็ตอบกลับมำว่ำ	ครูไม่มีค�ำตอบที่เหมำะสมกับทุกสถำนกำรณ์หรือทุกคนหรอกนะ	แต่ว่ำทุกครั้งที่ครูสอน

นักเรียนพยำบำล	ครูจะบอกเสมอว่ำ	กำรช่วยคนไข้แล้วท�ำให้คนไข้มีควำมสุข	ท�ำให้เขำหำยจำกโรค	มันเป็นควำมรู้สึกที่ดีมำก	แล้วเรำจะ

ต้องเรียนรู้จำกตรงนั้นเองในวันที่เรำท�ำงำน	 ...จำกวันนั้นมันท�ำให้รู้สึกว่ำเรำจะต้องท�ำอะไรให้มำกกว่ำนี้	จึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับ

ปริญญำโท	 และรับทุนของคณะพยำบำลศำสตร์	 เพื่อกลับมำเป็นอำจำรย์ให้คณะ	 เพื่อที่จะได้กลับมำดูแลนักศึกษำพยำบำลให้ควำมรู้เขำ

เพื่อให้เขำสำมำรถกลับออกไปท�ำหน้ำที่ได้	 จะเป็นแบบอย่ำงให้คนอื่นที่เคยรู้สึกท้อถอยเหมือนกับหนูได้บทเรียน	 จะเป็นแรงบันดำลใจ 

ให้เขำท�ำควำมดีและช่วยเหลือคนไข้ต่อไป...”
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นายกฤษดา กิจโสภี  :  นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษำ	:	ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนเสนำ	“เสนำประสิทธิ์”

ปริญญำตรี	:	เกียรตินิยมอันดับ	๑	คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี	(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)	

																มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ปัจจุบัน	:	ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรสัญญำบัตร	สังกัดกองทัพอำกำศ	(ก�ำหนดรำยงำนตัว	๗	มกรำคม	๒๕๖๒)

“ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เปลี่ยนชีวิตและครอบครัวจากที่มีแต่ความทุกข์ 

มองไม่เห็นอนาคต กลับมามีแต่ความสุข ได้เรียนจนจบ มีอนาคตที่สดใส” 

“...ทุนนี้เป็นมำกยิ่งกว่ำทุนกำรศึกษำ	 เพรำะทุนนี้มีส่วนท�ำให้ผมได้ครอบครัวผมคืนมำ	 ก่อนได้รับทุนนี้	 ครอบครัวผมพ่อแม่แยกกันอยู	่ 

พ่อติดเหล้ำมำก	 พ่อไม่สนใจท�ำงำนหำเลี้ยงครอบครัว	 แม่ต้องเป็นเสำหลักเลี้ยงน้องและผมมำด้วยควำมยำกล�ำบำก	 พอผมได้รับเลือก 

ให้รับทุนนี้	และมีเหตุให้ต้องมีกำรเซ็นเอกสำรกำรสมัครรับทุน	วันที่ต้องไปท�ำสัญญำรับทุน	พ่อก็กลับมำเซ็นเอกสำรให้	พอพ่อรู้ว่ำผมได้รับ

ทุนกำรศึกษำของ	 ม.ท.ศ.	 พ่อก็ดีใจมำก	 และสัญญำกับผมว่ำจะเลิกเหล้ำให้ได้	 หลังจำกวันนั้น	 พ่อหยุดดื่มเหล้ำทันที	 เลิกอย่ำงเด็ดขำด	 

กลับมำอยู่กับแม่	กลับมำอยู่กับครอบครัว	ผมจึงเหมือนได้ชีวิตใหม่	ได้ครอบครัว	ได้ควำมอบอุ่น	...ควำมรู้สึกนี้	อำจไม่ใช่มีผมคนเดียวที่รู้สึก	

คิดว่ำนักเรียนทุนหลำยคนในห้องน้ีก็อำจมีปัญหำคล้ำยกับผม	 มีควำมรู้สึกไม่ต่ำงจำกผมท่ีว่ำทุนน้ีเป็นมำกกว่ำทุนกำรศึกษำ	 ...เป็นทุน 

ที่ให้โอกำส	ให้ทุกอย่ำง	ส่งผลให้เรำมีอนำคตที่สดใส	...ในอนำคตผมคิดว่ำ	สิ่งที่ผมจะสำมำรถตอบแทนคุณแผ่นดินนี้ได้	ก็คงเป็นเรื่องของ

หน้ำทีก่ำรงำน	ทีผ่มจะน�ำเอำควำมรูค้วำมสำมำรถทัง้หมดท่ีผมมี	ไปสร้ำงควำมรู้ให้กบัร้ัวของชำต	ิเพ่ือร่วมกนัสร้ำงควำมม่ันคงให้กบัประเทศ

ชำติของเรำสืบต่อไป...”

นายส่งศักดิ์  ริยะป่า  : นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๓ จังหวัดล�าพูน
มัธยมศึกษำ	:	ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนจักรค�ำคณำทร	จังหวัดล�ำพูน

ปัจจุบัน	:	ก�ำลังศึกษำระดับปริญญำตรี	ชั้นปีที่	๕	คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

“ความฝันที่ผมจะเป็นหมอ ดูเลือนรางมาก เพราะความยากจน 

ด้วยทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ท�าให้มีโอกาส 

มีพลังท�าให้ความฝัน เป็นความจริง”

“...ในวัยเด็กผมมีควำมตั้งใจอยำกเป็นหมอมำก	 แต่ด้วยสภำพครอบครัว	 ท�ำให้ผมคิดและเข้ำใจว่ำมันอำจไม่มีวันนั้น	 ก็คิดว่ำ 

อำจต้องออกไปหำงำนท�ำ	 เมื่อมีศักยภำพพอก็จะเรียนไปด้วย	 ...ในวันที่ได้ทรำบข่ำวว่ำตัวเองได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนจำก 

พระองค์ท่ำนนั้น	เป็นควำมรู้สึกที่บอกไม่ถูก	ทั้งซำบซึ้งใจ	ภูมิใจ	รู้สึกว่ำสำมำรถปลดล็อค	หำทำงออกได้แล้ว	รู้สึกว่ำสิ่งที่มันมืดมัวเลือนรำง

มำตลอด	มนักลบัมำชดัเจนอกีครัง้	 กบัควำมฝันทีอ่ยำกจะเรยีนหมอ	 กก็ลับมำเตม็ทีห่นึง่ร้อยเปอร์เซน็ต์อกีครัง้หนึง่	 ผมเลยเลือกตดัสนิใจ 

ที่จะสอบเข้ำคณะแพทยศำสตร์ในโครงกำรกระจำยแพทย์	 ๑	 อ�ำเภอ	๑	 ทุน	 โดยที่ว่ำในอนำคตผมจะได้มีโอกำสกลับไปบ้ำนเกิดของผม	 

กลับไปพัฒนำตำมเป้ำหมำย	ตำมควำมฝันที่ผมได้วำงไว้	เรำได้รับโอกำสจำกพระองค์ท่ำนแล้ว	มันเป็นโอกำสที่ยิ่งใหญ่มำกในชีวิต	ผมอยำก

จะใช้โอกำสที่ได้รับนี้ให้เต็มที่และเต็มควำมสำมำรถที่สุด	 เมื่อมีก�ำลังเพียงพอระดับหนึ่งแล้ว	 ผมก็จะสนับสนุนหยิบยื่นโอกำสกำรเรียนต่อ

ให้แก่คนอื่น	ๆ	ต่อไป...”



9ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

	 นับแต่ปี	 ๒๕๕๒	 ที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เมื่อคร้ังยังด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 

สยำมมกฎุรำชกุมำร	ได้ทรงมพีระรำชด�ำริให้ด�ำเนนิ	“โครงกำรทนุกำรศกึษำ	สมเดจ็พระบรมโอรสำธริำชฯ	สยำมมกฎุรำชกมุำร”	

และต่อมำในปี	 ๒๕๕๓	 ทรงมีพระรำชด�ำริให้จัดตั้ง	 “มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำน	 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 

สยำมมกุฎรำชกุมำร”	 (ม.ท.ศ.)	 โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธำนกรรมกำร	 และทรงมีพระรำชด�ำริให้น�ำโครงกำร 

ทนุกำรศกึษำฯ	มำอยูภ่ำยใต้กำรด�ำเนินงำนของ	ม.ท.ศ.	เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนและต่อเนื่อง	

จากวันนั้น...สู่วันนี้ : ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

โดย	เพ็ชรำ		ธรรมเสริมสุข

๒๕๕๒ ๒๕๖๑

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ก�าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๒/๒๕๕๓

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๔/๒๕๕๕

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๖/๒๕๕๗

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๘/๒๕๕๙

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๑๐/๒๕๖๑

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๑/๒๕๕๒

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๓/๒๕๕๔

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๕/๒๕๕๖

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๗/๒๕๕๘

นักเรียนทุนฯ

รุ่นที่	๙/๒๕๖๐

ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี
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	 ในโอกำสครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 ของกำรด�ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน	 ม.ท.ศ.	 ในปี	 ๒๕๖๑	 นี้	 

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	 จึงได้จัดให้มีกิจกรรม	“ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน”	 ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อปลูกฝังควำมมีจิตส�ำนึกสำธำรณะและควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ควำมจงรักภักดีและกำรแสดงออกซ่ึงส�ำนึกใน 

พระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เกิดแก่นักเรียนทุนพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	 ทุกคน	 โดยได้จัดขึ้นจ�ำนวน	 

๑๐	ครั้ง	 ใน	๑๐	พื้นที่	 มีนักเรียนทุนพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	 รุ่นที่	 ๑-๙	 เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ	๙๐๐	คน	 โดยแนวคิด 

ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้	ได้น้อมน�ำหลักกำรทรงงำนของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ด้ำนกำรสืบสำน	รักษำ	ต่อยอด	และโครงกำร

จิตอำสำ	“เรำท�ำควำม	ดี	ด้วยหัวใจ”	มำเป็นแนวทำงกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับกำรดึงศักยภำพของนักเรียนทุนพระรำชทำนฯ	

แต่ละคนทั้งที่ส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว	และที่ก�ำลังศึกษำในสำขำต่ำง	ๆ 	ซึ่งถือเป็น	“ดอกผลต้นกล้า”	ที่ส�ำคัญของโครงกำรทุน

กำรศึกษำพระรำชทำน	ม.ท.ศ.	มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังนี้

 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 มีกลุ่มนักเรียนทุนฯ	 ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำและ 

ก�ำลังศึกษำต่อระดับปริญญำตรีด้ำนวนศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 (สิ่งแวดล้อม)	 วิศวกรรมศำสตร์	 เป็นแกนน�ำท�ำกิจกรรม	 

ร่วมกับนักเรียนทุนฯ	 ในสำขำอื่น	 ๆ	 ทั้งระดับปริญญำตรีและมัธยมศึกษำตอนปลำย	กิจกรรมส�ำคัญ	 อำทิ	 กำรปลูกป่ำ	 

ณ	หน่วยพทิกัษ์อทุยำนแห่งชำตเิขำใหญ่	จงัหวัดนครรำชสมีำ	กำรท�ำฝำยชะลอน�ำ้และท�ำแนวป้องกนัไฟป่ำ	ณ	ล�ำห้วยแม่เหยีะ	

จังหวัดเชียงใหม่	กำรท�ำฝำยเติมอำกำศในน�้ำ	ณ	ชุมชนแหลมฉบัง	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	รวมถึงกำรเก็บขยะบริเวณ

ถนนทำงเดินในพื้นที่ต่ำง	ๆ	ที่ท�ำกิจกรรม

 กจิกรรมด้านการพฒันาพืน้ทีส่าธารณประโยชน์	มกีลุม่นกัเรยีนทนุฯ	ทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำและก�ำลงัศกึษำต่อระดับ

ปริญญำตรีด้ำนวิศวกรรมศำสตร์	 สังคมศำสตร์	 และอื่น	 ๆ	 เป็นแกนน�ำท�ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุนฯ	 ในสำขำอื่น	 ๆ	 

ทัง้ระดบัปรญิญำตรแีละมธัยมศึกษำตอนปลำย	กจิกรรมส�ำคัญ	อำท	ิกำรพฒันำสภำพแวดล้อมของโรงเรยีนวดัศิรมิงัคลำจำรย์	

ต�ำบลแม่เหียะ	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 วัดสิริสุทธำวำส	 ต�ำบลบ้ำนไร่	 อ�ำเภอบำงกระทุ่ม	 จังหวัดพิษณุโลก	 

วัดและสถำนที่สำธำรณะในชุมชนบ้ำนเหล่ำดอกไม้	 ต�ำบลเหล่ำดอกไม้	 อ�ำเภอชื่นชม	 จังหวัดมหำสำรคำม	 โรงเรียน 

บ้ำนคลองดินด�ำ	ต�ำบลหมสู	ีอ�ำเภอปำกช่อง	จังหวัดนครรำชสีมำ	โรงเรยีนบ้ำนหนองเหมอืดแอ่	ต�ำบลหนองเรอื	อ�ำเภอโนนสงั	

จังหวัดหนองบัวล�ำภู	และโรงเรียนวัดโคกล�ำดวน	ต�ำบลพรหมณี	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครนำยก

 กจิกรรมด้านการศกึษา มกีลุม่นกัเรยีนทุนฯ	ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำและก�ำลงัศึกษำต่อระดบัปริญญำตรีด้ำนครุศำสตร์	

ศึกษำศำสตร์	สังคมศำสตร์	วิทยำศำสตร์	เป็นแกนน�ำท�ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุนฯ	ในสำขำอื่น	ๆ	ทั้งระดับปริญญำตรี	

และมัธยมศึกษำตอนปลำย	 กิจกรรมส�ำคัญ	 อำทิ	 จัดนิทรรศกำรน�ำเสนอหลักกำรทรงงำนของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 

เรื่อง	สืบสำน	รักษำ	ต่อยอด	และโครงกำรจิตอำสำ	“เรำท�ำควำม	ดี	ด้วยหัวใจ”	กำรจัดท�ำสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน 

ทั้งในรูปแบบคู่มือกำรเรียน	 สมุดภำพ	 มุมเรียนรู้	 และกำรวำดภำพผนังห้องเรียนส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำ	 

ในหมวดวิชำภำษำอังกฤษ	 ภำษำไทย	 วิทยำศำสตร์	 รวมถึงสื่อกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย	 (อนุบำล)	 

ให้กับโรงเรียนต่ำง	ๆ	ในพื้นที่ที่ท�ำกิจกรรม

 กจิกรรมด้านการดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน	เยีย่มผู้สูงอำยใุนชุมชน	มกีลุ่มนกัเรยีนทนุฯ	ทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำและก�ำลงั

ศึกษำต่อระดับปริญญำตรีด้ำนแพทยศำสตร์	พยำบำลศำสตร์	สำธำรณสุขศำสตร์	และวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	เป็นแกนน�ำ 

ท�ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุนฯ	 ในสำขำอื่น	 ๆ	 ทั้งระดับปริญญำตรีและมัธยมศึกษำตอนปลำย	 กิจกรรมส�ำคัญ	 อำทิ	 

ลงพืน้ทีเ่ยีย่มบ้ำนผูส้งูอำยทุัว่ไป	ผูส้งูอำยทุีเ่จบ็ป่วยตดิเตยีง	ผูส้งูอำยทุีอ่ยูค่นเดยีว	โดยกำรพดูคยุให้ก�ำลงัใจ	บรกิำรตรวจวดั

ควำมดัน	 เบำหวำน	ท�ำควำมสะอำดแผลกดทับ	ท�ำกำยภำพบ�ำบัด	 บริกำรตัดผม-ตัดเล็บ	ท�ำควำมสะอำดบ้ำนที่อยู่อำศัย	

และให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพและโภชนำกำร



11ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

 ครัง้ท่ี ๒ จงัหวดัพษิณโุลก : ต้นกล้า อาสาพัฒนาบ้านเกิด ๑ ณ	ชุมชนบ้ำนไร่	อ�ำเภอบำงกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก	

ระหว่ำงวนัที	่๒๗-๒๘	มกรำคม	๒๕๖๑	กจิกรรมส�ำคญั	เช่น	ท�ำควำมสะอำดวดัสริสิทุธำวำส	ขนย้ำยกระเบือ้งของวดัทีไ่ม่ใช้

ไปจัดเก็บให้เป็นระเบียบ	 จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัย	 ปรับปรุงและจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด	 

จดักำรสอนเสริมวชิำกำรภำษำองักฤษให้แก่นกัเรียนระดับประถมศึกษำ	โรงเรียนวัดสิรสิุทธำวำส	และลงเยี่ยมบ้ำนผู้สงูอำยุ

ที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

๑๐ ครั้ง ๑๐ พื้นที่ : ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน

 ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ : ต้นกล้า ซ่อมสร้างและแบ่งปัน	 ณ	 โรงเรียนวัดศิริมังคลำจำรย์	 อ�ำเภอเมือง	 

จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันท่ี	 ๑๖	 ธันวำคม	 ๒๕๖๐	กิจกรรมส�ำคัญ	 เช่น	 ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ภำยในบรเิวณโรงเรยีน	 

ท�ำควำมสะอำดห้องเรยีน	ตดัหญ้ำ-กิง่ไม้	ทำสอีำคำรเรยีน	ท�ำควำมสะอำดและจดัหนงัสอืห้องสมดุ	และปรับปรงุสนำมเดก็เล่น

 ครั้งที่ ๓ จังหวัดมหาสารคาม : ต้นกล้า โฮมแฮง โฮมใจ พัฒนาบ้านเฮา	 ณ	 ชุมชนบ้ำนเหล่ำดอกไม้	 

อ�ำเภอชืน่ชม	จงัหวดัมหำสำรคำม	ระหว่ำงวนัที	่๑๐-๑๑	กมุภำพนัธ์	๒๕๖๑	กจิกรรมส�ำคญั	เช่น	จดัท�ำสือ่กำรเรยีนกำรสอน

ส�ำหรบัเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษำ	พฒันำสถำนทีส่ำธำรณะประโยชน์ในหมูบ้่ำน	อำท	ิกวำดถนน	ตดัหญ้ำ	ซ่อมบ�ำรุง	ปรับปรงุ 

ไฟส่องสว่ำง	ปรับปรุงสนำมเดก็เล่น	จัดค่ำยวิชำกำรภำษำองักฤษ	คณติศำสตร์	และวทิยำศำสตร์	ฝึกอบรมอำชพีแปรรปูอำหำร	

ท�ำสิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้	บริกำรตัดผม	และลงเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
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 ครั้งที่ ๔ จังหวัดชลบุรี : ต้นกล้าอาสา ปลูกป่าชายเลน	ณ	ชุมชนบ้ำนแหลมฉบัง	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	

ระหว่ำงวันที่	 ๓-๔	 มีนำคม	๒๕๖๑	 กิจกรรมส�ำคัญ	 เช่น	 จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน 

วัดแหลมฉบัง	ท�ำฝำยเตมิอำกำศในน�ำ้	เพำะกล้ำไม้โกงกำง	เกบ็ขยะในป่ำชำยเลน	ท�ำควำมสะอำดวดั	และลงเยีย่มบ้ำนผู้สงูอำยุ

ที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

 ครั้งที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ : ต้นกล้า สืบก่อ ต่อยอด โตยฮอยพระยุคลบาท ณ	ชุมชนแม่เหียะ	อ�ำเภอเมือง	

จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่ำงวนัที	่๖-๗	เมษำยน	๒๕๖๑	กจิกรรมส�ำคญั	เช่น	ท�ำฝำยชะลอน�ำ้ในล�ำน�ำ้แม่เหยีะ	ท�ำแนวกนัไฟป่ำ

ทำงขึน้พระธำตดุอยค�ำ	และลงเยีย่มบ้ำนผู้สูงอำยุที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

 ครั้งที่ ๖ จังหวัดชุมพร : ต้นกล้า เติมฝัน ปันความรู้ ณ	ชุมชนบ้ำนพันวำล	อ�ำเภอท่ำแซะ	จังหวัดชุมพร	ระหว่ำง

วนัที	่๒๒-๒๗	พฤษภำคม	๒๕๖๑	กจิกรรมส�ำคญั	เช่น	จัดค่ำยตวิวชิำกำรเพือ่เตรยีมตวัทดสอบ	O-Net	ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีน

ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนพันวำล	 (ป.๑-ป.๖)	 จัดท�ำสื่อกำรเรียนโดยกำรวำดภำพระบำยสีห้องเรียนวิทยำศำสตร์และ

คณิตศำสตร์	ปรับปรุงโรงเพำะกล้ำไม้-โรงเพำะเห็ด	ปรับปรุงสนำมกีฬำวอลเลย์บอลของโรงเรียน	และลงเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ

ที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน



13ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

 ครั้งที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา : ต้นกล้า พิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	ณ	ชุมชนบ้ำนคลองดินด�ำ	อ�ำเภอปำกช่อง	

จังหวัดนครรำชสีมำ	 ระหว่ำงวันที่	 ๒๓-๒๔	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๑	 กิจกรรมส�ำคัญ	 เช่น	 ปลูกป่ำ	 และท�ำโป่งดินเทียม	 

ในพื้นที่ท�ำกำรอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่	 (ผำกระดำษ)	 จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนวิทยำศำสตร์ให้กับโรงเรียน 

บ้ำนคลองดินด�ำ	 ท�ำควำมสะอำด-ตัดหญ้ำบริเวณถนนและทำงเดินเท้ำในหมู่บ้ำนตัดหญ้ำและตัดกิ่งไม้ภำยในบริเวณ 

โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพประจ�ำต�ำบลบ้ำนคลองดนิด�ำ	และลงเยีย่มบ้ำนผูส้งูอำยทุีด้่อยโอกำสและผูป่้วยตดิเตยีงในชมุชน

 ครัง้ที ่๘ จังหวดัราชบรุ ี: ต้นกล้า รกัษ์โลก	ณ	ชมุชนบ้ำนผำปก	สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำเขำสน	และโรงเรียนสินแร่

สยำม	อ�ำเภอสวนผึ้ง	จังหวัดรำชบุรี	ระหว่ำงวันที่	๒๑-๒๒	กรกฎำคม	๒๕๖๑	กิจกรรมส�ำคัญ	เช่น	ล้ำงกรงสัตว์	ปรุงอำหำร

ส�ำหรบัเลีย้งสตัว์	และปรบัปรงุทำงเดินเท้ำเพ่ือศึกษำธรรมชำตภิำยในสถำนเีพำะเลีย้งสตัว์ป่ำเขำสน	พฒันำส่ือกำรเรยีนกำรสอน

วชิำภำษำไทย	ควำมรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง	จัดท�ำแปลงผกัเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวนัส�ำหรบันักเรียนโรงเรยีนสนิแร่สยำม	

จัดค่ำยเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 ท�ำควำมสะอำดและตัดหญ้ำบริเวณโรงเรียน	 และลงเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำย ุ

ที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

 ครั้งที่ ๙ จังหวัดหนองบัวล�าภู : ต้นกล้าอาสา พัฒนาถิ่นฐาน ณ	ชุมชนบ้ำนหนองเหมือดแอ่	 อ�ำเภอโนนสัง	

จังหวัดหนองบัวล�ำภู	 ระหว่ำงวันที่	 ๑-๒	 กันยำยน	 ๒๕๖๑	 กิจกรรมส�ำคัญ	 เช่น	 พัฒนำและปรับปรุงสนำมเด็กเล่น	 

วำดภำพ-ปรบัปรุงสภำพภมูทิศัน์อำคำรเรยีนและห้องเรยีนปฐมวัย	ท�ำแปลงและซุม้ส�ำหรบัปลกูผกัเพือ่โครงกำรอำหำรกลำงวนั

ในโรงเรียนบ้ำนหนองเหมือดแอ่	และลงเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
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 ครั้งที่ ๑๐ จังหวัดนครนายก : ต้นกล้าอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ	 ชุมชนบ้ำนวังปลำจีด	 อ�ำเภอบ้ำนนำ	 

จังหวัดนครนำยก	ระหว่ำงวันที่	๒๗-๒๘	ตุลำคม	๒๕๖๑	กิจกรรมส�ำคัญ	เช่น	ปรับปรุงท�ำควำมสะอำดจัดระเบียบห้องสมุด

และห้องพยำบำลโรงเรียน	 ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์อำคำรเรียน	 แทงค์น�้ำ	 บ่อเลี้ยงปลำ	 ท�ำโรงเพำะเห็ดและซุ้มปลูกผัก 

เพือ่โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรยีนวดัโคกล�ำดวน	ทำสขีอบถนนทำงเดนิเท้ำภำยในโรงเรยีนปิยชำตพิฒันำ	ในพระรำชปูถมัภ์ฯ	

และลงเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุที่ด้อยโอกำสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

...ดอกผลต้นกล้า...

จำกพืชพันธุ์ที่ทรงโปรยหว่ำน	ผ่ำนวันวำนให้เรำก้ำวฝัน	มำวันนี้ที่แสงตะวัน	ถักทอต่อฝันถึงวันแห่งชัย

เติบโตมำผ่ำนวันและคืน	ลุกหยัดยืนเป็นต้นไม้ใหญ่	ผลิดอกผลบนพื้นดินไทย	เป็นธำรน�้ำใจส่งไปเลี้ยงแผ่นดิน

ลูก	ม.ท.ศ.	จะขอตำมรอยสืบสำน	พระปณิธำน	อุดมกำรณ์ก้ำวต่อไป

ควำมรู้วิชำที่ทรงเมตตำส�ำนึกในใจ	เผื่อแผ่นดินไทยได้จำรึกไว้ในพระกรุณำฯ

สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้	เปิดประตูแห่งกำรศึกษำ

คุณธรรมยึดมั่นศรัทธำ	คือค�ำสัญญำคืนกลับมำให้แผ่นดิน

“ “



15ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

เร่ือง การด�าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

และหน่วยงานของรัฐ

	 ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๓๐	ตุลำคม	๒๕๖๑	นำยกรัฐมนตรีเสนอว่ำ	เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ของภำครฐัเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพมำกย่ิงขึน้และค�ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของทำงรำชกำรเป็นส�ำคัญ	จงึขอให้ส่วนรำชกำร	

รัฐวิสำหกิจ	และหน่วยงำนของรัฐถือเป็นหลักปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดว่ำ	ในกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำง	ปรับปรุง	ซ่อมแซมอำคำร

สถำนที่	และสิ่งก่อสร้ำงต่ำง	ๆ 	ของทำงรำชกำร	เช่น	อำคำรส�ำนักงำน	สถำนที่ท�ำกำร	บ้ำนพัก	เป็นต้น	ให้พิจำรณำออกแบบ

และก�ำหนดรำยละเอียดต่ำง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ให้ได้มำตรฐำน	 เป็นไปตำมแบบแผนของทำงรำชกำร	 โดยยึดหลักกำร

ประหยัด	เหมำะสม	เท่ำที่จ�ำเป็น	รวมทั้งให้ด�ำเนินกำรให้ถูกต้อง	เป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย	ระเบียบ	หลักเกณฑ์	

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย	ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจำรณำแล้วลงมติเห็นชอบตำมที่นำยกรัฐมนตรีเสนอ	

ที่มำ : หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

เร่ือง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการของ 

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

	 ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๐	พฤศจิกำยน	๒๕๖๑	คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำ	เพื่อให้แผนงำน/

โครงกำรต่ำง	ๆ	ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐัสำมำรถด�ำเนนิกำรได้อย่ำงบรรลผุล	เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกรอบระยะเวลำ 

ที่ก�ำหนดไว้	 รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว 

เมือ่วันที	่๑๒	พฤศจกิำยน	๒๕๖๑	ทีต้่องกำรให้เกดิประสิทธภิำพและควำมคุม้ค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณของประเทศย่ิงขึน้	

จึงมีมติให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่	๒๑	 มีนำคม	๒๕๖๐	

(เรื่อง	กำรพจิำรณำและตรวจสอบควำมพรอ้มในกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนงำน/โครงกำรของส่วนรำชกำร	และกำรตรวจสอบ

ข้อมลูผูล้ะทิง้งำนรำชกำร)	อย่ำงเคร่งครดัว่ำ	ในขัน้กำรรเิริม่แผนงำน/โครงกำร	ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐัเจ้ำของ

แผนงำน/โครงกำรพิจำรณำควำมจ�ำเป็น	เหมำะสม	คุ้มค่ำ	ตลอดจนตรวจสอบและจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินกำร

ตำมแผนงำน/โครงกำรนั้น	 ๆ	 อย่ำงละเอียดรอบคอบ	 ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน	 เช่น	 ควำมพร้อมทำงกำยภำพ

ของที่ตั้งโครงกำร	สภำพภูมิศำสตร์	กรรมสิทธิ์ครอบครอง	โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	แบบรูปรำยกำรที่เหมำะสม	

เป็นต้น	ทั้งนี้	ให้พิจำรณำให้ครอบคลุมถึงควำมพร้อมและควำมถูกต้องในกรณีที่ต้องมีกำรขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน/พื้นที่ป่ำ	

รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีกำรจัดหำพัสดุ	ก็ให้มีกำรตรวจสอบและพิจำรณำก�ำหนดรำยละเอียดต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจน

ล่วงหน้ำ	เพือ่ให้พร้อมส�ำหรบักำรด�ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรจดัหำพสัดดุงักล่ำวได้อย่ำงถูกต้องรวดเรว็	และไม่เป็นอปุสรรค	

ท�ำให้แผนงำน/โครงกำรดังกล่ำวเกิดควำมชะงักล่ำช้ำ

ที่มำ : หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
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ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ “ประเทศไทย” เป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒

	 ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๐	พฤศจิกำยน	๒๕๖๑	นำยกรัฐมนตรีมีข้อสั่งกำรว่ำ	“เพื่อให้กำรท�ำหน้ำที่ประธำน

อำเซียนและกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียนและกำรประชุมที่เกี่ยวข้องในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	ของประเทศไทยเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย	เหมำะสม	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในฐำนะของประเทศเจ้ำบ้ำนทีต้่องให้กำรต้อนรบัผู้น�ำประเทศ	เจ้ำหน้ำทีผู้่เกีย่วข้องทีจ่ะเดนิทำง

มำเข้ำร่วมกำรประชมุ	ตลอดจนนักท่องเทีย่วชำวต่ำงประเทศท่ีจะเดนิทำงมำยงัประเทศไทยให้ได้รบัควำมสะดวก	ปลอดภยั	เกดิควำมประทับใจ

ในสภำพบ้ำนเมอืง	ประเพณวีฒันธรรม	อนัเป็นเอกลกัษณ์ของไทย	จงึให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานของรฐัดแูลปรบัปรงุ

อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนช่วยดูแลพื้นที่สาธารณะ/ถนนในบริเวณใกล้เคียงให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้ง

ประดบัธงชาตแิละตราสญัลกัษณ์อาเซยีน ณ อาคารสถานทีด่งักล่าวให้เหมาะสมสวยงามด้วย ทัง้นี ้ขอความร่วมมอืให้ประชาชน

และเอกชนในทุกภาคส่วนร่วมด�าเนินการในท�านองเดียวกันกับภาคราชการดังกล่าวข้างต้นด้วย”

ที่มำ หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

“ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒



17ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

	 เมื่อวันที่	๑๕	พฤศจิกำยน	๒๕๖๑	ในช่วงสิ้นสุดกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำอำเซียน	ครั้งที่	๓๓	และกำรประชุม 

ที่เกี่ยวข้อง	ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 นำยกรัฐมนตรีไทยได้รับมอบหน้ำที่กำรเป็นประธำนอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร	 

จำกนำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์	 ซึง่นายกรฐัมนตรีได้ประกาศแนวคิดหลักส�าหรบัการเป็นประธานอาเซียนของไทย	 คอื	 

“Advancing Partnership for Sustainability” หรือ	 “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยนิยำมของ 

“Advancing”	คอื	กำรมองและก้ำวไปด้วยกนั

สู่อนำคตอย่ำงมีพลวัต	 ใช้ประโยชน์จำก

วิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีจำกกำรปฏิวัติ

อุตสำหกรรม	 ครั้งที่	 ๔	 และควำมท้ำทำย 

ต่ำง	ๆ 	ในอนำคต	โดยเป้ำหมำยยุทธศำสตร์

ส�ำคัญ	 คือ	 กำรมีดิจิทัลอำเซียน	 (Digital	

ASEAN)	ค�ำว่ำ	“Partnership”	หมำยถึง	

กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนภำยในอำเซียน

และกบัประชำคมโลก	รวมทัง้ประเทศคูเ่จรจำ	

โดยมตีวัขับเคลือ่นส�ำคัญ	 คือ	 กำรส่งเสริม

ควำมเชือ่มโยงในมติิต่ำง	 ๆ	 (connectivity)	

ไม่ว่ำในเรือ่งโครงสร้ำงพืน้ฐำน	ด้ำนกฎระเบยีบ	

และระหว่ำงประชำชน	โดยเป้ำหมำยยทุธศำสตร์

ส�ำคัญ	 คือ	 กำรสร้ำงอำเซียนท่ีไร้รอยต่อ	

(Seamless	ASEAN)	และ	“Sustainability” 

หมำยถงึ	กำรสร้ำงควำมยัง่ยนืในทุกมติ	ิไม่ว่ำจะเป็นควำมมัน่คงทีย่ัง่ยนื	(sustainable	security)	ควำมยัง่ยนืด้ำนกำรเจรญิเติบโต

ทำงเศรษฐกจิ	รวมทัง้กำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื	และควำมยัง่ยนืด้ำนควำมมัน่คงของมนษุย์	น�ำไปสู	่ Sustainable	ASEAN	 ทั้งนี	้ 

เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงยุทธศำสตร์	(strategic	value-added)	ให้กับอำเซียน	ให้อำเซียนมีควำมพร้อมส�ำหรับอนำคต

และสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมท้ำทำยต่ำง	ๆ 	อย่ำงมปีระสิทธภิำพมำกยิง่ขึน้	รวมถงึกำรเสริมสร้ำง	ASEAN	Brand	ซึง่จะช่วย

สร้ำงจดุเด่นให้ประชำคมโลกหันมำร่วมมือและให้ควำมส�ำคัญกับกำรประชุมของอำเซียนในปี	๒๕๖๒	และในระยะยำว

ต่อไป

 นอกจำกนี	้ยงัเปิดตวัตราสญัลกัษณ์ “พวงมาลยั”	ซึง่เป็นเอกลกัษณ์

ของไทยทีใ่ช้ประกอบในงำนมงคลและกำรต้อนรบัผูม้ำเยอืน	รวมถงึกำรน�ำ

ดอกไม้มำร้อยเรียงสำมำรถสือ่ถึงควำมหมำยของกำรประสำนควำมร่วมมอื	

ร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวและควำมกลมเกลียวแห่งมิตรภำพของประเทศสมำชกิ

อำเซียน	 เมือ่มองในมมุจำกล่ำงข้ึนบน	 เหน็เป็นรปูลกูศรที่พุ่งทะยำนขึ้น	 

เป็นมิติของควำมร่วมมือเพือ่กำ้วไปข้ำงหน้ำ	ตำมแนวคิด	“ร่วมมือ	รว่มใจ	

ก้ำวไกล	ยั่งยืน”	ด้วย
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	 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษำเมื่อวันที่	 ๒	 ตุลำคม	๒๕๖๑	 ลงมติเห็นชอบมำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน	

(กำรไม่เรียกส�ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกประชำชน)	ตำมที่ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.	เสนอ	ดังนี้

	 ๑.	 ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐแห่งใดมีกฎหมำย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่ก�ำหนดให้ประชำชนต้องย่ืนหรือส่งส�ำเนำเอกสำรหรือ 

หลักฐำนที่ทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐอื่นใดออกให้	 ให้หน่วยงำนของรัฐน้ันด�ำเนินกำรท่ีจ�ำเป็นเพ่ือให้มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้ำ	โดยไม่ต้องท�ำบันทึกข้อตกลง	(MoU)	ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำรได้โดยเร็วที่สุด

	 ๒.	 เมือ่ประชำชนไปตดิต่อขอรบับรกิำร	ให้เจ้ำหน้ำทีผู่ใ้ห้บรกิำรเป็นผูส้ัง่พมิพ์	(Print	out)	เอกสำรหรอืหลกัฐำนนัน้ออกมำจำกระบบ

ที่มีกำรเชื่อมโยงไว้	 โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้พิมพ์เอกสำรนั้นออกมำเป็นผู้ลงนำมรับรองว่ำได้สั่งพิมพ์เอกสำรนั้นออกมำจำกระบบที่เชื่อมโยงไว้จริง	 

และให้ใช้เอกสำรที่พิมพ์ออกมำนั้นประกอบเรื่องที่ประชำชนมำขอรับบริกำร	ทั้งนี้	ประชาชนผู้มาขอรับบริการไม่ต้องเป็นผู้น�าส�าเนามาเอง 

และไม่ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส�าเนาเอกสารดังกล่าว

	 ๓.	 ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งด�ำเนินกำรและทดสอบกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกันให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม	 ๒๕๖๑	 

เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนได้พร้อมกันทุกหน่วยงำนในวันที่	๕	พฤศจิกำยน	๒๕๖๑

	 ๔.	 กำรให้บริกำรท่ีเป็นตัวเงินแก่ประชำชนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด	 รวมทั้งกำรจ่ำยเงินเดือน	 ค่ำจ้ำง	 ค่ำตอบแทน	 เบี้ยประชุม	 

ค่ำเช่ำบ้ำน	และสวัสดิกำรอื่น	ๆ 	ที่เป็นตัวเงินให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	กรรมกำร	อนุกรรมกำร	และคณะท�ำงำนต่ำง	ๆ 	ของหน่วยงำนของรัฐทั้งหมด	

ให้ด�ำเนินกำรผ่ำนระบบ	National	e-Payment	ภำยในวันที่	๕	พฤศจิกำยน	๒๕๖๑

มาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
(การไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)



19ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

	 ๕.	 ให้ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.	เปิดช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำน	Social	network	เพื่อรับข้อร้องเรียนจำกประชำชนเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำม

มำตรกำรดังกล่ำวและให้รำยงำนรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดของหน่วยงำนน้ันทรำบเพื่อน�ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำน

ของรัฐทุกหน่วยงำนด้วย

	 ๖.	 ในกำรร่ำงกฎหมำย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และประกำศต่ำง	 ๆ	 ให้ถือเป็นหลักว่ำห้ำมมิให้ก�ำหนดให้ประชำชนต้องยื่นหรือส่ง

ส�ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกประชำชนอีกต่อไป

	 ๗.	 มำตรกำรระยะกลำง	(ภำยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒)

	 	 ๗.๑	 ให้หน่วยงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริกำรประชำชนเพื่อเชื่อมต่อกับ	 Linkage	 Center	 ของ 

กรมกำรปกครอง	ในกรณีนี้	หน่วยงำนสำมำรถดึงข้อมูลของประชำชนจำก	Linkage	Center	เพื่อกรอกลงในแบบค�ำร้องดิจิทัล	(Digital	Form)	

ของหน่วยงำนได้โดยอัตโนมัติ

	 	 ๗.๒	 ให้หน่วยงำนพิจำรณำลดรำยกำรเอกสำรส�ำเนำต่ำง	 ๆ	 ที่ประชำชนต้องใช้ประกอบกำรขอรับบริกำร	 (ตำมนัยมติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๖	กันยำยน	๒๕๖๐)

	 ๘.	 มำตรกำรระยะยำว	(ภำยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓)

	 	 ให้ส�ำนักงำน	 ก.พ.ร.	 และส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล	 (องค์กำรมหำชน)	 ร่วมกันพัฒนำศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ	

(Government	Data	Exchange	Center:	GDX)	ให้ครอบคลุมรำยกำรเอกสำรที่ท�ำกำรเชื่อมโยงมำกขึ้น	ดังนี้

	 	 หน่วยงำนภำครัฐ	:	สำมำรถเรียกดูและบันทึกเอกสำรทำงรำชกำรระหว่ำงหน่วยงำนได้เพื่อใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนกำรด�ำเนินกำร

กับทำงรำชกำร	และสำมำรถให้บริกำรออนไลน์ได้

	 	 ประชำชน	:	สำมำรถดูข้อมูลเอกสำรต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและใช้บริกำรภำครัฐผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้
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โดย.. อิศวอาเรศ

	 พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์แนะน�ำเว็บไซต์	สลค.	 ในฉบับที่แล้วเรำก็ได้ท�ำควำมรู้จักกับโฉมหน้ำเว็บไซต์

ระบบค้นหำข้อมลูมตคิณะรฐัมนตรกีนัไปแล้ว	ในวนัน้ีจะเป็นกำรแนะน�าระบบค้นหาข้อมลูราชกจิจานเุบกษา	ซึง่กระบวนงำน

เรื่องกำรประกำศเผยแพร่รำชกิจจำนุเบกษำนั้น	ถือว่ำเป็นภำรกิจหลักของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

	 ก่อนอื่นผมขอกล่ำวถึงที่มำและควำมส�ำคัญของรำชกิจจำนุเบกษำแบบพอสังเขปก่อน	 เพ่ือให้ท่ำนผู้อ่ำน 

ได้เข้ำใจถึงเหตุผลและควำมเป็นมำ	รำชกิจจำนุเบกษำ	ภำษำอังกฤษ	Royal	Thai	Government	Gazette	 เป็นหนังสือ 

ทีร่วบรวมค�ำประกำศของทำงรำชกำร	โดยเร่ิมจดัพมิพ์ขึน้ครัง้แรกในสมยัพระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	รชักำลที	่๔	

เมื่อวันจันทร์	ขึ้น	๑	ค�่ำ	เดือน	๕	ปีมะเมีย	นพศก	จุลศักรำช	๑๒๑๙	ตรงกับวันที่	๑๕	มีนำคม	พุทธศักรำช	๒๔๐๑	นับเป็น

เอกสำรหลักในกำรแจ้งประกำศ	 กฎหมำย	 ระเบียบ	 และข้อส่ังกำรต่ำง	 ๆ	 ของทำงรำชกำรให้ประชำชนทรำบ 

อย่ำงเป็นทำงกำร	 จวบจนปัจจุบันนี้	 นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยท่ีมีอำยุยำวนำนที่สุด	 โดยมีส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ

รำชกิจจำนุเบกษำ	ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรจัดพิมพ์และเผยแพร่

	 ในปัจจุบันวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ควำมก้ำวหน้ำของนวัตกรรมที่มำกขึ้น	 ส�ำนักเลขำธิกำร

คณะรัฐมนตรีได้พัฒนำระบบเผยแพร่รำชกิจจำนุเบกษำจำกเดิมในอดีตที่เป็นระบบจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรและบรรจุ 

เป็นรูปเล่ม	 ปัจจุบันได้ถูกแปลงโฉมโดยกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำบริหำรจัดกำรข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บและถ่ำยโอนได้อย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น	 อีกทั้งส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ยังได้พัฒนำระบบสืบค้นข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำแบบอัจฉริยะผ่ำนทำงเว็บไซต์	 www.mratchakitcha.soc.go.th	 

บนอินเทอร์เน็ต	(ต้องขอบอกว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวสำมำรถเข้ำผ่ำนเว็บเบรำส์เซอร์บนสมำร์ทโฟนได้ด้วยนะครับ)	เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐ	หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ	หน่วยงำนภำคเอกชน	และประชำชน

	 หลังจำกที่อำรัมภบทกันมำพอสมควร	 ผมจะเริ่มต้นอธิบำยถึงหน้ำเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำอย่ำงเข้ำใจง่ำย	 

โดยในเบื้องต้น	 หน้ำเพจหลักของเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ	 แบ่งองค์ประกอบส�ำคัญออกเป็น	 ๓	 ส่วน	 (ดังภำพที่	 ๑)	 คือ	 

ส่วนที่	๑	เมนูทั่วไป	ส่วนที่	๒	ระบบค้นหำข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำ	และส่วนที่	๓	เรื่องที่ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ

ล่ำสุด	โดยในแต่ละส่วนมีรำยละเอียด	ดังนี้	

ระบบค ้นหาข ้อมูลราชกิจจานุ เบกษา
(www.mratchakitcha.soc.go.th)

ส่วนที่ ๑ 



21ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

	 เมนูข้อมูลทั่วไปของเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ	 เช่น	 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแยกตำมประเภทล่ำสุด	 ข้อมูล

ข่ำวสำรเกี่ยวกับรำชกิจจำนุเบกษำ	กระดำนถำม-ตอบเกี่ยวกับรำชกิจจำนุเบกษำ	และข้อมูลเกี่ยวกับประมวลกฎหมำยไทย

จำกรำชกิจจำนุเบกษำ	ดังภำพที่	๒-๕

ส่วนที่ ๑ 

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓

ภำพที่	๑	หน้ำเพจหลักของเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ

ภำพที่	๒	หน้ำแสดงประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแยกตำมประเภท	(ล่ำสุด)
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ภำพที่	๓	หน้ำแสดงข้อมูลข่ำวสำรรำชกิจจำนุเบกษำ

ภำพที่	๔	หน้ำแสดงกระดำนถำม-ตอบเกี่ยวกับรำชกิจจำนุเบกษำ

ภำพที่	๕	หน้ำแสดงประมวลกฏหมำยไทยจำกรำชกิจจำนุเบกษำ



23ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ 
	 ระบบส�ำหรับสืบค้นข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำ	โดยผู้ใช้งำนสำมำรถก�ำหนดเงื่อนไขต่ำง	ๆ 	ดังภำพที่	๖	ในกำรสืบค้น

ข้อมลูได้	เช่น	ระบช่ืุอเรือ่งเท่ำทีท่รำบ	เลอืกประเภทรำชกจิจำนเุบกษำทีต้่องกำรค้นหำ	หมำยเลขเล่ม	หมำยเลขตอน	ก�ำหนด

ช่วงเวลำ	 และชนิดของเรื่องที่ต้องกำรค้นหำ	 เมื่อระบุเง่ือนไขแล้วกดปุ่มค้นหำ	 จำกนั้นจะแสดงรำยกำรผลกำรค้นหำ	 

ดังภำพที่	๗	พร้อมทั้งมีไฟล์แนบ	.pdf	ส�ำหรับดำวน์โหลดเก็บไว้ได้	ดังภำพที่	๘	

ภำพที่	๖	หน้ำแสดงระบบสืบค้นข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำ

ภำพที่	๘	หน้ำแสดงไฟล์ข้อมูล	.pdf	สำมำรถดำวน์โหลด	และสั่งพิมพ์ได้

แนบไฟล์

.pdf

ภำพที่	๗	หน้ำแสดงรำยกำรผลกำรค้นหำข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำพร้อมไฟล์แนบ	.pdf
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ส่วนที่ ๓ 

	 เรื่องที่ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำล่ำสุด	 เป็นส่วนที่น�ำรำยกำรเรื่องที่ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ใหม่ล่ำสดุมำน�ำเสนอไว้ทีห่น้ำหลกัของเวบ็ไซต์รำชกจิจำนเุบกษำ	ดงัภำพที	่ ๙	 เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรเข้ำด ู

และเผยแพร่ข้อมูลในกำรสร้ำงกำรรับรู้แก่สำธำรณะได้อย่ำงเท่ำทันเหตุกำรณ์

	 ส�ำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งำนระบบรำชกิจจำนุเบกษำบนอินเทอร์เน็ต	 สำมำรถโทรศัพท์ติดต่อขอรับบริกำรข้อมูล

ได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์	๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๑๔๔๔	หรือ	๑๔๔๕	หรือ	Facebook	Messenger	ชื่อ	“ศูนย์บริกำรข้อมูล

มติคณะรัฐมนตรี”	โดยศูนย์บริกำรฯ	ให้บริกำรส่งข้อมูลทำงโทรสำร	อีเมล	หรือติดต่อรับด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริกำรข้อมูล

ข่ำวสำร	ชั้น	๑	อำคำรส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีหลังใหม่	ท�ำเนียบรัฐบำล	ถนนพิษณุโลก	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	

ในวันและเวลำรำชกำร	 ซ่ึงศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	 มีเจ้ำหน้ำที่พร้อมตอบข้อซักถำม	

และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ขอรับบริกำรอย่ำงเต็มที่

	 เป็นอย่ำงไรกนับ้ำงครบั	หลงัจำกทีไ่ด้รูจ้กักบัเวบ็ไซต์รำชกจิจำนเุบกษำ	สะดวกต่อกำรใช้งำนมำก	ๆ	เลยใช่ไหมครบั	

ส�ำหรับใน	 สลค.สำร	 ฉบับหน้ำจะเป็นกำรแนะน�ำระบบงำนอีกหนึ่งระบบที่มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกเช่นกัน	 นั่นก็คือ	 

ระบบทะเบยีนฐำนนัดรบนอนิเทอร์เนต็ทีถ่กูพฒันำออกแบบโดยกลุม่งำนฐำนันดร	กองอำลกัษณ์และเครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์	

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนรำชกำร	หน่วยงำน	และบุคคลที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำช

อสิรยิำภรณ์สำมำรถเข้ำถงึข้อมลู	ประวตักิำรได้รบัพระรำชทำนเครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเบยีนฐำนนัดร

ได้ด้วยตนเอง	 สำมำรถตรวจสอบกล่ันกรองเรื่องกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ�ำปีได้อย่ำงถูกต้อง	

สะดวก	รวดเร็ว	และเป็นปัจจุบัน

	 เรำจะมำดูและศึกษำกันว่ำระบบทะเบียนฐำนันดรบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะหน้ำตำเป็นอย่ำงไร	 

มคีณุสมบตัใินกำรตอบสนองผูใ้ช้บริกำรข้อมูลในด้ำนใดบ้ำง	และใช้งำนง่ำยแค่ไหน	ไว้รอดรูำยละเอยีดกนัได้ในฉบบัหน้ำนะครบั	

ภำพที่	๙	หน้ำแสดงรำยกำรเรื่องที่ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ



25ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 และขั้นตอนเพื่อให้ได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญเพื่อให้กำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย	อันจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 ก�ำหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีำร	และขัน้ตอนเพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรเลอืกต้ังสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม

ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๔๐

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพื่อให้ส่วนรำชกำร	 รัฐวิสำหกิจ	 

และหน่วยงำนอื่น	ได้มีงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส�ำหรับใช้เป็นหลักในกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน	

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๑ ก วันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท�ำงบประมำณ	 กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย	 กำรควบคุมงบประมำณ	 รวมถึง

กำรประเมินผลและกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 ก�ำหนดเพิม่เตมิข้อยกเว้นกำรละเมิดลขิสทิธิ	์เพือ่ให้คนตำบอด	คนพกิำรทำงกำรเหน็	และคนพกิำรทำงสือ่สิง่พมิพ์ได้รบัโอกำส

อย่ำงเท่ำเทียมกับบุคคลอื่น

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑๙

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 แก้ไขปรับปรุงกำรหักลดหย่อนส�ำหรับบุตรในส่วนของบุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีเงินได้หรือบุตรชอบด้วยกฎหมำย 

ของสำมีหรือภริยำของผู้มีเงินได้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๒๒
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑  

	 ปรับปรุงกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและกำรบริหำรจัดกำรคดีของศำลปกครองให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน	 โดยก�ำหนดให้

สำมำรถยื่นค�ำฟ้องโดยส่งทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 สื่อดิจิทัลอื่นใด	 หรือโทรสำร	 ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจำรณำในกำร

พจิำรณำค�ำขอยกเว้นค่ำธรรมเนยีมศำล	กำรนัง่พจิำรณำคดใีนกรณท่ีีมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนและกำรไม่จดัให้มีกำรน่ังพิจำรณำคดสี�ำหรับ

คดีที่อุทธรณ์ค�ำพิพำกษำของศำลปกครองชั้นต้น

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๖

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  

	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรวิจัย	 กำรพัฒนำ	 กำรผลิต	 กำรกระจำยวัคซีน	 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวัคซีนให้มี 

ควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๕๐

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งด�ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำตำมจ�ำนวนสองร้อยคนภำยในระยะเวลำ 

ที่ก�ำหนด

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๔ ก วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งเขตกำรเลือกตั้งและก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๒ ก วันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์	วิธีกำร	เพื่อให้กำรแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก�ำหนดไว้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑
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เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช�าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขกำรหักเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ	๔๐	(๑)	แห่งประมวลรัษฎำกร	ของข้ำรำชกำร

และลกูจ้ำงประจ�ำในสงักัดซึง่เป็นผู้กู้ยมืเงิน	เพือ่ช�ำระเงนิกูยื้มคนืกองทนุเงินให้กูยื้มเพือ่กำรศกึษำ	(กยศ.)	ตำมพระรำชบญัญติักองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	กรกฎำคม	๒๕๖๑	เป็นต้นไป

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๘๘ ง วันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๑ หน้ำ ๑๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

	 ก�ำหนดรำยชื่อบัญชียำหลักแห่งชำติให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๓๐ ง พิเศษ วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๑๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรือ่ง จ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีแ่ต่ละจังหวัดจะพึงม ีและจ�านวน

เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 

	 ก�ำหนดจ�ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในแต่ละเขตจังหวัด

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๓ ก วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๒๐

ค�าสั่ง

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การด�าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง (เพิ่มเติม) 

	 ก�ำหนดให้พรรคกำรเมอืงทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนแล้วและพรรคกำรเมอืงทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่	สำมำรถด�ำเนนิกจิกรรมทำงกำรเมอืงได้ตำม

ขอบเขตของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๒๕ ง พิเศษ วันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๒๔
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องค์กรแห่งความสุข

อ้างอิง

-	ขจรศักดิ์	เพ็ชรรัตน์	(๒๕๕๔).	บทควำม	เรื่อง	“กำรสร้ำงควำมสุขในที่ท�ำงำน	(Happy	Workplace)”		

-	ยุพำวรรณ	ทองตะนุนำม	และคณะ	(๒๕๕๘).	“ปัจจัยพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุข	(ภำครัฐ):	กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ”	วำรสำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ	

		ปีที่	๙	ฉบับที่	๑:	มกรำคม-มิถุนำยน	ปี	๒๕๕๘	

-	https://www.nicetofit.com

Happy workplace

	 เมื่อพูดถึง	“ความสุข”	 หลำยคนอำจจะนึกถึง	 ควำมสบำยใจ	 สิ่งที่ท�ำให้เรำยิ้มได้	 ควำมพอใจ	 ควำมเพลิดเพลิน	 ควำมสนุก	 ฯลฯ	 

ซึ่งควำมสุขของแต่ละคนนั้นก็ไม่เท่ำกัน	 เช่น	 ในเรื่องเดียวกันบำงคนอำจจะให้ควำมสุขในเรื่องนั้นมำกน้อยแตกต่ำงกันไป	 ควำมสุขสำมำรถ 

แบ่งระดับได้	ดังนี้	ความสุขในระดับแรก The Pleasant Life ชีวิตที่สนุกสนาน	คือ	กำรได้ท�ำสิ่งที่เรำชอบ	กำรท�ำกิจกรรมที่ท�ำให้เรำรู้สึก 

มีควำมสุข	เช่น	กำรได้กินของอร่อย	ดูหนัง	หรือกิจกรรมที่ท�ำให้เรำอำรมณ์ดี	ความสุขอีกระดับ The Good Life ชีวิตที่ด	ีคือ	กำรได้ท�ำสิ่งที่

เรำรกั	ท�ำให้เรำทุม่เท	ใช้ควำมสำมำรถ	ใช้ฝีมอืและควำมถนดัของเรำ	ควำมพงึพอใจจำกกำรท�ำงำนส�ำเรจ็	ควำมภมูใิจในฝีมอืของตวัเอง	ช่วยท�ำให้

เพิ่มคุณภำพชีวิต	และท�ำให้เกิดควำมพึงพอใจในชีวิตได้มำกกว่ำกำรใช้ชีวิตที่สนุกสนำนไปวัน	ๆ 	ควำมสุขในระดับนี้	คือ	กำรมีจุดหมำย	กำรมีชีวิต

ที่มีคุณค่ำ	 มีควำมหมำย	 กำรใช้ควำมสำมำรถและควำมถนัดของเรำ	 ท�ำให้เกิดประโยชน์	 สิ่งที่ท�ำให้เรำมีคุณค่ำ	 และท�ำให้ชีวิตมีควำมหมำย	 

และความสุขระดับสุดท้าย The Meaningful Life ชีวิตที่มีความหมาย	 คือ	 คุณภำพชีวิต	 ควำมพึงพอใจในชีวิต	 ควำมสุขที่ยั่งยืน	 

โดยกำรใช้ชีวิตที่ดีและชีวิตที่มีควำมหมำย	

	 ปัจจุบันองค์กรหลำยแห่งได้ให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกรในองค์กรมำกขึ้น องค์กรแห่งความสุขจึงเกิดข้ึนเพ่ือให้คนท�างานมีความสุข

ในการท�างานเพิ่มขึ้น	เนื่องจำกเรำใช้เวลำมำกกว่ำ	๑	ใน	๓	ของเวลำในแต่ละวันในที่ท�ำงำน	หรือช่วงชีวิตของคนเรำปกติทั่วไปมีเวลำค่อนชีวิต

ที่จะต้องคลุกคลีเวียนวนกับกำรท�ำงำนถึง	๒	ใน	๓	ของกำรมีชีวิต	กำรสร้ำงควำมสุขในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร	

องค์กำรอนำมัยโลกจึงได้เสนอแนวทางการสร้างสุขภาวะในที่ท�างาน (Healthy workplace Framework)	 เน้นกำรพัฒนำ	๔	ด้ำน	 ได้แก่	 

(๑)	 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ	 เช่น	 กำรจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในท่ีท�ำงำน	 กำรจัดกำรกับสิ่งก่อสร้ำง	 อำกำศ	 สำรเคมี	 

(๒)	กำรพฒันำสภำพแวดล้อมทำงจติสงัคม	เช่น	กำรสร้ำงบรรยำกำศในทีท่�ำงำน	วฒันธรรมองค์กร	ค่ำนยิม	ควำมเชือ่	(๓)	กำรพฒันำสิง่เอือ้อ�ำนวย

สุขภำพอนำมัยในที่ท�ำงำนของทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพในที่ท�ำงำน	ได้แก่	กำรจัดสิ่งสนับสนุนและจัดบริกำรด้ำนสุขภำพและ	(๔)	กำรพัฒนำ 

ควำมร่วมมือกับชุมชน	เช่น	กำรสร้ำงกิจกรรมขององค์กรที่สร้ำงให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงองค์กรกับชุมชนทั้งกำยภำพและสังคม	

โดย	ชื่นใจ



29ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

 องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข	มีด้วยกัน	๘	องค์ประกอบ	

ได้แก่	๑.	ควำมสขุทำงด้ำนร่ำงกำย	(Happy	Body)	๒.	ควำมสขุทำงด้ำนจติใจ	

(Happy	Heart)	๓.	ควำมสุขทำงด้ำนสังคม	(Happy	Society)	๔.	ควำมสุข

จำกกำรผ่อนคลำย	(Happy	Relax)	๕.	ควำมสุขทำงสมอง	(Happy	Brain)	

๖.	 ควำมสุขทำงวัฒนธรรม	 (Happy	 Soul)	 ๗.	 ควำมสุขทำงด้ำนกำรเงิน	

(Happy	Money)	และ	๘.	ควำมสุขของครอบครัว	(Happy	family)

 

 กล่าวโดยสรปุ	องค์กรแห่งควำมสขุคอืองค์กรทีส่่งเสริมสนบัสนนุ	และสำมำรถกระตุน้	จงูใจ	สร้ำงควำมสขุท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและจติใจ

ให้ทุกคนในองค์กรมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	พร้อมปฏิบัติภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยมีแนวทำง

ส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมสขุจำกสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ	สภำพแวดล้อมทำงสงัคม	ทรพัยำกรด้ำนสขุภำพในทีท่�ำงำน	ดงันัน้	เมือ่สร้ำงควำมสขุ

ในทีท่�ำงำนแล้วจะน�ำไปสูค่วำมสขุทีท่กุคนจะได้จำกกำรท�ำงำน	เช่น	กำรมผีลงำนทีด่	ีได้รบัค่ำตอบแทนทีด่	ีมคีวำมมัน่คงในอำชพี	เกดิควำมรูส้กึว่ำ

ตนเองมีคุณค่ำต่อองค์กร	 น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมผูกพันที่ดีต่อเพื่อนร่วมงำนและผู้บริหำรที่ดีมำกยิ่งขึ้น	 มแีรงจูงใจในกำรท�ำงำนมำกขึน้	 

ซึง่เมือ่บคุลำกรมคีวำมสขุในกำรท�ำงำน	สิ่งที่องค์กรจะได้จำกกำรมีควำมสุขในที่ท�ำงำน	คือ	กำรมีบริกำรที่ดีขึ้น	คุณภำพของงำน	ลดกำรขำดงำน	

กำรลำป่วย	ลดอัตรำกำรเลิกจ้ำง	ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำบุคลำกร	ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น	

	 เมื่อองค์กรได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงทั้ง	๘	ประกำร	จะก่อให้เกิด 

สุขภำวะที่ดี	ทั้ง	๔	มิติ	คือ	กำย	 ใจ	สังคม	และจิตวิญญำณ	ซึ่งองค์กรหรือ

หน่วยงำนสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้โดยกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมกับสภำพ

กำรท�ำงำนของแต่ละองค์กรหรอืหน่วยงำนได้อย่ำงต่อเนือ่ง	สม�ำ่เสมอ	เพือ่ให้

บุคลำกรรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนครอบครัวเดียวกัน	เช่น	กำรจัดกิจกรรม

กีฬำที่เน้นควำมสำมัคคี	ควำมมีน�้ำใจนักกีฬำมำกกว่ำผลชนะ	กำรเยี่ยมเยียน

แสดงควำมห่วงใยในทกุข์ของเพือ่นร่วมงำน	กำรจดักจิกรรมร่วมกันขององค์กร

อย่ำงต่อเนือ่ง	จะเป็นกำรกระตุน้ควำมรกั	ควำมสำมคัคกีบับคุลำกรขององค์กร

ให้มีควำมรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน	



	 สวสัดผีูอ่้านทกุท่าน	“ไปไหนไปกนั”	ฉบบันี้	ขอเชญิชวนไปเทีย่วเมอืงรอง	๑	ใน	๕๕	จงัหวดั	ณ	จงัหวดัน่าน	สมัผสัมนต์เสน่ห์

จังหวัดเล็ก	 ๆ	 แห่งล้านนาตะวันออกที่แสนงดงามด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น	 พร้อมบรรยากาศของ

ธรรมชาตทิี่สวยงามเหนอืจนิตนาการ	อกีทัง้เป็นเจ้าของรางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” เมอืงท่องเที่ยว

สะอาดระดับอาเซยีน	ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซยีน	ครัง้ที่	๓๗	(The	37th	ASEAN	Tourism	Forum	2018)	เมื่อวันที่	๒๖	

มกราคม	๒๕๖๑	

	 จังหวัดน่าน	ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกสดุของภาคเหนอื	ห่างจากกรงุเทพมหานครประมาณ	๖๖๘	กโิลเมตร	น่านมคี�าขวญั

ประจ�าจังหวัดว่า	“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างด�า จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง” 

เมอืงน่านมโีบราณสถานน่าสนใจหลายแห่ง	สามารถนั่งรถรางเที่ยวชม	ณ	ศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว	ซึ่งจุดจอดได้ถูกเลอืกสรร

มาให้เป็นอย่างด	ีเช่น	วัดภูมนิทร์ วัดมิ่งเมอืง วัดศรพีันต้น วัดไผ่เหลอืง วัดสวนตาล โฮงเจ้าฟองค�า และหอค�า	ซึ่งอดตีเคยเป็น 

ทีป่ระทบัของเจ้าหลวงเมอืงน่าน	ก่อนทีปั่จจบุนัจะเปลีย่นมาเป็นพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตน่ิานทีเ่ก็บรกัษางาช้างด�า	และเพลดิเพลนิ

ยามค�่าคืนในวันศุกร์และเสาร์กับถนนคนเดินเมืองน่าน	 มีอาหาร	 การแสดง	 ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองให้จับจ่ายใช้สอย...

ส�าหรับสายหวานชวนตามบทเพลงน่านนะสขิองศุ	 	 บุญเลี้ยง	 “...ยามค�่าคนืไม่มแีสงสยีังมบีัวลอย บัวลอยไข่หวาน ไม่ต้องเตมิ

น�้าตาลก็หวานจับใจ ด้วยรอยยิ้มป้านิ่มสดใส ละไมละมุน...”	ชิมเมนูบัวลอยไข่หวาน	ร้านของหวานป้านิ่ม	ร้านยอดนิยม

ตลอดกาลของเมอืงน่าน	นอกจากนี้ยังมเีเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่น่าสนใจ	ได้แก่	ดอยเสมอดาวและผาหัวสงิห์ในอุทยาน

แห่งชาตศิรนี่าน อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา เสาดนินาน้อย ล้วนงดงามแปลกตา	ชวนประทับใจมริู้ลมื	ก็น่านน่ะสิ

น ่ า น

สลค.สาร30

เรียบเรียง : กิติเรียบเรียงโดย : กิติภำร์
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เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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รถรางโบราณให้บริการ 

แก่นักท่องเที่ยว

พร้อมผู้บรรยาย

ตลอดเส้นทาง 

วัดภูมินทร์ที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สีฝุ่น และภาพปู่ม่านย่าม่าน 

เจ้าของต�านาน
กระซิบรักบันลือโลก

วัดพระธาตุเขาน้อย พระพุทธรูป
ปางลีลาองค์ใหญ่หรือพระพุทธ

มหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่าน

ได้ทั้งเมืองแบบ ๓๖๐ องศา 
เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ที่เก็บรักษางาช้างด�า

และซุ้มลีลาวดี 
จุดถ่ายรูปสุดฮิต

สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน พระธาตุประจ�าปีเถาะ 

ร้านของหวานป้านิ่ม

เมนูบัวลอยไข่หวาน

ไอศครีมกะทิ+สลิ่ม

+ทับทิมกรอบ

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

๑.		ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง	(วันและเวลาราชการ)		๒.		ทางไปรษณีย์	ส่งถึง	:	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	กทม.	๑๐๓๐๐	หรือ	ตู้	ปณ	๒	ท�าเนียบรัฐบาล	กทม. 

๓.		ทางโทรศพัท์	เร่ืองทัว่ไปเกีย่วกับการปฎบิตังิานหรอืการให้บรกิาร	๐๒๒๘๐	๙๐๐๐	ต่อ	๑๑๔๑-๒	เรือ่งการทจุรติและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ/ข้อร้องเรยีนการจดัซ้ือจดัจ้าง		๐๒๒๘๐	๙๐๐๐	ต่อ	๑๙๔๒ 

๔.		ทางเว็บไซต์:	www.soc.go.th		๕.		ทางอีเมล:	ACOC@soc.go.th

บทความ/ข้อความ	หรือความเห็นใด	ๆ	ที่ปรากฏใน	“สลค.สาร”	เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา 	 ธีระพงษ์		วงศ์ศิวะวิลาส	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	สมโภชน์		ราชแพทยาคม	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	อ้อนฟ้า		เวชชาชีวะ	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	อุดมพร		เอกเอ่ียม	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ 	 ณัฐฏ์จารี		อนันตศิลป์	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองบรรณาธิการ กรุณา		จุฑานนท์,	สิริพร		เลิศธรรมเทวี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ปริยนงคราญ		จงธรรมคุณ,	เพ็ชรา		ธรรมเสริมสุข,	ดารารัตน์		อินทโสภา,	ทวีวัฒน์		อัครพลวงศ์,	พัชร์ธีรัตน์	เรือนเงิน,	ประธาน		ผุดผ่อง

เลขานุการกองบรรณาธิการ	 จิตตา		กิตติเสถียรนนท์,	กานต์พิชชา		ป่ินแก้ว,	กิติยาภา		จิตรพิทักษ์เลิศ,	อธิษฐาน		เสยยงคะ

ฝ่ายจัดงานศิลป์ ธัญมน		สินส�าอาง,	เขมจิรา		ขันแก้ว,	อิศเรศ		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ	์	 ชัยเปลว		พงษ์อารี

ฝ่ายจัดการทั่วไป 	 ดวงกมล		แสงสุวรรณ,	พิชญา		ภาษาประเทศ,	โชติกา		แสนพินิจ,	สมภพ		กลิ่นหอม	

พิมพ์ที่ 	 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	ถนนสามเสน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐		โทร.	๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

	 ในโอกาสครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 

สยามมกุฎราชกุมาร	 (ม.ท.ศ.)	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดนิทรรศการและการประชุม

เสวนาในโอกาสครบรอบ	๑๐	ปี	โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน	ม.ท.ศ.	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	สลค.สาร	ฉบับนี้จึงน�าเสนอ

บรรยากาศนิทรรศการและการประชุมเสวนา	 นอกจากนี้	 ในคอลัมน์นักเรียนทุนพระราชทาน	 ม.ท.ศ.	 ได้น�าเสนอเรื่อง	 ดอกผลต้นกล้า... 

จิตอาสาพัฒนาชุมชน	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อดึงศักยภาพนักเรียนทุนมาใช้ในการท�างานจิตอาสามาเผยแพร่ด้วย

	 ส่วนเนื้อหาอื่น	 ๆ	 ในเล่มมีความหลากหลายเช่นเดิม	 เช่น	 “ประเทศไทย”	 ประธานอาเซียนในปี	 ๒๕๖๒	 มาตรการอ�านวย 

ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน	(การไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

	 ทั้งนี้	หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด	ขอได้โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาที่กองบรรณาธิการ	เพื่อจะได้น�าไป

พัฒนา	สลค.สาร	ต่อไป	

กองบรรณาธิการ	สลค.สาร

บทบรรณาธิการ

สารบัญ
นิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี  ๓ 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. : ดอกผลต้นกล้า...จิตอาสาพัฒนาชุมชน ๙

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ ๑๕

“ประเทศไทย” ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ๑๖

มาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  ๑๘

(การไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

แนะน�าเว็บไซต์ สลค. : ระบบค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ๒๐

เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕

Happy workplace องค์กรแห่งความสุข ๒๘

ไปไหนไปกัน : น่าน ๓๐

แสงส่องปัญญา ๓๓

๓1ปีที่	๒๖		ฉบับที่	๓	

เดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๖๑
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เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
สลค.สาร1

สลค.สาร
ท่านสามารถเปิดอ่าน

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 http://www.dhammahome.com/

 https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

•	 การให้	ที่จะเป็นการละโลภะ	ต้องเป็นการให้เพื่อขัดเกลากิเลส	คือ	ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้น

•	 เมตตา	หมายความถึง	ความเป็นมิตร	ความไม่ใช่ศัตรู	ขณะใดที่หวังเกื้อกูล	คิดถึงประโยชน์ของคนอื่น	ขณะนั้นเป็นจิต

ที่เมตตา	 ซ่ึงเมื่อจิตเมตตาเกิดขึ้นแล้ว	 เวลาท่ีกุศลจิตเกิด	 ย่อมมีทางของกุศล	 คือ	 กายบ้าง	 วาจาบ้าง	 ขณะที่เมตตา 

เกิดจริง	ๆ	นี้	 กายจะเป็นกุศลจริง	ๆ	ช่วยเหลือได้ทันที	 ไม่อิดเอื้อน	หรือไม่รู้สึกว่า	 ไม่ใช่ธุระ	หรือทางวาจาที่เมตตา	 

ค�าพดูกจ็ะต่างกบัขณะทีไ่ม่เมตตา	เป็นค�าพดูทีค่�านงึถงึผูฟั้ง	ไม่ท�าให้เขาเกิดความเสยีใจ	เพราะว่าพระธรรมนีล้ะเอยีดมาก	

แม้แต่การที่เพียงแต่จะย้อนเพื่อน	ขณะนั้นก็รู้ว่า	ก�าลังย้อนนั้น	ไม่ใช่เพื่อน	คนละขณะกับที่เป็นเพื่อนแล้ว	จิตขณะนั้น

เป็นอกุศล	ปราศจากเมตตาแล้ว

•	 เมตตาไม่ใช่ท่อง	 เรื่อง	 ชื่อ	 ค�า	 แต่ว่าขณะนั้นสภาพจิตที่ดีงามเกิดขึ้นมีความเป็นมิตร	มีความเป็นเพื่อน	 ไม่ว่าพบใคร	 

ก็มีความหวังดี	พร้อมที่จะท�าประโยชน์เกื้อกูล

•	 ลองคิดดูว่า	ถ้าไม่อภัยให้ใคร	กาย	วาจาที่มีต่อบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไร	จะไม่เป็นไปในทางที่เป็นมิตรเลย	เพราะฉะนั้น

กุศลก็ย่อมเจริญไม่ได้	แล้วก็จะถึงฝั่ง	(แห่งการดับกิเลส)	ได้อย่างไร

•	 การฟังพระธรรมเป็นเรื่องของปัญญา	ต้องรู้ว่าไม่ใช่ฟังเพื่อใจสบาย	แต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจธรรม	คือ	สิ่งที่มีจริง

•	 กิเลสทั้งหลายนั้นจะเบาบางลงได้	ก็เพราะปัญญาเจริญขึ้น	เพราะฉะนั้น	ถ้าตราบใดปัญญายังไม่มีเลย	จะมีใครที่เป็น

คนดีขึ้น	ๆ	นั้นยาก	เพราะว่าจะต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นตามล�าดับขั้น	จึงจะดีขึ้นได้

•	 การสะสมปัญญาไปเรื่อย	 ๆ	 ทีละเล็กทีละน้อย	 ก็เป็นปัจจัยที่จะท�าให้กิเลสอ่อนก�าลังได้	 ในการที่จะก่อตัวขึ้น 

อย่างรวดเร็ว	ก็จะท�าให้ช้าลง	หรือแทนที่จะก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง	ก็ท�าให้การก่อตัวนั้นลดก�าลังลงได้

•	 ไม่ควรประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตประจ�าวัน	 เพียงขณะหนึ่งที่ท�าความดี	 ขณะนั้นก็สะสมที่จะเป็นคนดี 

ในลักษณะนั้น	ๆ	ต่อไป

•	 ถ้าเป็นอกุศลธรรม	 มีใครอยากจะมี	 ?	 แต่ถ้าปัญญาไม่เกิด	 อกุศลธรรมนั้น	 ๆ	 ก็ยังเกิดอยู่เรื่อย	 ๆ	 และทางเดียว 

ที่จะละคลายอกุศลธรรมได้	ก็ต้องเป็นปัญญาที่เจริญขึ้น

•	 ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าอกุศลเป็นโทษอย่างยิ่ง	ก็ยังหลงติดอยู่ในอกุศล


