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เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ เยี่ยมชม ฝึกอบรม 
และน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้เริม่ให้ผูท้ีส่นใจได้เรยีนรู ้โดยปรบัรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น จดัระยะห่าง
ในการฝึกอบรม หรอืฝึกอบรมในรปูแบบหน่วยเคลือ่นทีน่�าไปสูพ่ืน้ทีเ่กษตรโดยจัดเป็น 
กลุ่มเล็ก ๆ การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น You tube Website 
การแจกจ่ายปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์สัตว์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID–19 ได้ลดรายจ่าย การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เช่น ท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพ 
การขยายพันธุ์พืช สัตว์ ปลา จิ้งหรีด การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร หรือ
หลักสูตรออนไลน์ เช่น การท�าน�้ายาอเนกประสงค์ สารพัดประโยชน์ เป็นต้น  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 
๒ ท่าน นบัว่าเป็นความภมูใิจทีไ่ด้ท�างานสนองพระราชด�ารจินครบอายรุาชการ 
ในนามของส�านักงาน กปร. ขอให้ท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ 

ที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป   

 นายดนุชา  สินธวานนท์

 เลขาธิการ กปร.

เลขาฯ ฝากบอก

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. ขอถวายพระพรชยัมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ มีพระชนมพรรษา
ยิ่งยืนนาน ส�านักงาน กปร. จัดพิธีถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนหลวงพระราม ๘ รวมทั้งจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
พสกนิกรชาวไทยตลอดมา  
    ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ทั่วโลกยังน่ากังวล มีการระบาด และยังพบ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกประกาศเตือนประเทศต่าง ๆ  ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น สวมหน้ากาก
อนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ และตรวจหาผู้ติดเชื้อ  ส�าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะเวลา
มากกว่า ๖๐ วัน แสดงถึงสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลไทยจึงได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม 
เพื่อควบคุมให้มีการติดเชื้อน้อยที่สุด การด�าเนินชีวิตแบบ New Normal จึงยังมีความจ�าเป็นอยู่ ในส่วนส�านักงาน กปร. มีนโยบายให้บุคลากร
ทุกคนมาปฏิบัติงานตามปกติ แต่ให้ระมัดระวัง โดยปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การจัดประชุมแบบ
เว้นระยะห่าง การประชุมโดยระบบออนไลน์ และการท�าความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์สม�่าเสมอ เป็นต้น   
    การด�าเนนิงานในภาคสนาม ส�านกังาน กปร. ตดิตามองคมนตรตีรวจเยีย่มโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิการตดิตามผลสมัฤทธิ์
โครงการการบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ โครงการพัฒนาเกษตรที่สูง ที่มีการฟื้นฟูป่าต้นน�้าซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม การติดตาม
โครงการของเยาวชนที่ผ่านการอบรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) แล้วน�าไปต่อยอดที่จังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดขอนแก่น ส่วนการด�าเนินงานในส่วนวิชาการได้มีการติดตามขับเคลื่อนงานศึกษาทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิตลอดจนได้ลงนามข้อตกลง (MOU) กบัส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) เพือ่ร่วมมอืกนัน�าองค์ความรูจ้ากงานวจัิยและนวตักรรม
ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป  
    การด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การขับเคลื่อนขยายผลโครงการ เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๖ ศูนย์ ศูนย์สาขา จ�านวน ๑๙ แห่ง รวมทั้ง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๔๗ แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศที่เป็นตัวอย่างความส�าเร็จ อันเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชน 



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

วันวานที่ผ่านเวียน

สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

“การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเมื่อชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจาก 

การท�างานเต็มเวลา มาเป็น การมีอิสระท�าตามสิ่งที่ตนเองปรารถนาในเวลาที่ไม่จ�ากัด

การเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตจึงเริ่มต้นขึ้น”

 ในเดอืนกนัยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นบัเป็นช่วงเวลา

แห่งการสิน้สดุการท�างานอนัยาวนานของข้าราชการของส�านกังาน 

กปร. ในวยั ๖๐ ปี โดยในปีนีส้�านกังาน กปร. มผีูเ้กษยีณอายรุาชการ 

๒ ท่าน คอื นายสวุทิย์ ดลุยะนนัท์ ผูอ้�านวยการส�านกังานเลขาธกิาร 

และนางศิริญญา ดิษฐบรรจง ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษ 

 ...การเกษยีณไม่ใช่ช่วงเวลาสดุท้ายของชวีติทีน่่าเบือ่ แต่เป็น

ช่วงเวลาส�าหรบัการเริม่ต้นการก้าวเดนิไปสูเ่ส้นทางใหม่ทีน่่าค้นหา... 

หากมองในมมุของรุน่น้อง อาจจะรูส้กึใจหายทีผู่แ้ก่กล้าด้านประสบการณ์

การท�างานทัง้สองท่านจะหายไปจากทีท่�างาน แต่หากมองในมมุของ

ผูเ้กษยีณแล้วจะพบว่านีค่อื การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ครัง้หนึง่ในชวีติ 

ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้เป็นผู้บริหารระดับต้นของ

ส�านักงาน กปร. ซึ่งพวกเราชาว กปร. จะได้เรียนรู้ข้อคิดดี ๆ จาก

ประสบการณ์ทีท่กุท่านใช้เวลาในการเรียนรู้และสัง่สมประสบการณ์

การท�างานสนองพระราชด�าริมาอย่างยาวนาน เมื่อท่านมาถึงเส้น

ทางเดินใหม่ของชีวิต มีอิสระที่จะท�าตามสิ่งที่ปรารถนา ดังนั้น 

การก้าวเดินทางครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

นายสุวิทย์  ดุลยะนันท์
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

 เส้นทางการรับราชการ เริ่มต้นเข้ารับราชการเมื่อปี ๒๕๓๐ 

ในต�าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ กรมการพัฒนาชุมชน ก่อนย้ายไปเป็น

บุคลากร ๔ ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) หรือชื่อเดิมว่าส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒัน์) และปี ๒๕๓๙ ได้โอนย้ายมาส�านกังาน กปร. 

ในต�าแหน่งนติกิร ๖ การท�างานยาวนานกว่า ๓๓ ปี ก้าวหน้าในสายงานนติกิร 

จวบจนปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ 



 สิ่งที่พี่สุวิทย์ฯ อยากฝากให้กับน้อง ๆ ชาว กปร. ทุกท่าน คือ “คิดใหม่ ชีวิตเกิดใหม่ทุกวัน” หลักการที่ใช้มามากกว่า 
๑๐ ปี ได้ผลทั้งในเชิงงานและเชิงการใช้ชีวิต ด้วยข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ มักไม่กล้าคิดเพราะติดอยู่กับระบบระเบียบ กฎหมาย 
ค�าสั่ง หรือวัฒนธรรมองค์กรท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในภาคราชการ จึงเกิดขึ้นยากมาก ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และไม่ทันสมัย แต่การคิดใหม่ และการสร้างความเปลี่ยนแปลงย่อมมีคนไม่เข้าใจ และเกิดการต่อต้านหรอื
ไม่เล่นด้วย จนคนทีค่ดิใหม่ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเดก็รุน่ใหม่ ๆ มากกว่าคนรุน่เก่า ๆ ต้องหยดุคดิ หยดุการสร้างสรรค์สิง่ทีด่กีว่าเดมิไป และ
ด้วยระบบราชการหรือวัฒนธรรมในราชการแบบเดิม ๆ ก็กลบฝังคนที่คิดใหม่ในที่สุด ดังนั้น จึงขอชี้ช่องทางให้คน กปร. ที่ยังต้อง
อยูท่�างานราชการให้กล้าคดิ กล้าเสนอ และกล้าท�าในสิง่ใหม่ ๆ ทีด่กีว่าเดมิในทกุ ๆ วนั โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นระดบัผูอ้�านวยการ กลุ่ม
ขึ้นไป เพราะคนกลุ่มนี้มีพลังต่อองค์กร มีอ�านาจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้สูง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ เทคโนโลยีที่ทัน
โลก ต้องเดินไปควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของระบบงานใหม่ หากได้คิดและท�าแล้วเกิดผลกระทบในทางลบ ก็อย่าเพิ่งท้อถอย 
ขอให้ท่าน “หยุดคิด” และทบทวนใหม่ โดยใช้ทักษะการท�างาน หรือการบริหารในเชิง Soft Skills ให้มากขึ้น เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ การโน้มน้าว และต่อรอง การท�างานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว การบริหารเวลา ในขณะเดียวกันก็ต้องคิดวิเคราะห์และ
ทบทวน Hard Skills ใหม่ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือยัง เพื่อการปรับปรุง และการออกแบบงานใหม่ให้ดีจนเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น
ตามล�าดับ รวมทั้ง สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย 

 หัวใจสำาคัญของการคิดใหม่ ทำาใหม่ คือ ต้องเริ่มคิดจากสิ่งที่ถูกต้องทั้งทางหลักวิชาการ และหลักแห่งศีลธรรมที่เป็น
คุณงามความดีเหนือกว่าระดบักฎหมาย และระเบยีบในราชการ ส�าหรบัในทางวชิาการไม่ค่อยน่าห่วงนกัเพราะในปัจจบุนัมแีหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ที่จะน�ามาหยิบใช้ได้มากมาย โดยเฉพาะ AI ที่มีความแม่นย�าจะเข้ามาช่วยเราได้มาก แต่ที่น่าห่วง คือ การคิดที่ถูกหลัก
แห่งศีลธรรมที่มีความละเอียดอ่อนต่อผู้คนทั้งในองค์กรและนอกองค์กร หรือประชาชน ตรงนี้ส�าคัญที่สุด เพราะเป็นความเฉลียว
ฉลาดทางความคดิทีร่าชการ และสงัคมต้องการอย่างมากในปัจจบุนัเพราะหลกัง่าย ๆ กค็อื เมือ่คดิดสีิง่ทีท่�าออกมาย่อมดตีามไปด้วย 
และอย่าได้คิดเปลี่ยนเรื่องผิด ๆ เรื่องที่เทา ๆ ด�า ๆ ให้เป็นสีขาว เพราะถ้าคิดแบบนั้นชีวิตราชการของท่านก็จะมีความด่างพร้อย
ไม่ขาวสะอาดตลอดเส้นทางอาชีพ เกียรติภูมิแห่งการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะหมดไปไม่เหลืออะไรให้ใคร 
หรอืแม้แต่ตวัเองได้ภาคภมูกิารท�างานราชการ ท่านต้องเป็นผ้าขาวบริสทุธิไ์ปตลอดเส้นทางจนถงึเวลาเกษียณอย่าให้แปดเป้ือน เหมอืน
กับข้าราชการบางคนที่กลายเป็นผ้าห่อศพไปก็มี สรุปง่าย ๆ ก็คืออย่าท�าเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก อย่าเปลี่ยน กาสีด�า ให้เป็น กาสี
ขาว เพราะถ้าท�าแบบนั้นประเทศไทยอาจมีทฤษฎีกาขาวในภาคราชการได้

 สิง่ทีป่ระทบัใจของการทำางานกค็อื เมือ่เราออกแบบงานใหม่ หรอืท�างานเดมิให้ดขีึน้กว่าอดตีทีผ่่านมาจนเกดิเป็นมาตรฐาน 
หรือต้นแบบได้ เราก็ภูมิใจ และประทับใจกับผลงานที่สร้างไว้ และถ้างานนั้นไปสร้างผลดีให้องค์กร คนในองค์กร ตลอดจนไปสร้าง
ประโยชน์สุขให้ประชาชนได้ทันตาเห็นเราก็ยิ้มได้ และเกิดความประทับใจและเกิดความสุขในตนเองขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชน
ที่ผ่านมาในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดนครนายก การบริหารงานบุคคล และงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน
การปฏิบัติงานด้านวินัยและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และท้ายที่สุดของการเดินทางสายอาชีพที่ส�านักงาน กปร. ประทับใจและ
ภูมิใจกับการท�างานราชการในองค์กรแห่งนี้ที่ใครหลาย ๆ คนอยากเข้ามาท�าแต่ไม่มีโอกาสได้ท�าในองค์กรที่มีเกียรติแห่งนี้ และ
คงเป็นหน้าที่ของคน กปร. ในรุ่นต่อ ๆ ไปก็ต้องช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างให้ ส�านักงาน กปร. เป็นองค์กรที่สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินไทยตามแนวพระราชด�าริแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยยืนยาวต่อไป

 ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว ผมว่าระบบราชการเขาคิดมาดีแล้วว่า ๖๐ ปีต้องเกษียณอายุงาน เวลาที่เหลือควรกลับไป
ดแูลชีวติตวัเองโดยไม่มข้ีอจ�ากดัและไม่มเีวลาจ�ากดัอกีต่อไป ค�าตอบง่าย ๆ คอื หาความสขุทกุ ๆ เรือ่งให้กบัตวัเอง กนิด ีอยูด่ ีอารมณ์ดี 
ออกก�าลังกาย พักผ่อน ท่องเที่ยว อยู่กับธรรมชาติ ดูแลตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตให้ยืนยาวที่สุด และท�าประโยชน์ให้สังคมบ้างตามอัตภาพที่ม ี
ท�าได้แค่นี้ก็พอแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต้องให้นักวิชาการมากังวลกับสังคมผู้สูงอายุของไทย ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณส�านักงาน กปร. และ
คน กปร. ทุกคนที่ให้อาชีพ ให้เกียรติยศ ชื่อเสียงตลอดจนประสบการณ์ชีวิตอันทรงคุณค่าแก่ผมมาตลอด



 สิ่งที่พี่ศิริญญาฯ อยากฝากให้กับน้อง ๆ ชาว กปร. ทุกท่าน คือ เมื่อถึงกาลเกษียณเวียนมาถึง ก็ใจหายนะ เพราะ
มีความผูกพันกับส�านักงาน กปร. เสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ที่คอยดูแลสอดส่องทุกอย่างให้เกิดความสงบ เรียบร้อย และขอฝากพี่น้อง
ชาว กปร. ด้วยค�าว่า “ข้าราชการ” จ�าไว้เถดิว่าเราท�างานรบัใช้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ช่วยบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ ให้แก่ประชาชน 
“ข้าราชการ” มไิด้มคีวามหมายเพยีงแค่การมอีาชพีทีม่เีกยีรต ิจงภาคภมูใิจเถดิทีม่อีาชพีรับราชการ แม้ค่าตอบแทนจะน้อย (ไม่รวย) 
หากเรารู้จักพอเพียงเราก็สามารถอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน และต่อไปเมื่อทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าในอาชีพราชการ มีโอกาส

ได้เป็นผู้น�า เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆ ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติของเรา ให้เจริญต่อไป

 สิ่งที่ประทับใจของการทำางานที่ผ่านมา คือ ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ที่ได้ท�างานในส�านักงาน กปร. ซึ่งถือว่าเป็นบุญ
ทีค่นธรรมดาคนหนึง่ ได้ท�างานสนองพระราชด�าร ิ ตลอดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ และบทบาทหน้าทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ท�างาน
มาหลายกอง รูส้กึสขุใจ และอบอุน่ทกุกอง ถงึแม้ว่าบางครัง้ งานจะมปัีญหาบ้าง แต่ในทีส่ดุ เพราะความพยายาม และตัง้ใจ ส่ิงไหน
ไม่รู้จะพยายามศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้งานทุกอย่าง ซึ่งทุกอย่างก็ประสบความส�าเร็จได้ด้วยดี และสิ่งที่ประทับใจอีกอย่าง คือ 
การที่มีผู้บังคับบัญชาทุกกองที่ดี คอยให้ค�าแนะน�า เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
น้องๆ ใต้สงักดัได้ร่วมกนัท�างาน อย่างเตม็ที ่คอยให้ก�าลงัใจเมือ่มปัีญหา หรอืรูส้กึเหนือ่ย ท้อ จากการท�างานหรอืจากแรงกระทบอ่ืน ๆ  

จะร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา สิ่งใหม่ๆ เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวเล็กๆ  ที่อบอุ่น และมีก�าลังใจที่ดีที่สุด

 ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว มีสิ่งที่ต้องท�าหลังเกษียณมากมาย....
 ๑. ล�าดับแรก ถือว่าเมื่อรายได้ประจ�าลดน้อยลง จ�าเป็นต้องปรับวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ใช้จ่ายแบบ
เหมาะสม ไม่เกินตัว 
  ๒. เมือ่เกษยีณแล้ว ไม่มหีวัโขน สิง่ทีต้่องสัง่ ต้องสอน ต้องชีน้�าคนอืน่กเ็ป็นเรือ่งในอดตี ไม่มกีรอบจ�ากดัทางสังคม ไม่ต้อง
รอโอกาส และเหตุผล ดังนั้น จะให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่
 ๓. เมือ่มเีวลามากขึน้...สิง่ทีม่คีณุค่ามากทีส่ดุ คอื สขุภาพ เพราะไม่สามารถหาซือ้ได้ด้วยเงนิทอง จะออกก�าลงักายเป็นประจ�า 
เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
 ๔. จัดบ้านให้น่าอยู่ ให้มีชีวิตชีวา เพราะบ้านจะเป็นสถานที่ พักพิงหลัก 
 ๕. การท�าบุญ ตักบาตรทุกเช้า  

 ๖. การให้เวลากับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนร่างกายและจิตใจ 

 ในโอกาสนี ้น้อง ๆ ใน กปร. ขออญัเชญิอำานาจคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก โปรดได้ดลบนัดาล

ให้พี่ทั้งสองคน และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ และอุปัทวันตรายทั้งหลายตลอดไป

นางศิริญญา ดิษฐบรรจง
ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษ

 เส้นทางการรับราชการ เริ่มต้นเข้ารับราชการเมื่อปี ๒๕๓๔ 

ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ ของส�านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือชื่อเดิมว่าส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และ

ปี ๒๕๓๖ ได้ย้ายมาส�านกังาน กปร. ในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและ

แผน ๔ การท�างานยาวนานกว่า ๒๙ ปี ก้าวหน้าในสายงานวเิคราะห์นโยบาย

และแผน จวบจนปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการกองกจิกรรมพเิศษ 



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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๑๓. องค์ความรู้

ด้านศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�ริ

๘. องค์ความรู้

ด้านพลังงานทดแทน

๑๒. องค์ความรู้

ด้านฝนหลวง

๑๔. องค์ความรู้

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๑๖. องค์ความรู้
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๑๕. องค์ความรู้

ด้านทฤษฎีใหม่

๙. องค์ความรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม

 องค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เกิดจากการศึกษา รวบรวมประมวลพระราชด�าริที่เกี่ยวข้องกับการทรงงานของ

พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ตัง้แต่ปี ๒๔๘๙ ถงึปี ๒๕๕๙ ตลอด ๗๐ ปีทีเ่สดจ็ไปทรงงานในพืน้ท่ีต่าง ๆ 

ทัว่ประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิข้อมลูเกีย่วกบัการทรงงาน รวมถงึ พระราชด�ารทิีพ่ระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  

สามารถสรุปเป็นประเภทขององค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ทั้งสิ้น ๑๖ ด้าน ดังนี้



 สำานักงาน กปร. ได้ผลิตชุดความรู้เป็นสื่อประเภทต่าง ๆ 

ได้แก่ สื่อวีดีทัศน์ Infographic การ์ตูน สารคดี สื่อเสียง และ

แผ่นพับ/โปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของสำานักงาน กปร. ซึ่งสามารถ

ศึกษาเรยีนรูไ้ด้จาก Website : www.rdpb.go.th ในเมน ู“มมุสือ่ความรู”้, 

Facebook : สำานักงาน กปร., YouTube : สำานกังาน กปร., วารสาร

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ รวมทั้ง บทความในจดหมายข่าว

สำานักงาน กปร. เป็นต้น

จุดเริ่มตนแนวคิดแกลงดิน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใตทรงพบวาพื้นที่จำนวนมากมีสภาพเปนพรุ
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ดินเปรี้ยว

คุณภาพต่ำ
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สืบสาน รักษา ต่อยอด... สร้างสุขปวงประชา (ตอนที่ ๑๔)
Nurture, Conserve and Extend: Legacy for the Happiness of the People (Part 14)

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

จัดทำาโดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖ ต่อ ๑๐๒ และ ๑๒๕   โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
พิมพ์ที่ บริษัท จุดทอง จ�ากัด

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน กปร. เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน�าการปฏิบัติราชการกรุณาแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต (ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๓๑ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com
ที่อยู่: ส�านักงาน กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
Website: www.rdpb.go.th

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
New titles of His Majesty the King and Members of the Royal Family

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ภาษาอังกฤษ

His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great

Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother

His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua

Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn

Her Royal Highness Princess
Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana

Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana

 เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ดังนี้ 
 On 5 May 2019, His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (King Rama X) bestowed new titles 
for the Members of the Royal Family as follow:

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
มหศิรภมูพิลราชวรางกรู กติสิริสิมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
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