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ปีีท่ี่� ๑๖ ฉบัับัท่ี่� ๒ เดืือนมกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๔

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองแผนงานแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคเหน่อั
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ เม่�อครั�งทรงพัระเยาว์ิ ได้โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพิัตร 
แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไปีทรงเยี�ยมราษฎรในภู่มิภูาคต�างๆ ของปีระเทศ ได้ทอดพัระเนตรชีวิิต
ควิามเป็ีนอย่�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข้าพัระราชหัฤทัยถึงปัีญหัาควิามเด่อดร้อนของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระชนมาย่จึงได้ทรงปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจ 
ด้านต�าง ๆ นานัปีการ เพ่ั�อปีระเทศชาติแลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริที�กระจาย
อย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�าง
โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit 
the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region of Thailand. He has seen the living conditions of the people 
and their plight. When he grew up, His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties 
for the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his initiatives in every region of the 
country which reflect his determination to nurture, conserve and extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. 
King Rama X’s royal development projects in the Northern region are as follows:

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

โดย กองปีระชาสััมพัันธ์์ 

โครงการเกษตรวิิชญา “ปราชญ์แห่่งการเกษตร” 
โครงการตามแนวิพระราชดำำริของพระบาทสมเดำ็จพระเจ้าอยู่่่ห่ัวิ

เป็นศู่นยู่์บริการและถ่่ายู่ทอดำเทคโนโลยู่ีชุมชนพ้�นที�สวินบ้านกองแห่ะ 
ตำบลโปงแยู่ง อำเภอแม่ริม จังห่วิัดำเชียู่งให่ม่ 

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์
 เป็นช่�อหนังสู่่อท่�สู่ำานักงาน กปร. จััดทำาขึ้้�นเพ่�อ
เฉลิิมพระเก่ยรติพระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว เน่�องใน
โอกาสู่มหามงคลิพระราชพิธี่บรมราชาภิิเษก พุทธีศักราช 
๒๕๖๒ นับ เป็นวาระอันมหามงคลิยิ�งท่�จั ะ เผยแพร� 
พระมหากรุณาธีิคุณท่�ทรงม่ต�ออาณาราษฎร หนังสู่่อ 
ม่การนำาเสู่นอเน่�อหาแบ�งออกเป็น ๓ สู่�วน ประกอบด้วย 
พระราชประวัติ ประมวลิภิาพการทรงงานตามรอย 
เบ่�องพระยุคลิบาทสู่มเด็จัพระบรมชนกนาถแลิะสู่มเด็จั
พร ะบรมราชชนน่  การปฏิิบั ติพร ะราชกรณ่ยกิ จั 
การพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริแลิะได้เกิด
ผลิสู่ำาเร็จัอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริ โดยสู่ำานักงาน กปร. 
ได้บันท้กไว้เม่�อครั�งตามเสู่ด็จั ระยะเวลิาผ�านไป ๔๐ ปี ได้
ปรากฏิผลิสู่ำาเร็จัจัากการพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ช�วยบรรเทาทุกขึ้์ บำารุงสูุ่ขึ้ให้แก�ราษฎรได้
ดำารงช่วิตอย�างร�มเย็นภิายใต้ร�มพระบารม่
 โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ที�ปีรากฏิอย่�ในหันังส่ัอเลุ่�มนี� 

ได้คัดมานำาเสันอได้เป็ีนเพีัยงบางสั�วิน ซึ่ึ�งอาจเรียกได้วิ�าเป็ีน บันทึก 

บทเริ�มต้นแหั�งการส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ ที�จะถ่กจารึกไว้ิให้ัชาวิไทยได้ปีลุ่าบปีลุ่่�มใจในพัระเมตตา 

แลุ่ะนำาควิามภูาคภู่มิใจแก�ผ้่ที�ได้ถวิายงานสันองพัระราชดำาริ ทั�งนี� 

โครงการอนัเน่�องมาจากพัระราชดำาริ เป็ีนโครงการที�เกี�ยวิกับการพััฒนา

ค่ณีภูาพัชีวิิต เพ่ั�อควิามกินดี อย่�ดีของปีระชาชน แลุ่ะมีสั�วินสัำาคัญที�เข้าไปี

เสัริมแผนงานโครงการต�าง ๆ ของภูาครัฐ โดยมีลัุ่กษณีะที�ก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์รอบด้าน อาทิ โครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยทรายขมิ�นอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวัิดสักลุ่นคร นอกจากจะเป็ีนการบรรเทาปัีญหัาอ่ทกภัูย

แลุ่ะพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าให้ัเพีัยงพัอต�อการทำาการเกษตรแลุ้่วิ ราษฎรที�อาศัย

บริเวิณีรอบอ�างเก็บนำ�าฯ ยังสัามารถจับสััตว์ินำ�าเพ่ั�อไปีดำารงชีพัได้ สั�งผลุ่

ให้ัราษฎรมรีายไดจ้ากการปีระกอบอาชพีัที�หัลุ่ากหัลุ่ายขึ�น แลุ่ะสัามารถ

ทำาการเกษตรได้อย�างต�อเน่�อง แลุ่ะนำาไปีต�อยอดอาชีพัตามควิามถนัด

ของตนเอง นับเป็ีนการเพิั�มโอกาสัให้ัแก�ปีระชาชนท่กหัม่�เหัลุ่�า ซึึ่�ง

นอกจากจะสั�งผลุ่ให้ัปีระชาชนมีควิามเปี็นอย่�ที�ดีแลุ้่วิ ยังก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์ต�อปีระเทศชาติโดยรวิมอีกด้วิย

ชื่อโครงการ Name

โครงการเกษตรวิิชญา (พััฒนาพ้ั�นท่ี่�สวินบ้้านกองแหะ)  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่

Kaset Wichaya Project (Ban Kong Hae Agricultural  Area  
Development), Chiang Mai Province

โครงการพััฒนายกระดับ้ควิาม่เป็็นอย่่ราษฎรบ้้านห้วิยแม่่แรม่ 
จัังหวัิดแพัร่

The Villagers’ Livelihoods Improvement and Development 
Project at Ban Huai Mae Raem, Phrae Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่ะแกงอันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ 
จัังหวัิดเช่ยงราย

The Royal-initiated Huai Makaeng Reservoir Project,  
Chiang Rai Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยแม่่อม่ลอง จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ The Huai Mae Omlong Reservoir Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยสะแพัดตอนบ้น  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ 

The Huai Sapaed (Upper Part) Reservoir Improvement  
Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่่วิงตอนบ้น จัังหวัิดเช่ยงใหม่่  The Huai Muang (Upper Part) Reservoir Improvement Project, 
Chiang Mai Province

โครงการก่อสร้างแก้ม่ลิงห้วิยใหญ่ ก่อสร้างสถาน่ส่บ้นำ�าด้วิยไฟฟ้า 
บ้้านห้วิยแหน ขุุดสระเก็บ้นำ�า หม่่่ท่ี่� ๔ และขุุดลอกคลอง  
หม่่่ท่ี่� ๑๔ อันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ จัังหวัิดเพัชรบ่้รณ์์

The Royal-initiated Construction of Huai Yai Monkey Cheek 
Project; Construction of an Electric Water Pumping Station 
Project at Ban Huai Haen; Pond Construction Project at  
Village No. 4; and Canal Excavation Project at Village No. 14 
in Phetchabun Province

ทศมภ่ิมินทร์บดินทรา 
ทศธีรรมราชามหาสู่มัย

 พัระราชปีระวัิติโดยสัังเขปี ได้เลุ่�าเร่�องราวิเกี�ยวิกับการศึกษา 

ตั�งแต�ทรงพัระเยาว์ิ การศึกษาวิิชาทหัาร แลุ่ะทรงเป็ีน “บรมคร่ทาง 

การทหัาร” การดำารงพัระราชอิสัริยยศ สัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช ฯ 

สัยามมก่ฎราชก่มาร ทรงผนวิช แลุ่ะการปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจแทน

พัระองค์แลุ่ะในสั�วินพัระองค์เอง ได้โดยเสัด็จสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีไปีทรงงานพััฒนาด้านต�าง ๆ  อาทิ ด้านการ

พััฒนาแหัลุ่�งนำ�า ด้านเกษตรกรรม ด้านการสั�งเสัริมอาชีพั ด้านการอน่รักษ์

ทรัพัยากรธ์รรมชาติแลุ่ะสิั�งแวิดลุ้่อม ด้านการศึกษาแก�เยาวิชน โดย

พัระราชทานพัระบรมราโชบายม่�งสัร้างพ่ั�นฐานใหั้แก�ผ้่เรียน ๔ ด้าน  

ค่อ มีทัศนคติที�ถ่กต้องต�อบ้านเม่อง มีพ่ั�นฐานชีวิิตที�มั�นคง มีค่ณีธ์รรม  

มีงานทำา-มีอาชีพั แลุ่ะเป็ีนพัลุ่เม่องดี ซึึ่�ง “การเป็ีนพัลุ่เม่องดี เป็ีนหัน้าที�

ของท่กคน” ด้านพัระศาสันา ด้านสัังคมสังเคราะหั์ ด้านการแพัทย์ 

แลุ่ะสัาธ์ารณีส่ัข แลุ่ะด้านควิามสััมพัันธ์์กับต�างปีระเทศ 

ทศพิธีราชธีรรมธีำารงไผท 
ทศทิศสู่ถิตชัยมงคลิประชา

 จากต้นทางการทรงงาน “เพ่ั�อปีระโยชน์ส่ัขแหั�งมหัาชน 

ชาวิสัยาม” ของพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธ์ิเบศร มหัาภู่มิพัลุ่ 

อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพัิตร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� 

พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไหัลุ่รินต�อเน่�องมาตราบ

จนถึงปัีจจ่บัน พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงส่ับสัานพัระราชปีณิีธ์าน

ในการครองแผ�นดิน แลุ่ะสัร้างปีระโยชน์ส่ัข หัลุ่�อเลีุ่�ยงชีวิิตอาณีาราษฎร

ตลุ่อดมา ดังได้ปีรากฏิเป็ีนที�ปีระจักษ์อีกครั�งในพัระปีฐมบรมราชโองการ 

เม่�อวัินที� ๔ พัฤษภูาคม ๒๕๖๒ ควิามวิ�า “เราจะสืืบัสืาน รักษา  

และต่่อยอดื และครองแผ่่นดิืนโดืยธรรม เพืื่�อปีระโยชน์สุืข 

แห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี”

 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงอ่ทิศพัระวิรกายในการปีระกอบ 

พัระราชกรณีียกิจต�าง ๆ  มากมายตั�งแต�ครั�งดำารงพัระราชอสิัริยยศสัมเด็จ

พัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ สัยามมก่ฎราชก่มาร โดยเริ�มตั�งแต�การเสัด็จ

พัระราชดำาเนินไปียังภู่มิภูาคต�าง ๆ ทอดพัระเนตรควิามเป็ีนอย่�แลุ่ะท่กข์ส่ัข 

ของราษฎร ทรงเรียนร้่หัลัุ่กการทรงงานจากสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีในด้านต�าง ๆ  เพ่ั�อให้ัทราบถึงแนวิทางการ

พัระราชทานควิามช�วิยเหัลุ่่อราษฎร หัลุ่ายท�านคงไม�ทราบวิ�า พัระบาท

สัมเด็จพัระเจ้าอย่� หััวิ ได้พัระราชทานโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริไว้ิมากมายหัลุ่ายด้าน แลุ่ะมีจำานวินไม�น้อยที�ได้พัระราชทาน

ไว้ิเม่�อครั�งดำารงพัระราชอิสัริยยศสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ  

สัยามมก่ฎราชก่มาร เพ่ั�อช�วิยเหัลุ่่อราษฎร แม้วิ�าจะอย่�ในพ่ั�นที�หั�างไกลุ่ 

พ่ั�นที�เสีั�ยงภัูยหัร่อพ่ั�นที�ชายแดนก็ตาม ปีรากฏิชัดในพัระราชกรณีียกิจ 

ที�เสัด็จพัระราชดำาเนินไปีในพ่ั�นที�สีัชมพ่ั ซึึ่�งเป็ีนพ่ั�นที�ที�มีอันตรายส่ัง  

โดยเสัด็จพัระราชดำาเนินไปีอย�างไม�ย�อท้อเพั่�อสัำารวิจพ่ั�นที� รับฟััง 

สัภูาพัปีัญหัาในพ่ั�นที� เพ่ั�อวิางแผนแลุ่ะพัระราชทานแนวิพัระราชดำาริ 

ให้ัควิามช�วิยเหัลุ่่อแก�ราษฎรที�อย่�ในพ่ั�นที�ที�มคีวิามเสีั�ยงด้วิยพัระองค์เอง

พระมิ�งขึ้วัญแผ�นดินสู่่บศิลิป์ศาสู่ตร์ 
ประชาราษฎร์ร�วมพิทักษ์สู่่บรักษา

  “...เพืื่�อปีระโยชน์สืุขแห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี” เป้ีาหัมาย 

ที�ทรงค่ณีค�ายิ�ง ปีระชาชนชาวิไทยลุ้่วินสัำานึกในพัระมหัากร่ณีาธิ์ค่ณี 

อย�างหัาที�ส่ัดมิได้ ที�ได้พัระราชทานพัระราชดำาริการพััฒนาด้านต�าง ๆ 

มาอย�างต�อเน่�อง ทั�งการพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าเพ่ั�อการเกษตรแลุ่ะอ่ปีโภูค 

บริโภูค การพััฒนาดินเพ่ั�อการเพัาะปีลุ่่ก การพััฒนาอาชีพัเพ่ั�อสัร้างรายได้  

การปีรับปีร่งพ่ั�นที�ดิน พ่ั�นที�สัาธ์ารณีปีระโยชน์ การพััฒนาปีรับปีร่งดิน

แลุ่ะพ่ั�นที�แห้ังแลุ้่ง การปีลุ่่กป่ีา รวิมถงึการฟั้�นฟ่ัทรัพัยากรธ์รรมชาตแิลุ่ะ

สิั�งแวิดลุ้่อม ตลุ่อดจนการแก้ปัีญหัาควิามเส่ั�อมโทรมของทรัพัยากรธ์รรมชาติ 

ให้ักลัุ่บค่นควิามอ่ดมสัมบ่รณ์ีดังเดิม ทั�งนี� การทรงงานมาอย�างต�อเน่�อง

ยาวินานก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ที�กระจายอย่� ในท่กภู่มิภูาค แสัดงใหั้เห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิาม 

ตั�งพัระราชหัฤทยัมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิ

พัระราชดำาริ ซึึ่�งเป็ีนแบบอย�างของแนวิทางการแก้ปีญัหัาที�จะนำาปีระเทศ

ไปีส่ั�การพััฒนาอย�างยั�งย่น เพ่ั�อนำาพัาราษฎรไปีสั่�ควิามอย่� ดีมีส่ัข  

ควิามก้าวิหัน้าแลุ่ะเป็ีนปีระโยชน์แก�ปีระเทศชาติส่ับไปี

พระมหากรุณาธิีคุณยิ�งบุญญา 
น้อมสัู่กการะพระองค์ ทรงพระเจัริญ

ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์

www.rdpb.go.th สำำ�นัักง�นั กปร. ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๓๖
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วัต่ถุุปีระสืงค์
๑. เพ่ั�อเป็ีนช�องทางส่ั�อสัารภูายในองค์กร แลุ่ะภูายนอกองค์กรเกี�ยวิกับการดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ
๒. เพ่ั�อเผยแพัร�นโยบาย กฎ ระเบียบ ข�าวิสัาร ควิามร้่ ปีระสับการณ์ี รวิมทั�งกิจกรรมต�าง ๆ ให้ักับเจ้าหัน้าที�ของ 

สัำานักงาน กปีร. เจ้าหัน้าที�ศ่นย์การศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ แลุ่ะหัน�วิยงานต�าง ๆ  ที�เกี�ยวิข้อง
จัดืที่ำาโดืย กลุ่มพัื่ฒนาระบับับัริห่าร 
สัำานักงานคณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงานโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (สัำานักงาน กปีร.) 
๒๐๑๒ ซึ่อยอร่ณีอมรินทร์ ๓๖ ถนนอร่ณีอมรินทร์ แขวิงบางยี�ขัน เขตบางพัลัุ่ด กร่งเทพัฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพัท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต�อ ๑๐๒ แลุ่ะ ๑๒๕ โทรสัาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 
พิัมพ์ัที� : บริษัท ธ์นอร่ณีการพิัมพ์ั จำากัด โทรศัพัท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคเหน่อั
Royal Development Projects in the Northern Region

ทศมราชา: ทรงงานเพ่�อัชาติและประชาชน (ตอันท่� ๒)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 2)

ผู้่สืนใจทัี่�วไปีสืามารถุขอรับัการสืนับัสืนุนห่นังสืือ “๑๐ ที่ศูมราชา พื่ระเมต่ต่าสู่ืปีระชาราษฎร์” 

ได้ืท่ี่� กองปีระชาสัืมพัื่นธ์ สืำานักงาน กปีร. ห่รือค้นคว้าข้อมูลโครงการอันเนื�องมาจากพื่ระราชดืำาริเพิื่�มเติ่มได้ืท่ี่�

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์



เลขาฝากบอก

การสู่ร้างองค์ความร้่ให้กับพลัิงบวร 
เพ่�อขัึ้บเคล่ิ�อนหลัิกปรัชญาขึ้องเศรษฐกิจัพอเพ่ยงในการป้องกันการทุจัริต

โดย ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต

(eMENSCR) ตั�งแต�ปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๔ เป็ีนต้นไปี แลุ่ะคัดเลุ่่อก

โครงการที�สัอดคลุ้่องกับแผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ รายงานควิามก้าวิหัน้า

ผ�านระบบ eMENSCR ตลุ่อดจนเลุ่่อกภูารกิจสัำาคัญเพั่�อกำาหันดเปี็น 

ตัวิชี�วัิดเพ่ั�อติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินงานตามมาตรการ

ปีรับปีร่งปีระสิัทธิ์ภูาพัในการปีฏิิบัติราชการ (e-SAR) 

 สัำานักงาน กปีร. ได้พััฒนาระบบงานต�าง ๆ  ให้ัสัอดคลุ้่องกับระบบ

ราชการ ๔.๐ โดยใช้ระบบเทคโนโลุ่ยีสัารสันเทศดิจิทัลุ่ อาทิ ให้ัมีการ

ติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

ผ�านระบบงบปีระมาณีโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (e-Project) 

มีการติดตามฎีกาผ�านระบบติดตามควิามก้าวิหัน้าฎีกาขอพัระราชทาน

พัระมหัากร่ณีา (e-Petition) มีการติดตามการใช้ปีระโยชน์โครงการอันเน่�อง  

มาจากพัระราชดำาริผ�านระบบติดตามโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

(ระบบฐานข้อม่ลุ่กลุ่าง สัำานักงาน กปีร.) มีระบบบริหัารงานวิิชาการศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (การศึกษา ทดลุ่องแลุ่ะ

วิิจัย) แลุ่ะมีระบบภู่มิสัารสันเทศโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

แลุ่ะศ่นย์เรียนร้่เศรษฐกิจพัอเพีัยง เป็ีนต้น ผมคาดหัวัิงวิ�าจะมีการนำา

ระบบปีฏิิบัติการเหัลุ่�านี�มาช�วิยสันับสัน่นงานโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริให้ัเกิดปีระสิัทธิ์ภูาพัยิ�งขึ�น แลุ่ะเป็ีนข้อม่ลุ่สัำาหัรับการ

วิางแผนการบริหัารโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ในโอกาสัต�อไปี

         เพ่ั�อให้ัการดำาเนินงานตามภูารกิจต�าง ๆ 

เป็ีนไปีอย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเพิั�มศักยภูาพั 

ให้ักับบ่คลุ่ากร รวิมทั�งได้มีโอกาสัปีฏิิบัติงานที�

หัลุ่ากหัลุ่าย ผมจึงได้ปีรับปีร่งโครงสัร้าง 

การบริหัารงานใหัม�แลุ่ะโยกย้าย 

สัับเปีลีุ่�ยนเจ้าหัน้าที�เพ่ั�อสั�งเสัริม

สันับสัน่นให้ัได้เรียนร้่การพััฒนางาน

แลุ่ะปีระสับการณี์ใหัม� ๆ รวิมทั�ง 

การปีระสัานงานกับหัน�วิยงานต�าง ๆ  

ที�เกี�ยวิข้องต�อไปี

นายดืนุชา  สิืนธวานนท์ี่

เลขาธิการ กปีร.

 พัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช 

บรมนาถบพิัตร ได้พัระราชทานพัระราชดำาริหัลัุ่กการ “บัวร”  

ให้ันำาบ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ซึึ่�งเป็ีนสัถาบันหัลัุ่กของสัังคมไทยมาใช้

ในการพััฒนาทำาหัน้าที�เปี็นแกนกลุ่างในการแก้ไขปัีญหัาในระดับช่มชน 

เป็ีนการปีระสัาน ๓ สัถาบัน ค่อ สัถาบันครอบครัวิ (บ้าน) สัถาบันศาสันา 

(วัิด, โบสัถ์, มัสัยิด) แลุ่ะสัถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) 

มารวิมพัลัุ่งเป็ีนกลุ่ไกในการพััฒนาแลุ่ะสัร้างช่มชนให้ัเข้มแข็ง ตัดสิันใจ 

แก้ไขปีญัหัาตนเองแลุ่ะช่มชน ร�วิมกนัคิด ร�วิมกนัสัร้าง แลุ่ะบรหิัารจดัการ

ช่มชนกันเองในฐานะที�ตนเป็ีนเจ้าของช่มชน

 การสัร้างองค์ควิามร้่ ด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปี้องกัน

การท่จริต ให้ักับภูาคีเคร่อข�ายโดยใช้พัลัุ่งบวิร ในการขับเคลุ่่�อนจะนำา 

ไปีส่ั�ควิามสัำาเร็จ ใน ๓ ระดับ ได้แก� ระดัืบัปีระชาชน มีพัฤติกรรม 

ที�ถ่กต้องดีงามตามหัลัุ่กศาสันา มีควิามมั�นคงเข้มแข็งด้วิยหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกจิพัอเพัยีงแลุ่ะวิิถีวัิฒนธ์รรมแบบไทย ระดัืบัสัืงคม มีองคก์ร/

ช่มชน/หัน�วิยงาน ที�มีควิามเอ่�ออาทรแลุ่ะแบ�งปัีน แลุ่ะระดัืบัปีระเที่ศู 

เกิดควิามสังบส่ัข สัมานฉัันท์ มั�นคง ปีลุ่อดจากท่จริตคอร์รัปีชัน ด้วิย 

มิติทางศาสันาอย�างยั�งย่น ตามแผนแม�บทสั�งเสัริมค่ณีธ์รรมแหั�งชาติ  

ฉับับที� ๑ (พั.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 สัำานักงาน กปีร. เห็ันเป็ีนโอกาสัอันดีในการที�จะสัร้างองค์ควิามร้่

ให้ักับพัลัุ่งบวิรเพ่ั�อขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริตให้ักับภูาคเีคร่อข�าย แลุ่ะมกีารแลุ่กเปีลีุ่�ยนปีระสับการณี์

เพ่ั�อเติมพัลัุ่งในการขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริต ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต (ศปีท.) เลุ่่อกพ่ั�นที�

โครงการศึูกษาวิธ่การฟ้ื้�นฟูื้ท่ี่�ดิืนเสืื�อมโที่รมเขาชะงุ้มอันเนื�องมาจาก

พื่ระราชดืำาริ ตำาบลุ่เขาชะง้่ม อำาเภูอโพัธ์าราม จังหัวัิดราชบ่รี เป็ีนพ่ั�นที�

 สัำานักงาน กปีร. ได้เห็ันค่ณีค�าพัลัุ่ง “บัวร” ของจังหัวัิด

ราชบ่รี จึงเกิดแนวิคิดในการเช่�อมโยงแลุ่ะขยายผลุ่หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงแลุ่ะการปี้องกันการท่จริตไปี

ขับเคลุ่่�อนเพั่�อใหัค้รอบคลุ่่มท่กภูาคสั�วินของจงัหัวิดั อันจะเกดิ

ปีระโยชน์ส่ังส่ัดต�อภูาคปีระชาชนในพ่ั�นที� ตลุ่อดจนเป็ีน

ตัวิอย�างจังหัวัิดค่ณีธ์รรมให้ักับจังหัวัิดอ่�น ๆ ได้นำาไปีศึกษา

แลุ่ะปีระย่กต์ใช้ต�อไปี สัำาหัรับวัิตถ่ปีระสังค์โครงการ เพ่ั�อ

ปีระย่กต์หัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาขับเคลุ่่�อน 

ในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง แลุ่ะเป็ีนภู่มิค้่มกันกาย/ใจ 

ให้ัหั�างไกลุ่จากการท่จริตคอร์รัปีชันที�เกิดจากการมีสั�วินร�วิม

ของคนในช่มชนโดยใช้พัลัุ่ง “บัวร” ในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

ให้ัมีควิามเข้มแข็งทั�งด้านเศรษฐกิจ สัังคม วัิฒนธ์รรม  

สิั�งแวิดลุ้่อม แลุ่ะการป้ีองกันการท่จริต 

  หัลัุ่กการ “บัวร” บ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ของ

จังหัวัิดราชบ่รี หัมายถึง การอย่�ร�วิมกันแบบอาศัยเก่�อก่ลุ่กัน

ของคนในช่มชนโดยมีภูาครัฐเสัม่อนตัวิกลุ่างคอยขับเคลุ่่�อน

แลุ่ะปีระสัานเปี็นการเช่�อมร้อยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินเข้าหัากัน 

เช�น ช่มชนอาศัยวัิด วัิดอาศัยช่มชน โรงเรียนอาศัยวัิด ช่มชน

อาศยัโรงเรียน เปีน็การอย่�ร�วิมกนัขาดอย�างใดอย�างหันึ�งไม�ได้

จะไม�ครบถ้วินสัมบ่รณ์ี ทำาให้ัไม�เกิดพัลัุ่งบวิรในการขับเคลุ่่�อน

ช่มชน

 ปัีจจัยที�ทำาให้ัช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จในเร่�องพัลัุ่ง

บวิร ค่อ พัระ โรงเรียน แลุ่ะคนในช่มชนต้องมีหัลัุ่กในการ

ดำาเนินชีวิิต โดยเฉัพัาะหัลัุ่กธ์รรมในเร่�องของอิทธิ์บาท ๔ ค่อ 

ฉัันทะ ควิามพัอใจ วิิริยะ ค่อ ควิามเพีัยร จิตตะ ค่อ จิตใจ 

นำาร�องจดัโครงการฯ เน่�องจากโครงการศกึษาวิิธี์การฟั้�นฟ่ัที�ดินเสั่�อมโทรม

เขาชะง้่มฯ เป็ีนโครงการที�นำาผลุ่สัำาเร็จด้านการพััฒนาดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะ

การเกษตรเพ่ั�อฟ้ั�นฟ่ัที�ดินเส่ั�อมโทรม ถ�ายทอดส่ั�เกษตรกรในพ่ั�นที�โครงการฯ 

ครอบคลุ่่มพ่ั�นที� จำานวิน ๑๒ หัม่�บ้าน ปัีจจ่บันพ่ั�นที�แหั�งนี�ได้รับการฟ้ั�นฟ่ั 

จนปีระสับผลุ่สัำาเร็จเป็ีนแหัลุ่�งศึกษาเรียนร้่ในการพััฒนาการจัดการ

ปัีญหัาด้านทรัพัยากรดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะพััฒนาอาชีพั เพ่ั�อนำาไปีปีรับใช้

ในชีวิิตปีระจำาวัินให้ัมีควิามเป็ีนอย่�ที�ดีขึ�น โดยยึดหัลัุ่กปีรัชญาของ

เศรษฐกิจพัอเพีัยง ซึึ่�งเปีรียบเสัม่อนพิัพิัธ์ภัูณีฑ์์ธ์รรมชาติที�มีชีวิิต อีกทั�ง

ยังเป็ีนแหัลุ่�งท�องเที�ยวิเชิงเกษตรที�สัำาคัญของจังหัวัิดราชบ่รี ปีระเด็นสัำาคัญ  

อีกปีระการหันึ�งค่อจังหัวิัดราชบ่รีได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้เปี็นจังหัวิัด

ค่ณีธ์รรมต้นแบบได้รับโล่เชิดืชูเก่ยรติ่ ๑๐๐ สุืดืยอดืชุมชนคุณธรรม

น้อมนำาห่ลักปีรัชญาของเศูรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง ขับัเคลื�อนด้ืวยพื่ลังบัวร

ต้่นแบับั ที�เกิดจากควิามเข้มแข็งของปีระชาชน วัิด โรงเรียน แลุ่ะ 

สั�วินราชการที�เกี�ยวิข้อง

ที�ฝัักใฝ่ัในควิามดี แลุ่ะวิิมังสัา ค่อ ควิามไตร�ตรอง คิดหัาวิิธี์แก้ไขปีรับปีร่ง สิั�งเหัลุ่�านี�  

จะสั�งผลุ่ให้ัเกิดควิามสัำาเร็จ โดยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินก็จะมีบทบาทหัน้าที�ของตน เช�น  

พื่ระสืงฆ์์ มีหัน้าที�สัอนให้ัคนในช่มชนลุ่ะเว้ินควิามชั�วิทั�งปีวิง ให้ัปีระกอบค่ณีงามควิามดี 

เพ่ั�อปีราศจากกิเลุ่สัแลุ่ะควิามเศร้าหัมอง นี�ค่อ หัลัุ่กธ์รรม ปัีจจ่บันคนในหัม่�บ้านทั�ง

ช่มชนแลุ่ะวัิดต้องอาศัยซึึ่�งกันแลุ่ะกัน “วัดืจะด่ืต้่องม่สืถุานท่ี่� บ้ัานจะสืวยเพื่ราะม่

วัดืดัืดืนิสัืย วัดืกับับ้ัานผ่ลัดืกันช่วยคงสุืขใจ วัดืกับับ้ัานขัดืกันคงบัรรลัยทัี่�งสืองที่าง” 

กิจกรรมที�ดำาเนินการภูายในวัิด เช�น วัินพัระจะมีการสัวิดมนต์ มีการรักษาศีลุ่อ่โบสัถ 

โดยเฉัพัาะอย�างยิ�งเทศกาลุ่เข้าพัรรษา สัำาหัรับวัินเสัาร์-อาทิตย์มีกิจกรรมให้ัคนเข้า

วัิดแลุ่ะมีการปีฏิิบัติธ์รรมเทศนา ซึึ่�งเป็ีนกิจกรรมที�มีตลุ่อดทั�งปีี ทั�งงานด้านปีระเพัณีี

แลุ่ะวิัฒนธ์รรม เพัราะกิจกรรมเปี็นสั�วินหันึ�งที�ทำาให้ัชาวิบ้านรักแลุ่ะสัามัคคีกัน  

ดังนั�น จึงใช้พัลัุ่งควิามศรัทธ์าเป็ีนตัวิตั�งในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

 สัำาหัรบับทบาทของ ครู เป็ีนผ้่พััฒนาศกัยภูาพัของเด็ก ๆ  ในช่มชน 

โดยการพััฒนาควิามร้่ควิามสัามารถแลุ่ะผลุ่สััมฤทธิ์� รวิมทั�งมีการสั�งเสัริม

ให้ัเดก็มจิีตสัาธ์ารณีะ เช�น ทำาควิามสัะอาดวิดั หัร่อช่มชน โดยจ่ดม่�งหัมาย

เพ่ั�อที�จะทำาให้ัโรงเรียนเป็ีนทั�ง New School แลุ่ะ Old School ค่อ ยัง

คงอน่รักษ์ของเดิมไว้ิ แลุ่ะเปีิดรับสิั�งใหัม� ๆ เพ่ั�อใหั้ทันต�อโลุ่กปีัจจ่บัน 

ทำาให้ัเด็กเป็ีนทั�งเด็กเก�ง เด็กดี แลุ่ะเด็กที�มีควิามส่ัข นอกจากการสัั�งสัอน

ให้ัควิามร้่ทางวิิชาการแลุ้่วิ ยังต้องสั�งเสัริมการให้ัควิามร้่ในวิิชาชีพั แลุ่ะ

การอน่รักษ์วัิฒนธ์รรมในท้องถิ�นด้วิย เพ่ั�อให้ัเด็กในช่มชนไม�หัลุ่งลุ่่ม 

รากเหัง้าของตนเอง วิิถีชีวิิตแบบเก�าไม�ควิรหัายไปี แต�เปิีดรับสิั�งใหัม� ๆ  เพ่ั�อ 

ให้ัทันต�อโลุ่กปัีจจ่บัน ตัวิอย�างเช�น การทอผ้าจกลุ่ายท้องถิ�นของบ้านดอนแร�

อน่รักษ์การทำาอาหัารโบราณีของช่มชน (ขนมกาลุ่ะแม ยำาหััวิปีลีุ่  

แกงหัยวิกกลุ้่วิย เป็ีนต้น) ภู่มิปัีญญาเหัลุ่�านี�ได้มีการอน่รักษ์แลุ่ะพััฒนา

จนกลุ่ายเป็ีนสิันค้าปีระจำาท้องถิ�น มีช่�อเสีัยง สั�งผลุ่ให้ัเกิดการสัร้างงาน 

สัร้างควิามเข้มแข็ง แลุ่ะสัร้างรายได้ให้ักับคนใน ชุมชน โดยมีภูาครัฐ 

เข้ามาสั�งเสัริม สันับสัน่นทั�งด้านวิิชาการ แลุ่ะการตลุ่าด 

 กระบวินการก�อนจะได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้มาเปี็นช่มชนค่ณีธ์รรม 

เริ�มจากการใช้วัิดหัร่อโรงเรียนเป็ีนสัถานที�พ่ัดค่ย (พัระ คร่ ผ้่นำาท้องถิ�น 

คนในช่มชนแลุ่ะหัน�วิยงานภูาครัฐที�เกี�ยวิข้อง) เพ่ั�อค้นหัาศักยภูาพัของ

ช่มชนมีลุ่กัษณีะคลุ้่ายกบัการทำาปีระชาคม ค้นหัาวิ�าช่มชนมีควิามพัร้อม

ที�จะเข้าร�วิมเป็ีนช่มชนค่ณีธ์รรมหัร่อไม� มองหัาวิ�า “อะไรคือความด่ืท่ี่�

เราอยากที่ำา ปัีญห่าอะไรท่ี่�เราอยากแก้” แลุ้่วิทำาข้อตกลุ่งร�วิมกัน 

ออกมาเป็ีน “ปีฏิิญญาของห่มู่บ้ัาน” เพ่ั�อเป็ีนแนวิทางการขับเคลุ่่�อนต�อไปี 

หัลัุ่งจากนั�นก็ดำาเนินการจัดทำาแผน แลุ่ะปีฏิิบัติตามแผน โดยกิจกรรม

ต�าง ๆ  ที�ตกลุ่งร�วิมกันก�อให้ัเกิดควิามสัามัคคีในช่มชน มีการปีระเมินผลุ่

หัลัุ่งดำาเนินกิจกรรม เม่�อช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จ มีการยกย�องเชิดช่

บ่คคลุ่หัร่อช่มชน เพ่ั�อเป็ีนแรงเสัริมให้ัทำาดี แลุ่ะรักษาควิามดีต�อไปี

 หัลัุ่กการในการสั�งเสัริมของช่มชนค่ณีธ์รรมที�สัำาคัญมีด้วิยกัน ๓ ข้อ 

ค่อ ๑) มีการนำาหัลัุ่กธ์รรมมาใช้ในการดำาเนินชีวิิตของคนในช่มชน  

๒) มีการนำาเร่�องหัลุ่ักปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพัียงมาปีรับใช้ในช่มชน 

แลุ่ะ ๓) มีการส่ับทอดวิัฒนธ์รรมปีระเพัณีีดั�งเดิมของช่มชน เพั่�อทำาใหั้

คนในช่มชนอย่�ร�วิมกันอย�างสังบส่ัขแลุ่ะมีควิามส่ัข 

 ดังนั�น การเสัริมสัร้างควิามเข้มแข็งจากภูายใน การปีลุ่่กฝัังค�านิยม

แลุ่ะวัิฒนธ์รรมที�ดีงามทั�งด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปีระยก่ต์หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาใช้ในการครองตน การครองคน แลุ่ะ

การครองงาน ค่อภู่มิค้่มกันในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง ก�อให้ัเกิด

ควิามส่ัขทั�งในระดบัปีจัเจกบ่คคลุ่ ระดบัช่มชน แลุ่ะระดบัองคก์รไดอ้ย�าง

ยั�งย่น

 พระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลิ้าฯ 
รับโครงการด้านพัฒนาแหลิ�งนำ�าท่�ราษฎรท่ลิเกลิ้าถวายฎ่กา 
ขึ้อพระราชทานความช�วยเหลิ่อ ไว้เป็นโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ตั�งแต�วันท่� ๑๓ ตุลิาคม ๒๕๕๙ ถ้งวันท่� ๑๓ 
กุมภิาพันธี์ ๒๕๖๔ จัำานวน ๘๑ โครงการ ประกอบด้วย  
ภิาคเหน่อ ๔๐ โครงการ ภิาคกลิาง ๖ โครงการ ภิาคตะวันออก
เฉ่ยงเหน่อ ๒๐ โครงการ แลิะภิาคใต้ ๑๕ โครงการ นับเป็น 
พระมหากรุณาธีิคุณในการพระราชทานความช�วยเหลิ่อแก�ราษฎร
ทั�วทุกภิ่มิภิาคในเร่�องแหลิ�งนำ�าเพ่�อยังประโยชน์ในการอุปโภิค 
บริโภิค การเกษตร บรรเทาภิัยแลิ้ง อุทกภิัย ตลิอดจันพัฒนา
คุณภิาพช่วิตให้ด่ยิ�งขึ้้�นต�อไป
 ข�าวิการแพัร�ระบาดของโรคติดเช่�อไวิรัสัโคโรนาสัายพัันธ์่์ใหัม� 

๒๐๑๙ (COVID-19) ที�แพัร�กระจายไปีทั�วิโลุ่ก รวิมทั�งปีระเทศไทย ตั�งแต�

ต้นปีี ๒๕๖๓ จนถึงปัีจจ่บัน สั�งผลุ่กระทบต�อวิิถีชีวิิตควิามเป็ีนอย่�ของ

ปีระชาชน สัังคม เศรษฐกิจ อย�างใหัญ�หัลุ่วิง แลุ่ะรัฐบาลุ่ได้มีการเริ�มต้น

ฉีัดวัิคซีึ่นเพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ให้ักับคนไทย ตั�งแต�วัินที� ๒๘ ก่มภูาพัันธ์์ 

๒๕๖๔ เป็ีนต้นมา แลุ่ะคาดการณ์ีวิ�า คนไทยท่กคนจะได้รับการฉีัดวัิคซีึ่น 

เพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ภูายในปีี ๒๕๖๔ นี� ฉัะนั�น ไม�วิ�าจะมีวัิคซีึ่นหัร่อ

ไม�มีวัิคซีึ่น COVID-19 ก็ตาม ผมอยากใหั้ท่กคนดำาเนินชีวิิตด้วิยควิาม 

ไม�ปีระมาท มีสัติ ร้่จักปี้องกันตัวิเอง ทั�งการสัวิมหัน้ากากอนามัย  

เว้ินระยะหั�าง แลุ่ะหัมั�นลุ้่างม่อ 

 สัำานักงาน กปีร. ในการเป็ีนหัน�วิยงานกลุ่างปีระสัานควิามร�วิมม่อ

เพ่ั�อสันองพัระราชดำาริให้ัมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเกิดปีระสิัทธิ์ผลุ่ แลุ่ะ 

ดำาเนินงานให้ัมีควิามสัอดคลุ้่องกับเป้ีาหัมายการพััฒนาที�ยั�งย่น  

(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสัหัปีระชาชาติ 

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ ๒๐ ปีี (พั.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม�บทภูายใต้

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ แผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิจ

แลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ ฉับับที� ๑๒ (พั.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

บนฐานองค์ควิามร้่ตามแนวิพัระราชดำาริแลุ่ะหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกิจพัอเพีัยง รวิมทั�งนโยบายรัฐบาลุ่ 

ที�เกี�ยวิข้องด้วิย จากกรอบนโยบายแลุ่ะแนวิทาง 

ที�กลุ่�าวินี� สัำานักงาน กปีร. ก็ได้นำามากำาหันดไว้ิ

ในแผนปีฏิิบัติราชการปีระจำาปีี แลุ่ะไดร้ายงาน

ผลุ่การดำาเนินงานซึึ่�งรัฐบาลุ่กำาหันดให้ัรายงาน

ผลุ่การดำา เ นินงานปีระจำา ปีี ใ ห้ัสัำา นักงาน 

สัภูาพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ (สัศช.) 

โดยผ�านระบบติดตามแลุ่ะปีระเ มินผลุ่แหั�งชาติ  

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ



เลขาฝากบอก

การสู่ร้างองค์ความร้่ให้กับพลัิงบวร 
เพ่�อขัึ้บเคล่ิ�อนหลัิกปรัชญาขึ้องเศรษฐกิจัพอเพ่ยงในการป้องกันการทุจัริต

โดย ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต

(eMENSCR) ตั�งแต�ปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๔ เป็ีนต้นไปี แลุ่ะคัดเลุ่่อก

โครงการที�สัอดคลุ้่องกับแผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ รายงานควิามก้าวิหัน้า

ผ�านระบบ eMENSCR ตลุ่อดจนเลุ่่อกภูารกิจสัำาคัญเพั่�อกำาหันดเปี็น 

ตัวิชี�วัิดเพ่ั�อติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินงานตามมาตรการ

ปีรับปีร่งปีระสิัทธิ์ภูาพัในการปีฏิิบัติราชการ (e-SAR) 

 สัำานักงาน กปีร. ได้พััฒนาระบบงานต�าง ๆ  ให้ัสัอดคลุ้่องกับระบบ

ราชการ ๔.๐ โดยใช้ระบบเทคโนโลุ่ยีสัารสันเทศดิจิทัลุ่ อาทิ ให้ัมีการ

ติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

ผ�านระบบงบปีระมาณีโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (e-Project) 

มีการติดตามฎีกาผ�านระบบติดตามควิามก้าวิหัน้าฎีกาขอพัระราชทาน

พัระมหัากร่ณีา (e-Petition) มีการติดตามการใช้ปีระโยชน์โครงการอันเน่�อง  

มาจากพัระราชดำาริผ�านระบบติดตามโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

(ระบบฐานข้อม่ลุ่กลุ่าง สัำานักงาน กปีร.) มีระบบบริหัารงานวิิชาการศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (การศึกษา ทดลุ่องแลุ่ะ

วิิจัย) แลุ่ะมีระบบภู่มิสัารสันเทศโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

แลุ่ะศ่นย์เรียนร้่เศรษฐกิจพัอเพีัยง เป็ีนต้น ผมคาดหัวัิงวิ�าจะมีการนำา

ระบบปีฏิิบัติการเหัลุ่�านี�มาช�วิยสันับสัน่นงานโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริให้ัเกิดปีระสิัทธิ์ภูาพัยิ�งขึ�น แลุ่ะเป็ีนข้อม่ลุ่สัำาหัรับการ

วิางแผนการบริหัารโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ในโอกาสัต�อไปี

         เพ่ั�อให้ัการดำาเนินงานตามภูารกิจต�าง ๆ 

เป็ีนไปีอย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเพิั�มศักยภูาพั 

ให้ักับบ่คลุ่ากร รวิมทั�งได้มีโอกาสัปีฏิิบัติงานที�

หัลุ่ากหัลุ่าย ผมจึงได้ปีรับปีร่งโครงสัร้าง 

การบริหัารงานใหัม�แลุ่ะโยกย้าย 

สัับเปีลีุ่�ยนเจ้าหัน้าที�เพ่ั�อสั�งเสัริม

สันับสัน่นให้ัได้เรียนร้่การพััฒนางาน

แลุ่ะปีระสับการณี์ใหัม� ๆ รวิมทั�ง 

การปีระสัานงานกับหัน�วิยงานต�าง ๆ  

ที�เกี�ยวิข้องต�อไปี

นายดืนุชา  สิืนธวานนท์ี่

เลขาธิการ กปีร.

 พัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช 

บรมนาถบพิัตร ได้พัระราชทานพัระราชดำาริหัลัุ่กการ “บัวร”  

ให้ันำาบ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ซึึ่�งเป็ีนสัถาบันหัลัุ่กของสัังคมไทยมาใช้

ในการพััฒนาทำาหัน้าที�เปี็นแกนกลุ่างในการแก้ไขปัีญหัาในระดับช่มชน 

เป็ีนการปีระสัาน ๓ สัถาบัน ค่อ สัถาบันครอบครัวิ (บ้าน) สัถาบันศาสันา 

(วัิด, โบสัถ์, มัสัยิด) แลุ่ะสัถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) 

มารวิมพัลัุ่งเป็ีนกลุ่ไกในการพััฒนาแลุ่ะสัร้างช่มชนให้ัเข้มแข็ง ตัดสิันใจ 

แก้ไขปีญัหัาตนเองแลุ่ะช่มชน ร�วิมกนัคิด ร�วิมกนัสัรา้ง แลุ่ะบรหิัารจดัการ

ช่มชนกันเองในฐานะที�ตนเป็ีนเจ้าของช่มชน

 การสัร้างองค์ควิามร้่ ด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปี้องกัน

การท่จริต ให้ักับภูาคีเคร่อข�ายโดยใช้พัลุ่ังบวิร ในการขับเคลุ่่�อนจะนำา 

ไปีสั่�ควิามสัำาเร็จ ใน ๓ ระดับ ได้แก� ระดัืบัปีระชาชน มีพัฤติกรรม 

ที�ถ่กต้องดีงามตามหัลัุ่กศาสันา มีควิามมั�นคงเข้มแข็งด้วิยหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกจิพัอเพัยีงแลุ่ะวิิถีวัิฒนธ์รรมแบบไทย ระดัืบัสัืงคม มีองคก์ร/

ช่มชน/หัน�วิยงาน ที�มีควิามเอ่�ออาทรแลุ่ะแบ�งปัีน แลุ่ะระดัืบัปีระเที่ศู 

เกิดควิามสังบส่ัข สัมานฉัันท์ มั�นคง ปีลุ่อดจากท่จริตคอร์รัปีชัน ด้วิย 

มิติทางศาสันาอย�างยั�งย่น ตามแผนแม�บทสั�งเสัริมค่ณีธ์รรมแหั�งชาติ  

ฉับับที� ๑ (พั.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 สัำานักงาน กปีร. เห็ันเป็ีนโอกาสัอันดีในการที�จะสัร้างองค์ควิามร้่

ให้ักับพัลัุ่งบวิรเพ่ั�อขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริตให้ักับภูาคเีคร่อข�าย แลุ่ะมกีารแลุ่กเปีลีุ่�ยนปีระสับการณี์

เพ่ั�อเติมพัลัุ่งในการขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริต ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต (ศปีท.) เลุ่่อกพ่ั�นที�

โครงการศึูกษาวิธ่การฟ้ื้�นฟูื้ท่ี่�ดิืนเสืื�อมโที่รมเขาชะงุ้มอันเนื�องมาจาก

พื่ระราชดืำาริ ตำาบลุ่เขาชะง้่ม อำาเภูอโพัธ์าราม จังหัวัิดราชบ่รี เป็ีนพ่ั�นที�

 สัำานักงาน กปีร. ได้เห็ันค่ณีค�าพัลัุ่ง “บัวร” ของจังหัวัิด

ราชบ่รี จึงเกิดแนวิคิดในการเช่�อมโยงแลุ่ะขยายผลุ่หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงแลุ่ะการปี้องกันการท่จริตไปี

ขับเคลุ่่�อนเพั่�อใหัค้รอบคลุ่่มท่กภูาคสั�วินของจงัหัวิดั อันจะเกดิ

ปีระโยชน์ส่ังส่ัดต�อภูาคปีระชาชนในพ่ั�นที� ตลุ่อดจนเป็ีน

ตัวิอย�างจังหัวัิดค่ณีธ์รรมให้ักับจังหัวัิดอ่�น ๆ ได้นำาไปีศึกษา

แลุ่ะปีระย่กต์ใช้ต�อไปี สัำาหัรับวัิตถ่ปีระสังค์โครงการ เพ่ั�อ

ปีระย่กต์หัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาขับเคลุ่่�อน 

ในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง แลุ่ะเป็ีนภู่มิค้่มกันกาย/ใจ 

ให้ัหั�างไกลุ่จากการท่จริตคอร์รัปีชันที�เกิดจากการมีสั�วินร�วิม

ของคนในช่มชนโดยใช้พัลัุ่ง “บัวร” ในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

ให้ัมีควิามเข้มแข็งทั�งด้านเศรษฐกิจ สัังคม วัิฒนธ์รรม  

สิั�งแวิดลุ้่อม แลุ่ะการป้ีองกันการท่จริต 

  หัลัุ่กการ “บัวร” บ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ของ

จังหัวัิดราชบ่รี หัมายถึง การอย่�ร�วิมกันแบบอาศัยเก่�อก่ลุ่กัน

ของคนในช่มชนโดยมีภูาครัฐเสัม่อนตัวิกลุ่างคอยขับเคลุ่่�อน

แลุ่ะปีระสัานเปี็นการเช่�อมร้อยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินเข้าหัากัน 

เช�น ช่มชนอาศัยวัิด วัิดอาศัยช่มชน โรงเรียนอาศัยวัิด ช่มชน

อาศยัโรงเรียน เปีน็การอย่�ร�วิมกนัขาดอย�างใดอย�างหันึ�งไม�ได้

จะไม�ครบถ้วินสัมบ่รณ์ี ทำาให้ัไม�เกิดพัลัุ่งบวิรในการขับเคลุ่่�อน

ช่มชน

 ปัีจจัยที�ทำาให้ัช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จในเร่�องพัลัุ่ง

บวิร ค่อ พัระ โรงเรียน แลุ่ะคนในช่มชนต้องมีหัลัุ่กในการ

ดำาเนินชีวิิต โดยเฉัพัาะหัลัุ่กธ์รรมในเร่�องของอิทธิ์บาท ๔ ค่อ 

ฉัันทะ ควิามพัอใจ วิิริยะ ค่อ ควิามเพีัยร จิตตะ ค่อ จิตใจ 

นำาร�องจดัโครงการฯ เน่�องจากโครงการศกึษาวิิธี์การฟั้�นฟ่ัที�ดินเสั่�อมโทรม

เขาชะง้่มฯ เป็ีนโครงการที�นำาผลุ่สัำาเร็จด้านการพััฒนาดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะ

การเกษตรเพ่ั�อฟ้ั�นฟ่ัที�ดินเส่ั�อมโทรม ถ�ายทอดส่ั�เกษตรกรในพ่ั�นที�โครงการฯ 

ครอบคลุ่่มพ่ั�นที� จำานวิน ๑๒ หัม่�บ้าน ปัีจจ่บันพ่ั�นที�แหั�งนี�ได้รับการฟ้ั�นฟ่ั 

จนปีระสับผลุ่สัำาเร็จเป็ีนแหัลุ่�งศึกษาเรียนร้่ในการพััฒนาการจัดการ

ปัีญหัาด้านทรัพัยากรดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะพััฒนาอาชีพั เพ่ั�อนำาไปีปีรับใช้

ในชีวิิตปีระจำาวัินให้ัมีควิามเป็ีนอย่�ที�ดีขึ�น โดยยึดหัลัุ่กปีรัชญาของ

เศรษฐกิจพัอเพีัยง ซึึ่�งเปีรียบเสัม่อนพิัพิัธ์ภัูณีฑ์์ธ์รรมชาติที�มีชีวิิต อีกทั�ง

ยังเป็ีนแหัลุ่�งท�องเที�ยวิเชิงเกษตรที�สัำาคัญของจังหัวัิดราชบ่รี ปีระเด็นสัำาคัญ  

อีกปีระการหันึ�งค่อจังหัวิัดราชบ่รีได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้เปี็นจังหัวิัด

ค่ณีธ์รรมต้นแบบได้รับโล่เชิดืชูเก่ยรติ่ ๑๐๐ สุืดืยอดืชุมชนคุณธรรม

น้อมนำาห่ลักปีรัชญาของเศูรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง ขับัเคลื�อนด้ืวยพื่ลังบัวร

ต้่นแบับั ที�เกิดจากควิามเข้มแข็งของปีระชาชน วัิด โรงเรียน แลุ่ะ 

สั�วินราชการที�เกี�ยวิข้อง

ที�ฝัักใฝ่ัในควิามดี แลุ่ะวิิมังสัา ค่อ ควิามไตร�ตรอง คิดหัาวิิธี์แก้ไขปีรับปีร่ง สิั�งเหัลุ่�านี�  

จะสั�งผลุ่ให้ัเกิดควิามสัำาเร็จ โดยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินก็จะมีบทบาทหัน้าที�ของตน เช�น  

พื่ระสืงฆ์์ มีหัน้าที�สัอนให้ัคนในช่มชนลุ่ะเว้ินควิามชั�วิทั�งปีวิง ให้ัปีระกอบค่ณีงามควิามดี 

เพ่ั�อปีราศจากกิเลุ่สัแลุ่ะควิามเศร้าหัมอง นี�ค่อ หัลัุ่กธ์รรม ปัีจจ่บันคนในหัม่�บ้านทั�ง

ช่มชนแลุ่ะวัิดต้องอาศัยซึึ่�งกันแลุ่ะกัน “วัดืจะด่ืต้่องม่สืถุานท่ี่� บ้ัานจะสืวยเพื่ราะม่

วัดืดัืดืนิสัืย วัดืกับับ้ัานผ่ลัดืกันช่วยคงสุืขใจ วัดืกับับ้ัานขัดืกันคงบัรรลัยทัี่�งสืองที่าง” 

กิจกรรมที�ดำาเนินการภูายในวัิด เช�น วัินพัระจะมีการสัวิดมนต์ มีการรักษาศีลุ่อ่โบสัถ 

โดยเฉัพัาะอย�างยิ�งเทศกาลุ่เข้าพัรรษา สัำาหัรับวัินเสัาร์-อาทิตย์มีกิจกรรมให้ัคนเข้า

วัิดแลุ่ะมีการปีฏิิบัติธ์รรมเทศนา ซึึ่�งเป็ีนกิจกรรมที�มีตลุ่อดทั�งปีี ทั�งงานด้านปีระเพัณีี

แลุ่ะวิัฒนธ์รรม เพัราะกิจกรรมเปี็นสั�วินหันึ�งที�ทำาให้ัชาวิบ้านรักแลุ่ะสัามัคคีกัน  

ดังนั�น จึงใช้พัลัุ่งควิามศรัทธ์าเป็ีนตัวิตั�งในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

 สัำาหัรบับทบาทของ ครู เป็ีนผ้่พััฒนาศกัยภูาพัของเดก็ ๆ  ในช่มชน 

โดยการพััฒนาควิามร้่ควิามสัามารถแลุ่ะผลุ่สััมฤทธิ์� รวิมทั�งมีการสั�งเสัริม

ให้ัเดก็มจิีตสัาธ์ารณีะ เช�น ทำาควิามสัะอาดวิดั หัร่อช่มชน โดยจ่ดม่�งหัมาย

เพ่ั�อที�จะทำาให้ัโรงเรียนเป็ีนทั�ง New School แลุ่ะ Old School ค่อ ยัง

คงอน่รักษ์ของเดิมไว้ิ แลุ่ะเปีิดรับสิั�งใหัม� ๆ เพ่ั�อใหั้ทันต�อโลุ่กปีัจจ่บัน 

ทำาให้ัเด็กเป็ีนทั�งเด็กเก�ง เด็กดี แลุ่ะเด็กที�มีควิามส่ัข นอกจากการสัั�งสัอน

ให้ัควิามร้่ทางวิิชาการแลุ้่วิ ยังต้องสั�งเสัริมการให้ัควิามร้่ในวิิชาชีพั แลุ่ะ

การอน่รักษ์วัิฒนธ์รรมในท้องถิ�นด้วิย เพ่ั�อให้ัเด็กในช่มชนไม�หัลุ่งลุ่่ม 

รากเหัง้าของตนเอง วิิถีชีวิิตแบบเก�าไม�ควิรหัายไปี แต�เปิีดรับสิั�งใหัม� ๆ  เพ่ั�อ 

ให้ัทันต�อโลุ่กปัีจจ่บัน ตัวิอย�างเช�น การทอผ้าจกลุ่ายท้องถิ�นของบ้านดอนแร�

อน่รักษ์การทำาอาหัารโบราณีของช่มชน (ขนมกาลุ่ะแม ยำาหััวิปีลีุ่  

แกงหัยวิกกลุ้่วิย เป็ีนต้น) ภู่มิปัีญญาเหัลุ่�านี�ได้มีการอน่รักษ์แลุ่ะพััฒนา

จนกลุ่ายเป็ีนสิันค้าปีระจำาท้องถิ�น มีช่�อเสีัยง สั�งผลุ่ให้ัเกิดการสัร้างงาน 

สัร้างควิามเข้มแข็ง แลุ่ะสัร้างรายได้ให้ักับคนใน ชุมชน โดยมีภูาครัฐ 

เข้ามาสั�งเสัริม สันับสัน่นทั�งด้านวิิชาการ แลุ่ะการตลุ่าด 

 กระบวินการก�อนจะได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้มาเปี็นช่มชนค่ณีธ์รรม 

เริ�มจากการใช้วัิดหัร่อโรงเรียนเป็ีนสัถานที�พ่ัดค่ย (พัระ คร่ ผ้่นำาท้องถิ�น 

คนในช่มชนแลุ่ะหัน�วิยงานภูาครัฐที�เกี�ยวิข้อง) เพ่ั�อค้นหัาศักยภูาพัของ

ช่มชนมีลุ่กัษณีะคลุ้่ายกบัการทำาปีระชาคม ค้นหัาวิ�าช่มชนมีควิามพัร้อม

ที�จะเข้าร�วิมเป็ีนช่มชนค่ณีธ์รรมหัร่อไม� มองหัาวิ�า “อะไรคือความด่ืท่ี่�

เราอยากที่ำา ปัีญห่าอะไรท่ี่�เราอยากแก้” แลุ้่วิทำาข้อตกลุ่งร�วิมกัน 

ออกมาเป็ีน “ปีฏิิญญาของห่มู่บ้ัาน” เพ่ั�อเป็ีนแนวิทางการขับเคลุ่่�อนต�อไปี 

หัลัุ่งจากนั�นก็ดำาเนินการจัดทำาแผน แลุ่ะปีฏิิบัติตามแผน โดยกิจกรรม

ต�าง ๆ  ที�ตกลุ่งร�วิมกันก�อให้ัเกิดควิามสัามัคคีในช่มชน มีการปีระเมินผลุ่

หัลัุ่งดำาเนินกิจกรรม เม่�อช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จ มีการยกย�องเชิดช่

บ่คคลุ่หัร่อช่มชน เพ่ั�อเป็ีนแรงเสัริมให้ัทำาดี แลุ่ะรักษาควิามดีต�อไปี

 หัลัุ่กการในการสั�งเสัริมของช่มชนค่ณีธ์รรมที�สัำาคัญมีด้วิยกัน ๓ ข้อ 

ค่อ ๑) มีการนำาหัลัุ่กธ์รรมมาใช้ในการดำาเนินชีวิิตของคนในช่มชน  

๒) มีการนำาเร่�องหัลุ่ักปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพัียงมาปีรับใช้ในช่มชน 

แลุ่ะ ๓) มีการส่ับทอดวิัฒนธ์รรมปีระเพัณีีดั�งเดิมของช่มชน เพั่�อทำาใหั้

คนในช่มชนอย่�ร�วิมกันอย�างสังบส่ัขแลุ่ะมีควิามส่ัข 

 ดังนั�น การเสัริมสัร้างควิามเข้มแข็งจากภูายใน การปีลุ่่กฝัังค�านิยม

แลุ่ะวัิฒนธ์รรมที�ดีงามทั�งด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปีระยก่ต์หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาใช้ในการครองตน การครองคน แลุ่ะ

การครองงาน ค่อภู่มิค้่มกันในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง ก�อให้ัเกิด

ควิามส่ัขทั�งในระดบัปีจัเจกบ่คคลุ่ ระดบัช่มชน แลุ่ะระดบัองคก์รไดอ้ย�าง

ยั�งย่น

 พระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลิ้าฯ 
รับโครงการด้านพัฒนาแหลิ�งนำ�าท่�ราษฎรท่ลิเกลิ้าถวายฎ่กา 
ขึ้อพระราชทานความช�วยเหลิ่อ ไว้เป็นโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ตั�งแต�วันท่� ๑๓ ตุลิาคม ๒๕๕๙ ถ้งวันท่� ๑๓ 
กุมภิาพันธี์ ๒๕๖๔ จัำานวน ๘๑ โครงการ ประกอบด้วย  
ภิาคเหน่อ ๔๐ โครงการ ภิาคกลิาง ๖ โครงการ ภิาคตะวันออก
เฉ่ยงเหน่อ ๒๐ โครงการ แลิะภิาคใต้ ๑๕ โครงการ นับเป็น 
พระมหากรุณาธีิคุณในการพระราชทานความช�วยเหลิ่อแก�ราษฎร
ทั�วทุกภิ่มิภิาคในเร่�องแหลิ�งนำ�าเพ่�อยังประโยชน์ในการอุปโภิค 
บริโภิค การเกษตร บรรเทาภิัยแลิ้ง อุทกภิัย ตลิอดจันพัฒนา
คุณภิาพช่วิตให้ด่ยิ�งขึ้้�นต�อไป
 ข�าวิการแพัร�ระบาดของโรคติดเช่�อไวิรัสัโคโรนาสัายพัันธ์่์ใหัม� 

๒๐๑๙ (COVID-19) ที�แพัร�กระจายไปีทั�วิโลุ่ก รวิมทั�งปีระเทศไทย ตั�งแต�

ต้นปีี ๒๕๖๓ จนถึงปัีจจ่บัน สั�งผลุ่กระทบต�อวิิถีชีวิิตควิามเป็ีนอย่�ของ

ปีระชาชน สัังคม เศรษฐกิจ อย�างใหัญ�หัลุ่วิง แลุ่ะรัฐบาลุ่ได้มีการเริ�มต้น

ฉีัดวัิคซีึ่นเพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ให้ักับคนไทย ตั�งแต�วัินที� ๒๘ ก่มภูาพัันธ์์ 

๒๕๖๔ เป็ีนต้นมา แลุ่ะคาดการณ์ีวิ�า คนไทยท่กคนจะได้รับการฉีัดวัิคซีึ่น 

เพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ภูายในปีี ๒๕๖๔ นี� ฉัะนั�น ไม�วิ�าจะมีวัิคซีึ่นหัร่อ

ไม�มีวัิคซีึ่น COVID-19 ก็ตาม ผมอยากใหั้ท่กคนดำาเนินชีวิิตด้วิยควิาม 

ไม�ปีระมาท มีสัติ ร้่จักปี้องกันตัวิเอง ทั�งการสัวิมหัน้ากากอนามัย  

เว้ินระยะหั�าง แลุ่ะหัมั�นลุ้่างม่อ 

 สัำานักงาน กปีร. ในการเป็ีนหัน�วิยงานกลุ่างปีระสัานควิามร�วิมม่อ

เพ่ั�อสันองพัระราชดำาริให้ัมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเกิดปีระสิัทธิ์ผลุ่ แลุ่ะ 

ดำาเนินงานให้ัมีควิามสัอดคลุ้่องกับเป้ีาหัมายการพััฒนาที�ยั�งย่น  

(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสัหัปีระชาชาติ 

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ ๒๐ ปีี (พั.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม�บทภูายใต้

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ แผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิจ

แลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ ฉับับที� ๑๒ (พั.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

บนฐานองค์ควิามร้่ตามแนวิพัระราชดำาริแลุ่ะหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกิจพัอเพีัยง รวิมทั�งนโยบายรัฐบาลุ่ 

ที�เกี�ยวิข้องด้วิย จากกรอบนโยบายแลุ่ะแนวิทาง 

ที�กลุ่�าวินี� สัำานักงาน กปีร. ก็ได้นำามากำาหันดไว้ิ

ในแผนปีฏิิบัติราชการปีระจำาปีี แลุ่ะไดร้ายงาน

ผลุ่การดำาเนินงานซึึ่�งรัฐบาลุ่กำาหันดให้ัรายงาน

ผลุ่การดำา เ นินงานปีระจำา ปีี ใ ห้ัสัำา นักงาน 

สัภูาพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ (สัศช.) 

โดยผ�านระบบติดตามแลุ่ะปีระเ มินผลุ่แหั�งชาติ  

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ



เลขาฝากบอก

การสู่ร้างองค์ความร้่ให้กับพลัิงบวร 
เพ่�อขัึ้บเคล่ิ�อนหลัิกปรัชญาขึ้องเศรษฐกิจัพอเพ่ยงในการป้องกันการทุจัริต

โดย ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต

(eMENSCR) ตั�งแต�ปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๔ เป็ีนต้นไปี แลุ่ะคัดเลุ่่อก

โครงการที�สัอดคลุ้่องกับแผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ รายงานควิามก้าวิหัน้า

ผ�านระบบ eMENSCR ตลุ่อดจนเลุ่่อกภูารกิจสัำาคัญเพั่�อกำาหันดเปี็น 

ตัวิชี�วัิดเพ่ั�อติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินงานตามมาตรการ

ปีรับปีร่งปีระสิัทธิ์ภูาพัในการปีฏิิบัติราชการ (e-SAR) 

 สัำานักงาน กปีร. ได้พััฒนาระบบงานต�าง ๆ  ให้ัสัอดคลุ้่องกับระบบ

ราชการ ๔.๐ โดยใช้ระบบเทคโนโลุ่ยีสัารสันเทศดิจิทัลุ่ อาทิ ให้ัมีการ

ติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

ผ�านระบบงบปีระมาณีโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (e-Project) 

มีการติดตามฎีกาผ�านระบบติดตามควิามก้าวิหัน้าฎีกาขอพัระราชทาน

พัระมหัากร่ณีา (e-Petition) มีการติดตามการใช้ปีระโยชน์โครงการอันเน่�อง  

มาจากพัระราชดำาริผ�านระบบติดตามโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

(ระบบฐานข้อม่ลุ่กลุ่าง สัำานักงาน กปีร.) มีระบบบริหัารงานวิิชาการศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (การศึกษา ทดลุ่องแลุ่ะ

วิิจัย) แลุ่ะมีระบบภู่มิสัารสันเทศโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

แลุ่ะศ่นย์เรียนร้่เศรษฐกิจพัอเพีัยง เป็ีนต้น ผมคาดหัวัิงวิ�าจะมีการนำา

ระบบปีฏิิบัติการเหัลุ่�านี�มาช�วิยสันับสัน่นงานโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริให้ัเกิดปีระสิัทธิ์ภูาพัยิ�งขึ�น แลุ่ะเป็ีนข้อม่ลุ่สัำาหัรับการ

วิางแผนการบริหัารโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ในโอกาสัต�อไปี

         เพ่ั�อให้ัการดำาเนินงานตามภูารกิจต�าง ๆ 

เป็ีนไปีอย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเพิั�มศักยภูาพั 

ให้ักับบ่คลุ่ากร รวิมทั�งได้มีโอกาสัปีฏิิบัติงานที�

หัลุ่ากหัลุ่าย ผมจึงได้ปีรับปีร่งโครงสัร้าง 

การบริหัารงานใหัม�แลุ่ะโยกย้าย 

สัับเปีลีุ่�ยนเจ้าหัน้าที�เพ่ั�อสั�งเสัริม

สันับสัน่นให้ัได้เรียนร้่การพััฒนางาน

แลุ่ะปีระสับการณี์ใหัม� ๆ รวิมทั�ง 

การปีระสัานงานกับหัน�วิยงานต�าง ๆ  

ที�เกี�ยวิข้องต�อไปี

นายดืนุชา  สิืนธวานนท์ี่

เลขาธิการ กปีร.

 พัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช 

บรมนาถบพิัตร ได้พัระราชทานพัระราชดำาริหัลัุ่กการ “บัวร”  

ให้ันำาบ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ซึึ่�งเป็ีนสัถาบันหัลัุ่กของสัังคมไทยมาใช้

ในการพััฒนาทำาหัน้าที�เปี็นแกนกลุ่างในการแก้ไขปัีญหัาในระดับช่มชน 

เป็ีนการปีระสัาน ๓ สัถาบัน ค่อ สัถาบันครอบครัวิ (บ้าน) สัถาบันศาสันา 

(วัิด, โบสัถ์, มัสัยิด) แลุ่ะสัถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) 

มารวิมพัลัุ่งเป็ีนกลุ่ไกในการพััฒนาแลุ่ะสัร้างช่มชนให้ัเข้มแข็ง ตัดสิันใจ 

แก้ไขปีญัหัาตนเองแลุ่ะช่มชน ร�วิมกนัคิด ร�วิมกนัสัรา้ง แลุ่ะบรหิัารจดัการ

ช่มชนกันเองในฐานะที�ตนเป็ีนเจ้าของช่มชน

 การสัร้างองค์ควิามร้่ ด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปี้องกัน

การท่จริต ให้ักับภูาคีเคร่อข�ายโดยใช้พัลุ่ังบวิร ในการขับเคลุ่่�อนจะนำา 

ไปีส่ั�ควิามสัำาเร็จ ใน ๓ ระดับ ได้แก� ระดัืบัปีระชาชน มีพัฤติกรรม 

ที�ถ่กต้องดีงามตามหัลัุ่กศาสันา มีควิามมั�นคงเข้มแข็งด้วิยหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกจิพัอเพัยีงแลุ่ะวิิถีวัิฒนธ์รรมแบบไทย ระดัืบัสัืงคม มีองคก์ร/

ช่มชน/หัน�วิยงาน ที�มีควิามเอ่�ออาทรแลุ่ะแบ�งปัีน แลุ่ะระดัืบัปีระเที่ศู 

เกิดควิามสังบส่ัข สัมานฉัันท์ มั�นคง ปีลุ่อดจากท่จริตคอร์รัปีชัน ด้วิย 

มิติทางศาสันาอย�างยั�งย่น ตามแผนแม�บทสั�งเสัริมค่ณีธ์รรมแหั�งชาติ  

ฉับับที� ๑ (พั.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 สัำานักงาน กปีร. เห็ันเป็ีนโอกาสัอันดีในการที�จะสัร้างองค์ควิามร้่

ให้ักับพัลัุ่งบวิรเพ่ั�อขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริตให้ักับภูาคเีคร่อข�าย แลุ่ะมกีารแลุ่กเปีลีุ่�ยนปีระสับการณี์

เพ่ั�อเติมพัลัุ่งในการขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริต ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต (ศปีท.) เลุ่่อกพ่ั�นที�

โครงการศึูกษาวิธ่การฟ้ื้�นฟูื้ท่ี่�ดิืนเสืื�อมโที่รมเขาชะงุ้มอันเนื�องมาจาก

พื่ระราชดืำาริ ตำาบลุ่เขาชะง้่ม อำาเภูอโพัธ์าราม จังหัวัิดราชบ่รี เป็ีนพ่ั�นที�

 สัำานักงาน กปีร. ได้เห็ันค่ณีค�าพัลัุ่ง “บัวร” ของจังหัวัิด

ราชบ่รี จึงเกิดแนวิคิดในการเช่�อมโยงแลุ่ะขยายผลุ่หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงแลุ่ะการปี้องกันการท่จริตไปี

ขับเคลุ่่�อนเพั่�อใหัค้รอบคลุ่่มท่กภูาคสั�วินของจงัหัวิดั อันจะเกดิ

ปีระโยชน์ส่ังส่ัดต�อภูาคปีระชาชนในพ่ั�นที� ตลุ่อดจนเป็ีน

ตัวิอย�างจังหัวัิดค่ณีธ์รรมให้ักับจังหัวัิดอ่�น ๆ ได้นำาไปีศึกษา

แลุ่ะปีระย่กต์ใช้ต�อไปี สัำาหัรับวัิตถ่ปีระสังค์โครงการ เพ่ั�อ

ปีระย่กต์หัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาขับเคลุ่่�อน 

ในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง แลุ่ะเป็ีนภู่มิค้่มกันกาย/ใจ 

ให้ัหั�างไกลุ่จากการท่จริตคอร์รัปีชันที�เกิดจากการมีสั�วินร�วิม

ของคนในช่มชนโดยใช้พัลัุ่ง “บัวร” ในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

ให้ัมีควิามเข้มแข็งทั�งด้านเศรษฐกิจ สัังคม วัิฒนธ์รรม  

สิั�งแวิดลุ้่อม แลุ่ะการป้ีองกันการท่จริต 

  หัลัุ่กการ “บัวร” บ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ของ

จังหัวัิดราชบ่รี หัมายถึง การอย่�ร�วิมกันแบบอาศัยเก่�อก่ลุ่กัน

ของคนในช่มชนโดยมีภูาครัฐเสัม่อนตัวิกลุ่างคอยขับเคลุ่่�อน

แลุ่ะปีระสัานเปี็นการเช่�อมร้อยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินเข้าหัากัน 

เช�น ช่มชนอาศัยวัิด วัิดอาศัยช่มชน โรงเรียนอาศัยวัิด ช่มชน

อาศยัโรงเรียน เปีน็การอย่�ร�วิมกนัขาดอย�างใดอย�างหันึ�งไม�ได้

จะไม�ครบถ้วินสัมบ่รณ์ี ทำาให้ัไม�เกิดพัลัุ่งบวิรในการขับเคลุ่่�อน

ช่มชน

 ปัีจจัยที�ทำาให้ัช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จในเร่�องพัลัุ่ง

บวิร ค่อ พัระ โรงเรียน แลุ่ะคนในช่มชนต้องมีหัลัุ่กในการ

ดำาเนินชีวิิต โดยเฉัพัาะหัลัุ่กธ์รรมในเร่�องของอิทธิ์บาท ๔ ค่อ 

ฉัันทะ ควิามพัอใจ วิิริยะ ค่อ ควิามเพีัยร จิตตะ ค่อ จิตใจ 

นำาร�องจดัโครงการฯ เน่�องจากโครงการศกึษาวิิธี์การฟั้�นฟ่ัที�ดินเสั่�อมโทรม

เขาชะง้่มฯ เป็ีนโครงการที�นำาผลุ่สัำาเร็จด้านการพััฒนาดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะ

การเกษตรเพ่ั�อฟ้ั�นฟ่ัที�ดินเส่ั�อมโทรม ถ�ายทอดส่ั�เกษตรกรในพ่ั�นที�โครงการฯ 

ครอบคลุ่่มพ่ั�นที� จำานวิน ๑๒ หัม่�บ้าน ปัีจจ่บันพ่ั�นที�แหั�งนี�ได้รับการฟ้ั�นฟ่ั 

จนปีระสับผลุ่สัำาเร็จเป็ีนแหัลุ่�งศึกษาเรียนร้่ในการพััฒนาการจัดการ

ปัีญหัาด้านทรัพัยากรดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะพััฒนาอาชีพั เพ่ั�อนำาไปีปีรับใช้

ในชีวิิตปีระจำาวัินให้ัมีควิามเป็ีนอย่�ที�ดีขึ�น โดยยึดหัลัุ่กปีรัชญาของ

เศรษฐกิจพัอเพีัยง ซึึ่�งเปีรียบเสัม่อนพิัพิัธ์ภัูณีฑ์์ธ์รรมชาติที�มีชีวิิต อีกทั�ง

ยังเป็ีนแหัลุ่�งท�องเที�ยวิเชิงเกษตรที�สัำาคัญของจังหัวัิดราชบ่รี ปีระเด็นสัำาคัญ  

อีกปีระการหันึ�งค่อจังหัวิัดราชบ่รีได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้เปี็นจังหัวิัด

ค่ณีธ์รรมต้นแบบได้รับโล่เชิดืชูเก่ยรติ่ ๑๐๐ สุืดืยอดืชุมชนคุณธรรม

น้อมนำาห่ลักปีรัชญาของเศูรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง ขับัเคลื�อนด้ืวยพื่ลังบัวร

ต้่นแบับั ที�เกิดจากควิามเข้มแข็งของปีระชาชน วัิด โรงเรียน แลุ่ะ 

สั�วินราชการที�เกี�ยวิข้อง

ที�ฝัักใฝ่ัในควิามดี แลุ่ะวิิมังสัา ค่อ ควิามไตร�ตรอง คิดหัาวิิธี์แก้ไขปีรับปีร่ง สิั�งเหัลุ่�านี�  

จะสั�งผลุ่ให้ัเกิดควิามสัำาเร็จ โดยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินก็จะมีบทบาทหัน้าที�ของตน เช�น  

พื่ระสืงฆ์์ มีหัน้าที�สัอนให้ัคนในช่มชนลุ่ะเว้ินควิามชั�วิทั�งปีวิง ให้ัปีระกอบค่ณีงามควิามดี 

เพ่ั�อปีราศจากกิเลุ่สัแลุ่ะควิามเศร้าหัมอง นี�ค่อ หัลัุ่กธ์รรม ปัีจจ่บันคนในหัม่�บ้านทั�ง

ช่มชนแลุ่ะวัิดต้องอาศัยซึึ่�งกันแลุ่ะกัน “วัดืจะด่ืต้่องม่สืถุานท่ี่� บ้ัานจะสืวยเพื่ราะม่

วัดืดัืดืนิสัืย วัดืกับับ้ัานผ่ลัดืกันช่วยคงสุืขใจ วัดืกับับ้ัานขัดืกันคงบัรรลัยทัี่�งสืองที่าง” 

กิจกรรมที�ดำาเนินการภูายในวัิด เช�น วัินพัระจะมีการสัวิดมนต์ มีการรักษาศีลุ่อ่โบสัถ 

โดยเฉัพัาะอย�างยิ�งเทศกาลุ่เข้าพัรรษา สัำาหัรับวัินเสัาร์-อาทิตย์มีกิจกรรมให้ัคนเข้า

วัิดแลุ่ะมีการปีฏิิบัติธ์รรมเทศนา ซึึ่�งเป็ีนกิจกรรมที�มีตลุ่อดทั�งปีี ทั�งงานด้านปีระเพัณีี

แลุ่ะวิัฒนธ์รรม เพัราะกิจกรรมเปี็นสั�วินหันึ�งที�ทำาให้ัชาวิบ้านรักแลุ่ะสัามัคคีกัน  

ดังนั�น จึงใช้พัลัุ่งควิามศรัทธ์าเป็ีนตัวิตั�งในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

 สัำาหัรบับทบาทของ ครู เป็ีนผ้่พััฒนาศกัยภูาพัของเดก็ ๆ  ในช่มชน 

โดยการพััฒนาควิามร้่ควิามสัามารถแลุ่ะผลุ่สััมฤทธิ์� รวิมทั�งมีการสั�งเสัริม

ให้ัเดก็มจิีตสัาธ์ารณีะ เช�น ทำาควิามสัะอาดวิดั หัร่อช่มชน โดยจ่ดม่�งหัมาย

เพ่ั�อที�จะทำาให้ัโรงเรียนเป็ีนทั�ง New School แลุ่ะ Old School ค่อ ยัง

คงอน่รักษ์ของเดิมไว้ิ แลุ่ะเปีิดรับสิั�งใหัม� ๆ เพ่ั�อใหั้ทันต�อโลุ่กปีัจจ่บัน 

ทำาให้ัเด็กเป็ีนทั�งเด็กเก�ง เด็กดี แลุ่ะเด็กที�มีควิามส่ัข นอกจากการสัั�งสัอน

ให้ัควิามร้่ทางวิิชาการแลุ้่วิ ยังต้องสั�งเสัริมการให้ัควิามร้่ในวิิชาชีพั แลุ่ะ

การอน่รักษ์วัิฒนธ์รรมในท้องถิ�นด้วิย เพ่ั�อให้ัเด็กในช่มชนไม�หัลุ่งลุ่่ม 

รากเหัง้าของตนเอง วิิถีชีวิิตแบบเก�าไม�ควิรหัายไปี แต�เปิีดรับสิั�งใหัม� ๆ  เพ่ั�อ 

ให้ัทันต�อโลุ่กปัีจจ่บัน ตัวิอย�างเช�น การทอผ้าจกลุ่ายท้องถิ�นของบ้านดอนแร�

อน่รักษ์การทำาอาหัารโบราณีของช่มชน (ขนมกาลุ่ะแม ยำาหััวิปีลีุ่  

แกงหัยวิกกลุ้่วิย เป็ีนต้น) ภู่มิปัีญญาเหัลุ่�านี�ได้มีการอน่รักษ์แลุ่ะพััฒนา

จนกลุ่ายเป็ีนสิันค้าปีระจำาท้องถิ�น มีช่�อเสีัยง สั�งผลุ่ให้ัเกิดการสัร้างงาน 

สัร้างควิามเข้มแข็ง แลุ่ะสัร้างรายได้ให้ักับคนใน ชุมชน โดยมีภูาครัฐ 

เข้ามาสั�งเสัริม สันับสัน่นทั�งด้านวิิชาการ แลุ่ะการตลุ่าด 

 กระบวินการก�อนจะได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้มาเปี็นช่มชนค่ณีธ์รรม 

เริ�มจากการใช้วัิดหัร่อโรงเรียนเป็ีนสัถานที�พ่ัดค่ย (พัระ คร่ ผ้่นำาท้องถิ�น 

คนในช่มชนแลุ่ะหัน�วิยงานภูาครัฐที�เกี�ยวิข้อง) เพ่ั�อค้นหัาศักยภูาพัของ

ช่มชนมีลุ่กัษณีะคลุ้่ายกบัการทำาปีระชาคม ค้นหัาวิ�าช่มชนมีควิามพัร้อม

ที�จะเข้าร�วิมเป็ีนช่มชนค่ณีธ์รรมหัร่อไม� มองหัาวิ�า “อะไรคือความด่ืท่ี่�

เราอยากที่ำา ปัีญห่าอะไรท่ี่�เราอยากแก้” แลุ้่วิทำาข้อตกลุ่งร�วิมกัน 

ออกมาเป็ีน “ปีฏิิญญาของห่มู่บ้ัาน” เพ่ั�อเป็ีนแนวิทางการขับเคลุ่่�อนต�อไปี 

หัลัุ่งจากนั�นก็ดำาเนินการจัดทำาแผน แลุ่ะปีฏิิบัติตามแผน โดยกิจกรรม

ต�าง ๆ  ที�ตกลุ่งร�วิมกันก�อให้ัเกิดควิามสัามัคคีในช่มชน มีการปีระเมินผลุ่

หัลัุ่งดำาเนินกิจกรรม เม่�อช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จ มีการยกย�องเชิดช่

บ่คคลุ่หัร่อช่มชน เพ่ั�อเป็ีนแรงเสัริมให้ัทำาดี แลุ่ะรักษาควิามดีต�อไปี

 หัลัุ่กการในการสั�งเสัริมของช่มชนค่ณีธ์รรมที�สัำาคัญมีด้วิยกัน ๓ ข้อ 

ค่อ ๑) มีการนำาหัลัุ่กธ์รรมมาใช้ในการดำาเนินชีวิิตของคนในช่มชน  

๒) มีการนำาเร่�องหัลุ่ักปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพัียงมาปีรับใช้ในช่มชน 

แลุ่ะ ๓) มีการส่ับทอดวิัฒนธ์รรมปีระเพัณีีดั�งเดิมของช่มชน เพั่�อทำาใหั้

คนในช่มชนอย่�ร�วิมกันอย�างสังบส่ัขแลุ่ะมีควิามส่ัข 

 ดังนั�น การเสัริมสัร้างควิามเข้มแข็งจากภูายใน การปีลุ่่กฝัังค�านิยม

แลุ่ะวัิฒนธ์รรมที�ดีงามทั�งด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปีระยก่ต์หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาใช้ในการครองตน การครองคน แลุ่ะ

การครองงาน ค่อภู่มิค้่มกันในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง ก�อให้ัเกิด

ควิามส่ัขทั�งในระดบัปีจัเจกบ่คคลุ่ ระดบัช่มชน แลุ่ะระดบัองคก์รไดอ้ย�าง

ยั�งย่น

 พระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลิ้าฯ 
รับโครงการด้านพัฒนาแหลิ�งนำ�าท่�ราษฎรท่ลิเกลิ้าถวายฎ่กา 
ขึ้อพระราชทานความช�วยเหลิ่อ ไว้เป็นโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ตั�งแต�วันท่� ๑๓ ตุลิาคม ๒๕๕๙ ถ้งวันท่� ๑๓ 
กุมภิาพันธี์ ๒๕๖๔ จัำานวน ๘๑ โครงการ ประกอบด้วย  
ภิาคเหน่อ ๔๐ โครงการ ภิาคกลิาง ๖ โครงการ ภิาคตะวันออก
เฉ่ยงเหน่อ ๒๐ โครงการ แลิะภิาคใต้ ๑๕ โครงการ นับเป็น 
พระมหากรุณาธีิคุณในการพระราชทานความช�วยเหลิ่อแก�ราษฎร
ทั�วทุกภิ่มิภิาคในเร่�องแหลิ�งนำ�าเพ่�อยังประโยชน์ในการอุปโภิค 
บริโภิค การเกษตร บรรเทาภิัยแลิ้ง อุทกภิัย ตลิอดจันพัฒนา
คุณภิาพช่วิตให้ด่ยิ�งขึ้้�นต�อไป
 ข�าวิการแพัร�ระบาดของโรคติดเช่�อไวิรัสัโคโรนาสัายพัันธ์่์ใหัม� 

๒๐๑๙ (COVID-19) ที�แพัร�กระจายไปีทั�วิโลุ่ก รวิมทั�งปีระเทศไทย ตั�งแต�

ต้นปีี ๒๕๖๓ จนถึงปัีจจ่บัน สั�งผลุ่กระทบต�อวิิถีชีวิิตควิามเป็ีนอย่�ของ

ปีระชาชน สัังคม เศรษฐกิจ อย�างใหัญ�หัลุ่วิง แลุ่ะรัฐบาลุ่ได้มีการเริ�มต้น

ฉีัดวัิคซีึ่นเพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ให้ักับคนไทย ตั�งแต�วัินที� ๒๘ ก่มภูาพัันธ์์ 

๒๕๖๔ เป็ีนต้นมา แลุ่ะคาดการณ์ีวิ�า คนไทยท่กคนจะได้รับการฉีัดวัิคซีึ่น 

เพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ภูายในปีี ๒๕๖๔ นี� ฉัะนั�น ไม�วิ�าจะมีวัิคซีึ่นหัร่อ

ไม�มีวัิคซีึ่น COVID-19 ก็ตาม ผมอยากใหั้ท่กคนดำาเนินชีวิิตด้วิยควิาม 

ไม�ปีระมาท มีสัติ ร้่จักปี้องกันตัวิเอง ทั�งการสัวิมหัน้ากากอนามัย  

เว้ินระยะหั�าง แลุ่ะหัมั�นลุ้่างม่อ 

 สัำานักงาน กปีร. ในการเป็ีนหัน�วิยงานกลุ่างปีระสัานควิามร�วิมม่อ

เพ่ั�อสันองพัระราชดำาริให้ัมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเกิดปีระสิัทธิ์ผลุ่ แลุ่ะ 

ดำาเนินงานให้ัมีควิามสัอดคลุ้่องกับเป้ีาหัมายการพััฒนาที�ยั�งย่น  

(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสัหัปีระชาชาติ 

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ ๒๐ ปีี (พั.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม�บทภูายใต้

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ แผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิจ

แลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ ฉับับที� ๑๒ (พั.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

บนฐานองค์ควิามร้่ตามแนวิพัระราชดำาริแลุ่ะหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกิจพัอเพีัยง รวิมทั�งนโยบายรัฐบาลุ่ 

ที�เกี�ยวิข้องด้วิย จากกรอบนโยบายแลุ่ะแนวิทาง 

ที�กลุ่�าวินี� สัำานักงาน กปีร. ก็ได้นำามากำาหันดไว้ิ

ในแผนปีฏิิบัติราชการปีระจำาปีี แลุ่ะไดร้ายงาน

ผลุ่การดำาเนินงานซึึ่�งรัฐบาลุ่กำาหันดให้ัรายงาน

ผลุ่การดำา เ นินงานปีระจำา ปีี ใ ห้ัสัำา นักงาน 

สัภูาพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ (สัศช.) 

โดยผ�านระบบติดตามแลุ่ะปีระเ มินผลุ่แหั�งชาติ  

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ



เลขาฝากบอก

การสู่ร้างองค์ความร้่ให้กับพลัิงบวร 
เพ่�อขัึ้บเคล่ิ�อนหลัิกปรัชญาขึ้องเศรษฐกิจัพอเพ่ยงในการป้องกันการทุจัริต

โดย ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต

(eMENSCR) ตั�งแต�ปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๔ เป็ีนต้นไปี แลุ่ะคัดเลุ่่อก

โครงการที�สัอดคลุ้่องกับแผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ รายงานควิามก้าวิหัน้า

ผ�านระบบ eMENSCR ตลุ่อดจนเลุ่่อกภูารกิจสัำาคัญเพั่�อกำาหันดเปี็น 

ตัวิชี�วัิดเพ่ั�อติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินงานตามมาตรการ

ปีรับปีร่งปีระสิัทธิ์ภูาพัในการปีฏิิบัติราชการ (e-SAR) 

 สัำานักงาน กปีร. ได้พััฒนาระบบงานต�าง ๆ  ให้ัสัอดคลุ้่องกับระบบ

ราชการ ๔.๐ โดยใช้ระบบเทคโนโลุ่ยีสัารสันเทศดิจิทัลุ่ อาทิ ให้ัมีการ

ติดตามผลุ่ควิามก้าวิหัน้าการดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

ผ�านระบบงบปีระมาณีโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (e-Project) 

มีการติดตามฎีกาผ�านระบบติดตามควิามก้าวิหัน้าฎีกาขอพัระราชทาน

พัระมหัากร่ณีา (e-Petition) มีการติดตามการใช้ปีระโยชน์โครงการอันเน่�อง  

มาจากพัระราชดำาริผ�านระบบติดตามโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

(ระบบฐานข้อม่ลุ่กลุ่าง สัำานักงาน กปีร.) มีระบบบริหัารงานวิิชาการศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (การศึกษา ทดลุ่องแลุ่ะ

วิิจัย) แลุ่ะมีระบบภู่มิสัารสันเทศโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ

แลุ่ะศ่นย์เรียนร้่เศรษฐกิจพัอเพีัยง เป็ีนต้น ผมคาดหัวัิงวิ�าจะมีการนำา

ระบบปีฏิิบัติการเหัลุ่�านี�มาช�วิยสันับสัน่นงานโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริให้ัเกิดปีระสิัทธิ์ภูาพัยิ�งขึ�น แลุ่ะเป็ีนข้อม่ลุ่สัำาหัรับการ

วิางแผนการบริหัารโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ในโอกาสัต�อไปี

         เพ่ั�อให้ัการดำาเนินงานตามภูารกิจต�าง ๆ 

เป็ีนไปีอย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเพิั�มศักยภูาพั 

ให้ักับบ่คลุ่ากร รวิมทั�งได้มีโอกาสัปีฏิิบัติงานที�

หัลุ่ากหัลุ่าย ผมจึงได้ปีรับปีร่งโครงสัร้าง 

การบริหัารงานใหัม�แลุ่ะโยกย้าย 

สัับเปีลีุ่�ยนเจ้าหัน้าที�เพ่ั�อสั�งเสัริม

สันับสัน่นให้ัได้เรียนร้่การพััฒนางาน

แลุ่ะปีระสับการณี์ใหัม� ๆ รวิมทั�ง 

การปีระสัานงานกับหัน�วิยงานต�าง ๆ  

ที�เกี�ยวิข้องต�อไปี

นายดืนุชา  สิืนธวานนท์ี่

เลขาธิการ กปีร.

 พัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช 

บรมนาถบพิัตร ได้พัระราชทานพัระราชดำาริหัลัุ่กการ “บัวร”  

ให้ันำาบ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ซึึ่�งเป็ีนสัถาบันหัลัุ่กของสัังคมไทยมาใช้

ในการพััฒนาทำาหัน้าที�เปี็นแกนกลุ่างในการแก้ไขปัีญหัาในระดับช่มชน 

เป็ีนการปีระสัาน ๓ สัถาบัน ค่อ สัถาบันครอบครัวิ (บ้าน) สัถาบันศาสันา 

(วัิด, โบสัถ์, มัสัยิด) แลุ่ะสัถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) 

มารวิมพัลัุ่งเป็ีนกลุ่ไกในการพััฒนาแลุ่ะสัร้างช่มชนให้ัเข้มแข็ง ตัดสิันใจ 

แก้ไขปีญัหัาตนเองแลุ่ะช่มชน ร�วิมกนัคิด ร�วิมกนัสัร้าง แลุ่ะบรหิัารจดัการ

ช่มชนกันเองในฐานะที�ตนเป็ีนเจ้าของช่มชน

 การสัร้างองค์ควิามร้่ ด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปี้องกัน

การท่จริต ให้ักับภูาคีเคร่อข�ายโดยใช้พัลัุ่งบวิร ในการขับเคลุ่่�อนจะนำา 

ไปีสั่�ควิามสัำาเร็จ ใน ๓ ระดับ ได้แก� ระดัืบัปีระชาชน มีพัฤติกรรม 

ที�ถ่กต้องดีงามตามหัลัุ่กศาสันา มีควิามมั�นคงเข้มแข็งด้วิยหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกจิพัอเพัยีงแลุ่ะวิิถีวัิฒนธ์รรมแบบไทย ระดัืบัสัืงคม มีองคก์ร/

ช่มชน/หัน�วิยงาน ที�มีควิามเอ่�ออาทรแลุ่ะแบ�งปัีน แลุ่ะระดัืบัปีระเที่ศู 

เกิดควิามสังบส่ัข สัมานฉัันท์ มั�นคง ปีลุ่อดจากท่จริตคอร์รัปีชัน ด้วิย 

มิติทางศาสันาอย�างยั�งย่น ตามแผนแม�บทสั�งเสัริมค่ณีธ์รรมแหั�งชาติ  

ฉับับที� ๑ (พั.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 สัำานักงาน กปีร. เห็ันเป็ีนโอกาสัอันดีในการที�จะสัร้างองค์ควิามร้่

ให้ักับพัลัุ่งบวิรเพ่ั�อขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริตให้ักับภูาคเีคร่อข�าย แลุ่ะมกีารแลุ่กเปีลีุ่�ยนปีระสับการณี์

เพ่ั�อเติมพัลัุ่งในการขับเคลุ่่�อนหัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงในการ

ป้ีองกันการท่จริต ศ่นย์ปีฏิิบัติการต�อต้านการท่จริต (ศปีท.) เลุ่่อกพ่ั�นที�

โครงการศึูกษาวิธ่การฟ้ื้�นฟูื้ท่ี่�ดิืนเสืื�อมโที่รมเขาชะงุ้มอันเนื�องมาจาก

พื่ระราชดืำาริ ตำาบลุ่เขาชะง้่ม อำาเภูอโพัธ์าราม จังหัวัิดราชบ่รี เป็ีนพ่ั�นที�

 สัำานักงาน กปีร. ได้เห็ันค่ณีค�าพัลัุ่ง “บัวร” ของจังหัวัิด

ราชบ่รี จึงเกิดแนวิคิดในการเช่�อมโยงแลุ่ะขยายผลุ่หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงแลุ่ะการปี้องกันการท่จริตไปี

ขับเคลุ่่�อนเพั่�อใหัค้รอบคลุ่่มท่กภูาคสั�วินของจงัหัวิดั อันจะเกดิ

ปีระโยชน์ส่ังส่ัดต�อภูาคปีระชาชนในพ่ั�นที� ตลุ่อดจนเป็ีน

ตัวิอย�างจังหัวัิดค่ณีธ์รรมให้ักับจังหัวัิดอ่�น ๆ ได้นำาไปีศึกษา

แลุ่ะปีระย่กต์ใช้ต�อไปี สัำาหัรับวัิตถ่ปีระสังค์โครงการ เพ่ั�อ

ปีระย่กต์หัลัุ่กปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาขับเคลุ่่�อน 

ในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง แลุ่ะเป็ีนภู่มิค้่มกันกาย/ใจ 

ให้ัหั�างไกลุ่จากการท่จริตคอร์รัปีชันที�เกิดจากการมีสั�วินร�วิม

ของคนในช่มชนโดยใช้พัลัุ่ง “บัวร” ในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

ให้ัมีควิามเข้มแข็งทั�งด้านเศรษฐกิจ สัังคม วัิฒนธ์รรม  

สิั�งแวิดลุ้่อม แลุ่ะการป้ีองกันการท่จริต 

  หัลัุ่กการ “บัวร” บ้าน วัิด โรงเรียน/ราชการ ของ

จังหัวัิดราชบ่รี หัมายถึง การอย่�ร�วิมกันแบบอาศัยเก่�อก่ลุ่กัน

ของคนในช่มชนโดยมีภูาครัฐเสัม่อนตัวิกลุ่างคอยขับเคลุ่่�อน

แลุ่ะปีระสัานเปี็นการเช่�อมร้อยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินเข้าหัากัน 

เช�น ช่มชนอาศัยวัิด วัิดอาศัยช่มชน โรงเรียนอาศัยวัิด ช่มชน

อาศยัโรงเรียน เปีน็การอย่�ร�วิมกนัขาดอย�างใดอย�างหันึ�งไม�ได้

จะไม�ครบถ้วินสัมบ่รณ์ี ทำาให้ัไม�เกิดพัลัุ่งบวิรในการขับเคลุ่่�อน

ช่มชน

 ปัีจจัยที�ทำาให้ัช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จในเร่�องพัลัุ่ง

บวิร ค่อ พัระ โรงเรียน แลุ่ะคนในช่มชนต้องมีหัลัุ่กในการ

ดำาเนินชีวิิต โดยเฉัพัาะหัลัุ่กธ์รรมในเร่�องของอิทธิ์บาท ๔ ค่อ 

ฉัันทะ ควิามพัอใจ วิิริยะ ค่อ ควิามเพีัยร จิตตะ ค่อ จิตใจ 

นำาร�องจดัโครงการฯ เน่�องจากโครงการศกึษาวิิธี์การฟั้�นฟ่ัที�ดินเสั่�อมโทรม

เขาชะง้่มฯ เป็ีนโครงการที�นำาผลุ่สัำาเร็จด้านการพััฒนาดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะ

การเกษตรเพ่ั�อฟ้ั�นฟ่ัที�ดินเส่ั�อมโทรม ถ�ายทอดส่ั�เกษตรกรในพ่ั�นที�โครงการฯ 

ครอบคลุ่่มพ่ั�นที� จำานวิน ๑๒ หัม่�บ้าน ปัีจจ่บันพ่ั�นที�แหั�งนี�ได้รับการฟ้ั�นฟ่ั 

จนปีระสับผลุ่สัำาเร็จเป็ีนแหัลุ่�งศึกษาเรียนร้่ในการพััฒนาการจัดการ

ปัีญหัาด้านทรัพัยากรดิน นำ�า ป่ีาไม้ แลุ่ะพััฒนาอาชีพั เพ่ั�อนำาไปีปีรับใช้

ในชีวิิตปีระจำาวัินให้ัมีควิามเป็ีนอย่�ที�ดีขึ�น โดยยึดหัลัุ่กปีรัชญาของ

เศรษฐกิจพัอเพีัยง ซึึ่�งเปีรียบเสัม่อนพิัพิัธ์ภัูณีฑ์์ธ์รรมชาติที�มีชีวิิต อีกทั�ง

ยังเป็ีนแหัลุ่�งท�องเที�ยวิเชิงเกษตรที�สัำาคัญของจังหัวัิดราชบ่รี ปีระเด็นสัำาคัญ  

อีกปีระการหันึ�งค่อจังหัวิัดราชบ่รีได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้เปี็นจังหัวิัด

ค่ณีธ์รรมต้นแบบได้รับโล่เชิดืชูเก่ยรติ่ ๑๐๐ สุืดืยอดืชุมชนคุณธรรม

น้อมนำาห่ลักปีรัชญาของเศูรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง ขับัเคลื�อนด้ืวยพื่ลังบัวร

ต้่นแบับั ที�เกิดจากควิามเข้มแข็งของปีระชาชน วัิด โรงเรียน แลุ่ะ 

สั�วินราชการที�เกี�ยวิข้อง

ที�ฝัักใฝ่ัในควิามดี แลุ่ะวิิมังสัา ค่อ ควิามไตร�ตรอง คิดหัาวิิธี์แก้ไขปีรับปีร่ง สิั�งเหัลุ่�านี�  

จะสั�งผลุ่ให้ัเกิดควิามสัำาเร็จ โดยแต�ลุ่ะภูาคสั�วินก็จะมีบทบาทหัน้าที�ของตน เช�น  

พื่ระสืงฆ์์ มีหัน้าที�สัอนให้ัคนในช่มชนลุ่ะเว้ินควิามชั�วิทั�งปีวิง ให้ัปีระกอบค่ณีงามควิามดี 

เพ่ั�อปีราศจากกิเลุ่สัแลุ่ะควิามเศร้าหัมอง นี�ค่อ หัลัุ่กธ์รรม ปัีจจ่บันคนในหัม่�บ้านทั�ง

ช่มชนแลุ่ะวัิดต้องอาศัยซึึ่�งกันแลุ่ะกัน “วัดืจะด่ืต้่องม่สืถุานท่ี่� บ้ัานจะสืวยเพื่ราะม่

วัดืดัืดืนิสัืย วัดืกับับ้ัานผ่ลัดืกันช่วยคงสุืขใจ วัดืกับับ้ัานขัดืกันคงบัรรลัยทัี่�งสืองที่าง” 

กิจกรรมที�ดำาเนินการภูายในวัิด เช�น วัินพัระจะมีการสัวิดมนต์ มีการรักษาศีลุ่อ่โบสัถ 

โดยเฉัพัาะอย�างยิ�งเทศกาลุ่เข้าพัรรษา สัำาหัรับวัินเสัาร์-อาทิตย์มีกิจกรรมให้ัคนเข้า

วัิดแลุ่ะมีการปีฏิิบัติธ์รรมเทศนา ซึึ่�งเป็ีนกิจกรรมที�มีตลุ่อดทั�งปีี ทั�งงานด้านปีระเพัณีี

แลุ่ะวิัฒนธ์รรม เพัราะกิจกรรมเปี็นสั�วินหันึ�งที�ทำาให้ัชาวิบ้านรักแลุ่ะสัามัคคีกัน  

ดังนั�น จึงใช้พัลัุ่งควิามศรัทธ์าเป็ีนตัวิตั�งในการขับเคลุ่่�อนช่มชน

 สัำาหัรบับทบาทของ ครู เป็ีนผ้่พััฒนาศกัยภูาพัของเดก็ ๆ  ในช่มชน 

โดยการพััฒนาควิามร้่ควิามสัามารถแลุ่ะผลุ่สััมฤทธิ์� รวิมทั�งมีการสั�งเสัริม

ให้ัเดก็มจิีตสัาธ์ารณีะ เช�น ทำาควิามสัะอาดวิดั หัร่อช่มชน โดยจ่ดม่�งหัมาย

เพ่ั�อที�จะทำาให้ัโรงเรียนเป็ีนทั�ง New School แลุ่ะ Old School ค่อ ยัง

คงอน่รักษ์ของเดิมไว้ิ แลุ่ะเปีิดรับสิั�งใหัม� ๆ เพ่ั�อใหั้ทันต�อโลุ่กปีัจจ่บัน 

ทำาให้ัเด็กเป็ีนทั�งเด็กเก�ง เด็กดี แลุ่ะเด็กที�มีควิามส่ัข นอกจากการสัั�งสัอน

ให้ัควิามร้่ทางวิิชาการแลุ้่วิ ยังต้องสั�งเสัริมการให้ัควิามร้่ในวิิชาชีพั แลุ่ะ

การอน่รักษ์วัิฒนธ์รรมในท้องถิ�นด้วิย เพ่ั�อให้ัเด็กในช่มชนไม�หัลุ่งลุ่่ม 

รากเหัง้าของตนเอง วิิถีชีวิิตแบบเก�าไม�ควิรหัายไปี แต�เปิีดรับสิั�งใหัม� ๆ  เพ่ั�อ 

ให้ัทันต�อโลุ่กปัีจจ่บัน ตัวิอย�างเช�น การทอผ้าจกลุ่ายท้องถิ�นของบ้านดอนแร�

อน่รักษ์การทำาอาหัารโบราณีของช่มชน (ขนมกาลุ่ะแม ยำาหััวิปีลีุ่  

แกงหัยวิกกลุ้่วิย เป็ีนต้น) ภู่มิปัีญญาเหัลุ่�านี�ได้มีการอน่รักษ์แลุ่ะพััฒนา

จนกลุ่ายเป็ีนสิันค้าปีระจำาท้องถิ�น มีช่�อเสีัยง สั�งผลุ่ให้ัเกิดการสัร้างงาน 

สัร้างควิามเข้มแข็ง แลุ่ะสัร้างรายได้ให้ักับคนใน ชุมชน โดยมีภูาครัฐ 

เข้ามาสั�งเสัริม สันับสัน่นทั�งด้านวิิชาการ แลุ่ะการตลุ่าด 

 กระบวินการก�อนจะได้รับการคัดเลุ่่อกใหั้มาเปี็นช่มชนค่ณีธ์รรม 

เริ�มจากการใช้วัิดหัร่อโรงเรียนเป็ีนสัถานที�พ่ัดค่ย (พัระ คร่ ผ้่นำาท้องถิ�น 

คนในช่มชนแลุ่ะหัน�วิยงานภูาครัฐที�เกี�ยวิข้อง) เพ่ั�อค้นหัาศักยภูาพัของ

ช่มชนมีลุ่กัษณีะคลุ้่ายกบัการทำาปีระชาคม ค้นหัาวิ�าช่มชนมีควิามพัร้อม

ที�จะเข้าร�วิมเป็ีนช่มชนค่ณีธ์รรมหัร่อไม� มองหัาวิ�า “อะไรคือความด่ืท่ี่�

เราอยากที่ำา ปัีญห่าอะไรท่ี่�เราอยากแก้” แลุ้่วิทำาข้อตกลุ่งร�วิมกัน 

ออกมาเป็ีน “ปีฏิิญญาของห่มู่บ้ัาน” เพ่ั�อเป็ีนแนวิทางการขับเคลุ่่�อนต�อไปี 

หัลัุ่งจากนั�นก็ดำาเนินการจัดทำาแผน แลุ่ะปีฏิิบัติตามแผน โดยกิจกรรม

ต�าง ๆ  ที�ตกลุ่งร�วิมกันก�อให้ัเกิดควิามสัามัคคีในช่มชน มีการปีระเมินผลุ่

หัลัุ่งดำาเนินกิจกรรม เม่�อช่มชนปีระสับควิามสัำาเร็จ มีการยกย�องเชิดช่

บ่คคลุ่หัร่อช่มชน เพ่ั�อเป็ีนแรงเสัริมให้ัทำาดี แลุ่ะรักษาควิามดีต�อไปี

 หัลัุ่กการในการสั�งเสัริมของช่มชนค่ณีธ์รรมที�สัำาคัญมีด้วิยกัน ๓ ข้อ 

ค่อ ๑) มีการนำาหัลัุ่กธ์รรมมาใช้ในการดำาเนินชีวิิตของคนในช่มชน  

๒) มีการนำาเร่�องหัลุ่ักปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพัียงมาปีรับใช้ในช่มชน 

แลุ่ะ ๓) มีการส่ับทอดวิัฒนธ์รรมปีระเพัณีีดั�งเดิมของช่มชน เพั่�อทำาใหั้

คนในช่มชนอย่�ร�วิมกันอย�างสังบส่ัขแลุ่ะมีควิามส่ัข 

 ดังนั�น การเสัริมสัร้างควิามเข้มแข็งจากภูายใน การปีลุ่่กฝัังค�านิยม

แลุ่ะวัิฒนธ์รรมที�ดีงามทั�งด้านค่ณีธ์รรม จริยธ์รรม แลุ่ะการปีระยก่ต์หัลัุ่ก

ปีรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยงมาใช้ในการครองตน การครองคน แลุ่ะ

การครองงาน ค่อภู่มิค้่มกันในการดำาเนินชีวิิตบนทางสัายกลุ่าง ก�อให้ัเกิด

ควิามส่ัขทั�งในระดบัปีจัเจกบ่คคลุ่ ระดบัช่มชน แลุ่ะระดบัองคก์รไดอ้ย�าง

ยั�งย่น

 พระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลิ้าฯ 
รับโครงการด้านพัฒนาแหลิ�งนำ�าท่�ราษฎรท่ลิเกลิ้าถวายฎ่กา 
ขึ้อพระราชทานความช�วยเหลิ่อ ไว้เป็นโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ตั�งแต�วันท่� ๑๓ ตุลิาคม ๒๕๕๙ ถ้งวันท่� ๑๓ 
กุมภิาพันธี์ ๒๕๖๔ จัำานวน ๘๑ โครงการ ประกอบด้วย  
ภิาคเหน่อ ๔๐ โครงการ ภิาคกลิาง ๖ โครงการ ภิาคตะวันออก
เฉ่ยงเหน่อ ๒๐ โครงการ แลิะภิาคใต้ ๑๕ โครงการ นับเป็น 
พระมหากรุณาธีิคุณในการพระราชทานความช�วยเหลิ่อแก�ราษฎร
ทั�วทุกภิ่มิภิาคในเร่�องแหลิ�งนำ�าเพ่�อยังประโยชน์ในการอุปโภิค 
บริโภิค การเกษตร บรรเทาภิัยแลิ้ง อุทกภิัย ตลิอดจันพัฒนา
คุณภิาพช่วิตให้ด่ยิ�งขึ้้�นต�อไป
 ข�าวิการแพัร�ระบาดของโรคติดเช่�อไวิรัสัโคโรนาสัายพัันธ์่์ใหัม� 

๒๐๑๙ (COVID-19) ที�แพัร�กระจายไปีทั�วิโลุ่ก รวิมทั�งปีระเทศไทย ตั�งแต�

ต้นปีี ๒๕๖๓ จนถึงปัีจจ่บัน สั�งผลุ่กระทบต�อวิิถีชีวิิตควิามเป็ีนอย่�ของ

ปีระชาชน สัังคม เศรษฐกิจ อย�างใหัญ�หัลุ่วิง แลุ่ะรัฐบาลุ่ได้มีการเริ�มต้น

ฉีัดวัิคซีึ่นเพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ให้ักับคนไทย ตั�งแต�วัินที� ๒๘ ก่มภูาพัันธ์์ 

๒๕๖๔ เป็ีนต้นมา แลุ่ะคาดการณ์ีวิ�า คนไทยท่กคนจะได้รับการฉีัดวัิคซีึ่น 

เพ่ั�อป้ีองกัน COVID-19 ภูายในปีี ๒๕๖๔ นี� ฉัะนั�น ไม�วิ�าจะมีวัิคซีึ่นหัร่อ

ไม�มีวัิคซีึ่น COVID-19 ก็ตาม ผมอยากใหั้ท่กคนดำาเนินชีวิิตด้วิยควิาม 

ไม�ปีระมาท มีสัติ ร้่จักปี้องกันตัวิเอง ทั�งการสัวิมหัน้ากากอนามัย  

เว้ินระยะหั�าง แลุ่ะหัมั�นลุ้่างม่อ 

 สัำานักงาน กปีร. ในการเป็ีนหัน�วิยงานกลุ่างปีระสัานควิามร�วิมม่อ

เพ่ั�อสันองพัระราชดำาริให้ัมีปีระสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะเกิดปีระสิัทธิ์ผลุ่ แลุ่ะ 

ดำาเนินงานให้ัมีควิามสัอดคลุ้่องกับเป้ีาหัมายการพััฒนาที�ยั�งย่น  

(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสัหัปีระชาชาติ 

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ ๒๐ ปีี (พั.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม�บทภูายใต้

ย่ทธ์ศาสัตร์ชาติ แผนการปีฏิิร่ปีปีระเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิจ

แลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ ฉับับที� ๑๒ (พั.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

บนฐานองค์ควิามร้่ตามแนวิพัระราชดำาริแลุ่ะหัลัุ่กปีรัชญา

ของเศรษฐกิจพัอเพีัยง รวิมทั�งนโยบายรัฐบาลุ่ 

ที�เกี�ยวิข้องด้วิย จากกรอบนโยบายแลุ่ะแนวิทาง 

ที�กลุ่�าวินี� สัำานักงาน กปีร. ก็ได้นำามากำาหันดไว้ิ

ในแผนปีฏิิบัติราชการปีระจำาปีี แลุ่ะไดร้ายงาน

ผลุ่การดำาเนินงานซึึ่�งรัฐบาลุ่กำาหันดให้ัรายงาน

ผลุ่การดำา เ นินงานปีระจำา ปีี ใ ห้ัสัำา นักงาน 

สัภูาพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังคมแหั�งชาติ (สัศช.) 

โดยผ�านระบบติดตามแลุ่ะปีระเ มินผลุ่แหั�งชาติ  

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีท่ี่� ๑๖ ฉบัับัท่ี่� ๒ เดืือนมกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๔

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองแผนงานแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคเหน่อั
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ เม่�อครั�งทรงพัระเยาว์ิ ได้โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพิัตร 
แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไปีทรงเยี�ยมราษฎรในภู่มิภูาคต�างๆ ของปีระเทศ ได้ทอดพัระเนตรชีวิิต
ควิามเป็ีนอย่�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข้าพัระราชหัฤทัยถึงปัีญหัาควิามเด่อดร้อนของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระชนมาย่จึงได้ทรงปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจ 
ด้านต�าง ๆ นานัปีการ เพ่ั�อปีระเทศชาติแลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริที�กระจาย
อย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�าง
โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit 
the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region of Thailand. He has seen the living conditions of the people 
and their plight. When he grew up, His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties 
for the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his initiatives in every region of the 
country which reflect his determination to nurture, conserve and extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. 
King Rama X’s royal development projects in the Northern region are as follows:

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

โดย กองปีระชาสััมพัันธ์์ 

โครงการเกษตรวิิชญา “ปราชญ์แห่่งการเกษตร” 
โครงการตามแนวิพระราชดำำริของพระบาทสมเดำ็จพระเจ้าอยู่่่ห่ัวิ

เป็นศู่นยู่์บริการและถ่่ายู่ทอดำเทคโนโลยู่ีชุมชนพ้�นที�สวินบ้านกองแห่ะ 
ตำบลโปงแยู่ง อำเภอแม่ริม จังห่วิัดำเชียู่งให่ม่ 

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์
 เป็นช่�อหนังสู่่อท่�สู่ำานักงาน กปร. จััดทำาขึ้้�นเพ่�อ
เฉลิิมพระเก่ยรติพระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว เน่�องใน
โอกาสู่มหามงคลิพระราชพิธี่บรมราชาภิิเษก พุทธีศักราช 
๒๕๖๒ นับ เป็นวาระอันมหามงคลิยิ�งท่�จั ะ เผยแพร� 
พระมหากรุณาธีิคุณท่�ทรงม่ต�ออาณาราษฎร หนังสู่่อ 
ม่การนำาเสู่นอเน่�อหาแบ�งออกเป็น ๓ สู่�วน ประกอบด้วย 
พระราชประวัติ ประมวลิภิาพการทรงงานตามรอย 
เบ่�องพระยุคลิบาทสู่มเด็จัพระบรมชนกนาถแลิะสู่มเด็จั
พร ะบรมราชชนน่  การปฏิิบั ติพร ะราชกรณ่ยกิ จั 
การพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริแลิะได้เกิด
ผลิสู่ำาเร็จัอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริ โดยสู่ำานักงาน กปร. 
ได้บันท้กไว้เม่�อครั�งตามเสู่ด็จั ระยะเวลิาผ�านไป ๔๐ ปี ได้
ปรากฏิผลิสู่ำาเร็จัจัากการพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ช�วยบรรเทาทุกขึ้์ บำารุงสูุ่ขึ้ให้แก�ราษฎรได้
ดำารงช่วิตอย�างร�มเย็นภิายใต้ร�มพระบารม่
 โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ที�ปีรากฏิอย่�ในหันังส่ัอเลุ่�มนี� 

ได้คัดมานำาเสันอได้เป็ีนเพีัยงบางสั�วิน ซึ่ึ�งอาจเรียกได้วิ�าเป็ีน บันทึก 

บทเริ�มต้นแหั�งการส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ ที�จะถ่กจารึกไว้ิให้ัชาวิไทยได้ปีลุ่าบปีลุ่่�มใจในพัระเมตตา 

แลุ่ะนำาควิามภูาคภู่มิใจแก�ผ้่ที�ได้ถวิายงานสันองพัระราชดำาริ ทั�งนี� 

โครงการอนัเน่�องมาจากพัระราชดำาริ เป็ีนโครงการที�เกี�ยวิกับการพััฒนา

ค่ณีภูาพัชีวิิต เพ่ั�อควิามกินดี อย่�ดีของปีระชาชน แลุ่ะมีสั�วินสัำาคัญที�เข้าไปี

เสัริมแผนงานโครงการต�าง ๆ ของภูาครัฐ โดยมีลัุ่กษณีะที�ก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์รอบด้าน อาทิ โครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยทรายขมิ�นอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวัิดสักลุ่นคร นอกจากจะเป็ีนการบรรเทาปัีญหัาอ่ทกภัูย

แลุ่ะพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าให้ัเพีัยงพัอต�อการทำาการเกษตรแลุ้่วิ ราษฎรที�อาศัย

บริเวิณีรอบอ�างเก็บนำ�าฯ ยังสัามารถจับสััตว์ินำ�าเพ่ั�อไปีดำารงชีพัได้ สั�งผลุ่

ให้ัราษฎรมรีายไดจ้ากการปีระกอบอาชพีัที�หัลุ่ากหัลุ่ายขึ�น แลุ่ะสัามารถ

ทำาการเกษตรได้อย�างต�อเน่�อง แลุ่ะนำาไปีต�อยอดอาชีพัตามควิามถนัด

ของตนเอง นับเป็ีนการเพิั�มโอกาสัให้ัแก�ปีระชาชนท่กหัม่�เหัลุ่�า ซึึ่�ง

นอกจากจะสั�งผลุ่ให้ัปีระชาชนมีควิามเปี็นอย่�ที�ดีแลุ้่วิ ยังก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์ต�อปีระเทศชาติโดยรวิมอีกด้วิย

ชื่อโครงการ Name

โครงการเกษตรวิิชญา (พััฒนาพ้ั�นท่ี่�สวินบ้้านกองแหะ)  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่

Kaset Wichaya Project (Ban Kong Hae Agricultural  Area  
Development), Chiang Mai Province

โครงการพััฒนายกระดับ้ควิาม่เป็็นอย่่ราษฎรบ้้านห้วิยแม่่แรม่ 
จัังหวัิดแพัร่

The Villagers’ Livelihoods Improvement and Development 
Project at Ban Huai Mae Raem, Phrae Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่ะแกงอันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ 
จัังหวัิดเช่ยงราย

The Royal-initiated Huai Makaeng Reservoir Project,  
Chiang Rai Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยแม่่อม่ลอง จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ The Huai Mae Omlong Reservoir Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยสะแพัดตอนบ้น  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ 

The Huai Sapaed (Upper Part) Reservoir Improvement  
Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่่วิงตอนบ้น จัังหวัิดเช่ยงใหม่่  The Huai Muang (Upper Part) Reservoir Improvement Project, 
Chiang Mai Province

โครงการก่อสร้างแก้ม่ลิงห้วิยใหญ่ ก่อสร้างสถาน่ส่บ้นำ�าด้วิยไฟฟ้า 
บ้้านห้วิยแหน ขุุดสระเก็บ้นำ�า หม่่่ท่ี่� ๔ และขุุดลอกคลอง  
หม่่่ท่ี่� ๑๔ อันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ จัังหวัิดเพัชรบ่้รณ์์

The Royal-initiated Construction of Huai Yai Monkey Cheek 
Project; Construction of an Electric Water Pumping Station 
Project at Ban Huai Haen; Pond Construction Project at  
Village No. 4; and Canal Excavation Project at Village No. 14 
in Phetchabun Province

ทศมภ่ิมินทร์บดินทรา 
ทศธีรรมราชามหาสู่มัย

 พัระราชปีระวัิติโดยสัังเขปี ได้เลุ่�าเร่�องราวิเกี�ยวิกับการศึกษา 

ตั�งแต�ทรงพัระเยาว์ิ การศึกษาวิิชาทหัาร แลุ่ะทรงเป็ีน “บรมคร่ทาง 

การทหัาร” การดำารงพัระราชอิสัริยยศ สัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช ฯ 

สัยามมก่ฎราชก่มาร ทรงผนวิช แลุ่ะการปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจแทน

พัระองค์แลุ่ะในสั�วินพัระองค์เอง ได้โดยเสัด็จสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีไปีทรงงานพััฒนาด้านต�าง ๆ  อาทิ ด้านการ

พััฒนาแหัลุ่�งนำ�า ด้านเกษตรกรรม ด้านการสั�งเสัริมอาชีพั ด้านการอน่รักษ์

ทรัพัยากรธ์รรมชาติแลุ่ะสิั�งแวิดลุ้่อม ด้านการศึกษาแก�เยาวิชน โดย

พัระราชทานพัระบรมราโชบายม่�งสัร้างพ่ั�นฐานใหั้แก�ผ้่เรียน ๔ ด้าน  

ค่อ มีทัศนคติที�ถ่กต้องต�อบ้านเม่อง มีพ่ั�นฐานชีวิิตที�มั�นคง มีค่ณีธ์รรม  

มีงานทำา-มีอาชีพั แลุ่ะเป็ีนพัลุ่เม่องดี ซึึ่�ง “การเป็ีนพัลุ่เม่องดี เป็ีนหัน้าที�

ของท่กคน” ด้านพัระศาสันา ด้านสัังคมสังเคราะหั์ ด้านการแพัทย์ 

แลุ่ะสัาธ์ารณีส่ัข แลุ่ะด้านควิามสััมพัันธ์์กับต�างปีระเทศ 

ทศพิธีราชธีรรมธีำารงไผท 
ทศทิศสู่ถิตชัยมงคลิประชา

 จากต้นทางการทรงงาน “เพ่ั�อปีระโยชน์ส่ัขแหั�งมหัาชน 

ชาวิสัยาม” ของพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธ์ิเบศร มหัาภู่มิพัลุ่ 

อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพัิตร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� 

พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไหัลุ่รินต�อเน่�องมาตราบ

จนถึงปัีจจ่บัน พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงส่ับสัานพัระราชปีณิีธ์าน

ในการครองแผ�นดิน แลุ่ะสัร้างปีระโยชน์ส่ัข หัลุ่�อเลีุ่�ยงชีวิิตอาณีาราษฎร

ตลุ่อดมา ดังได้ปีรากฏิเป็ีนที�ปีระจักษ์อีกครั�งในพัระปีฐมบรมราชโองการ 

เม่�อวัินที� ๔ พัฤษภูาคม ๒๕๖๒ ควิามวิ�า “เราจะสืืบัสืาน รักษา  

และต่่อยอดื และครองแผ่่นดิืนโดืยธรรม เพืื่�อปีระโยชน์สุืข 

แห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี”

 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงอ่ทิศพัระวิรกายในการปีระกอบ 

พัระราชกรณีียกิจต�าง ๆ  มากมายตั�งแต�ครั�งดำารงพัระราชอสิัริยยศสัมเด็จ

พัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ สัยามมก่ฎราชก่มาร โดยเริ�มตั�งแต�การเสัด็จ

พัระราชดำาเนินไปียังภู่มิภูาคต�าง ๆ ทอดพัระเนตรควิามเป็ีนอย่�แลุ่ะท่กข์ส่ัข 

ของราษฎร ทรงเรียนร้่หัลัุ่กการทรงงานจากสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีในด้านต�าง ๆ  เพ่ั�อให้ัทราบถึงแนวิทางการ

พัระราชทานควิามช�วิยเหัลุ่่อราษฎร หัลุ่ายท�านคงไม�ทราบวิ�า พัระบาท

สัมเด็จพัระเจ้าอย่� หััวิ ได้พัระราชทานโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริไว้ิมากมายหัลุ่ายด้าน แลุ่ะมีจำานวินไม�น้อยที�ได้พัระราชทาน

ไว้ิเม่�อครั�งดำารงพัระราชอิสัริยยศสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ  

สัยามมก่ฎราชก่มาร เพ่ั�อช�วิยเหัลุ่่อราษฎร แม้วิ�าจะอย่�ในพ่ั�นที�หั�างไกลุ่ 

พ่ั�นที�เสีั�ยงภัูยหัร่อพ่ั�นที�ชายแดนก็ตาม ปีรากฏิชัดในพัระราชกรณีียกิจ 

ที�เสัด็จพัระราชดำาเนินไปีในพ่ั�นที�สีัชมพ่ั ซึึ่�งเป็ีนพ่ั�นที�ที�มีอันตรายส่ัง  

โดยเสัด็จพัระราชดำาเนินไปีอย�างไม�ย�อท้อเพั่�อสัำารวิจพ่ั�นที� รับฟััง 

สัภูาพัปีัญหัาในพ่ั�นที� เพ่ั�อวิางแผนแลุ่ะพัระราชทานแนวิพัระราชดำาริ 

ให้ัควิามช�วิยเหัลุ่่อแก�ราษฎรที�อย่�ในพ่ั�นที�ที�มคีวิามเสีั�ยงด้วิยพัระองค์เอง

พระมิ�งขึ้วัญแผ�นดินสู่่บศิลิป์ศาสู่ตร์ 
ประชาราษฎร์ร�วมพิทักษ์สู่่บรักษา

  “...เพืื่�อปีระโยชน์สืุขแห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี” เป้ีาหัมาย 

ที�ทรงค่ณีค�ายิ�ง ปีระชาชนชาวิไทยลุ้่วินสัำานึกในพัระมหัากร่ณีาธิ์ค่ณี 

อย�างหัาที�ส่ัดมิได้ ที�ได้พัระราชทานพัระราชดำาริการพััฒนาด้านต�าง ๆ 

มาอย�างต�อเน่�อง ทั�งการพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าเพ่ั�อการเกษตรแลุ่ะอ่ปีโภูค 

บริโภูค การพััฒนาดินเพ่ั�อการเพัาะปีลุ่่ก การพััฒนาอาชีพัเพ่ั�อสัร้างรายได้  

การปีรับปีร่งพ่ั�นที�ดิน พ่ั�นที�สัาธ์ารณีปีระโยชน์ การพััฒนาปีรับปีร่งดิน

แลุ่ะพ่ั�นที�แห้ังแลุ้่ง การปีลุ่่กป่ีา รวิมถงึการฟั้�นฟ่ัทรัพัยากรธ์รรมชาตแิลุ่ะ

สิั�งแวิดลุ้่อม ตลุ่อดจนการแก้ปัีญหัาควิามเส่ั�อมโทรมของทรัพัยากรธ์รรมชาติ 

ให้ักลัุ่บค่นควิามอ่ดมสัมบ่รณ์ีดังเดิม ทั�งนี� การทรงงานมาอย�างต�อเน่�อง

ยาวินานก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ที�กระจายอย่� ในท่กภู่มิภูาค แสัดงใหั้เห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิาม 

ตั�งพัระราชหัฤทยัมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิ

พัระราชดำาริ ซึึ่�งเป็ีนแบบอย�างของแนวิทางการแก้ปีญัหัาที�จะนำาปีระเทศ

ไปีส่ั�การพััฒนาอย�างยั�งย่น เพ่ั�อนำาพัาราษฎรไปีสั่�ควิามอย่�ดีมีส่ัข  

ควิามก้าวิหัน้าแลุ่ะเป็ีนปีระโยชน์แก�ปีระเทศชาติส่ับไปี

พระมหากรุณาธิีคุณยิ�งบุญญา 
น้อมสัู่กการะพระองค์ ทรงพระเจัริญ

ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์
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วัต่ถุุปีระสืงค์
๑. เพ่ั�อเป็ีนช�องทางส่ั�อสัารภูายในองค์กร แลุ่ะภูายนอกองค์กรเกี�ยวิกับการดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ
๒. เพ่ั�อเผยแพัร�นโยบาย กฎ ระเบียบ ข�าวิสัาร ควิามร้่ ปีระสับการณ์ี รวิมทั�งกิจกรรมต�าง ๆ ให้ักับเจ้าหัน้าที�ของ 

สัำานักงาน กปีร. เจ้าหัน้าที�ศ่นย์การศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ แลุ่ะหัน�วิยงานต�าง ๆ  ที�เกี�ยวิข้อง
จัดืที่ำาโดืย กลุ่มพัื่ฒนาระบับับัริห่าร 
สัำานักงานคณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงานโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (สัำานักงาน กปีร.) 
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โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคเหน่อั
Royal Development Projects in the Northern Region

ทศมราชา: ทรงงานเพ่�อัชาติและประชาชน (ตอันท่� ๒)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 2)

ผู้่สืนใจทัี่�วไปีสืามารถุขอรับัการสืนับัสืนุนห่นังสืือ “๑๐ ที่ศูมราชา พื่ระเมต่ต่าสู่ืปีระชาราษฎร์” 

ได้ืท่ี่� กองปีระชาสัืมพัื่นธ์ สืำานักงาน กปีร. ห่รือค้นคว้าข้อมูลโครงการอันเนื�องมาจากพื่ระราชดืำาริเพิื่�มเติ่มได้ืท่ี่�

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีท่ี่� ๑๖ ฉบัับัท่ี่� ๒ เดืือนมกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๔

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองแผนงานแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคเหน่อั
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ เม่�อครั�งทรงพัระเยาว์ิ ได้โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพิัตร 
แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไปีทรงเยี�ยมราษฎรในภู่มิภูาคต�างๆ ของปีระเทศ ได้ทอดพัระเนตรชีวิิต
ควิามเป็ีนอย่�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข้าพัระราชหัฤทัยถึงปัีญหัาควิามเด่อดร้อนของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระชนมาย่จึงได้ทรงปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจ 
ด้านต�าง ๆ นานัปีการ เพ่ั�อปีระเทศชาติแลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริที�กระจาย
อย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�าง
โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit 
the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region of Thailand. He has seen the living conditions of the people 
and their plight. When he grew up, His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties 
for the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his initiatives in every region of the 
country which reflect his determination to nurture, conserve and extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. 
King Rama X’s royal development projects in the Northern region are as follows:

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

โดย กองปีระชาสััมพัันธ์์ 

โครงการเกษตรวิิชญา “ปราชญ์แห่่งการเกษตร” 
โครงการตามแนวิพระราชดำำริของพระบาทสมเดำ็จพระเจ้าอยู่่่ห่ัวิ

เป็นศู่นยู่์บริการและถ่่ายู่ทอดำเทคโนโลยู่ีชุมชนพ้�นที�สวินบ้านกองแห่ะ 
ตำบลโปงแยู่ง อำเภอแม่ริม จังห่วิัดำเชียู่งให่ม่ 

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์
 เป็นช่�อหนังสู่่อท่�สู่ำานักงาน กปร. จััดทำาขึ้้�นเพ่�อ
เฉลิิมพระเก่ยรติพระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว เน่�องใน
โอกาสู่มหามงคลิพระราชพิธี่บรมราชาภิิเษก พุทธีศักราช 
๒๕๖๒ นับ เป็นวาระอันมหามงคลิยิ�งท่�จั ะ เผยแพร� 
พระมหากรุณาธีิคุณท่�ทรงม่ต�ออาณาราษฎร หนังสู่่อ 
ม่การนำาเสู่นอเน่�อหาแบ�งออกเป็น ๓ สู่�วน ประกอบด้วย 
พระราชประวัติ ประมวลิภิาพการทรงงานตามรอย 
เบ่�องพระยุคลิบาทสู่มเด็จัพระบรมชนกนาถแลิะสู่มเด็จั
พร ะบรมราชชนน่  การปฏิิบั ติพร ะราชกรณ่ยกิ จั 
การพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริแลิะได้เกิด
ผลิสู่ำาเร็จัอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริ โดยสู่ำานักงาน กปร. 
ได้บันท้กไว้เม่�อครั�งตามเสู่ด็จั ระยะเวลิาผ�านไป ๔๐ ปี ได้
ปรากฏิผลิสู่ำาเร็จัจัากการพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ช�วยบรรเทาทุกขึ้์ บำารุงสูุ่ขึ้ให้แก�ราษฎรได้
ดำารงช่วิตอย�างร�มเย็นภิายใต้ร�มพระบารม่
 โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ที�ปีรากฏิอย่�ในหันังส่ัอเลุ่�มนี� 

ได้คัดมานำาเสันอได้เป็ีนเพีัยงบางสั�วิน ซึ่ึ�งอาจเรียกได้วิ�าเป็ีน บันทึก 

บทเริ�มต้นแหั�งการส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ ที�จะถ่กจารึกไว้ิให้ัชาวิไทยได้ปีลุ่าบปีลุ่่�มใจในพัระเมตตา 

แลุ่ะนำาควิามภูาคภู่มิใจแก�ผ้่ที�ได้ถวิายงานสันองพัระราชดำาริ ทั�งนี� 

โครงการอนัเน่�องมาจากพัระราชดำาริ เป็ีนโครงการที�เกี�ยวิกับการพััฒนา

ค่ณีภูาพัชีวิิต เพ่ั�อควิามกินดี อย่�ดีของปีระชาชน แลุ่ะมีสั�วินสัำาคัญที�เข้าไปี

เสัริมแผนงานโครงการต�าง ๆ ของภูาครัฐ โดยมีลัุ่กษณีะที�ก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์รอบด้าน อาทิ โครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยทรายขมิ�นอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวัิดสักลุ่นคร นอกจากจะเป็ีนการบรรเทาปัีญหัาอ่ทกภัูย

แลุ่ะพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าให้ัเพีัยงพัอต�อการทำาการเกษตรแลุ้่วิ ราษฎรที�อาศัย

บริเวิณีรอบอ�างเก็บนำ�าฯ ยังสัามารถจับสััตว์ินำ�าเพ่ั�อไปีดำารงชีพัได้ สั�งผลุ่

ให้ัราษฎรมรีายไดจ้ากการปีระกอบอาชพีัที�หัลุ่ากหัลุ่ายขึ�น แลุ่ะสัามารถ

ทำาการเกษตรได้อย�างต�อเน่�อง แลุ่ะนำาไปีต�อยอดอาชีพัตามควิามถนัด

ของตนเอง นับเป็ีนการเพิั�มโอกาสัให้ัแก�ปีระชาชนท่กหัม่�เหัลุ่�า ซึึ่�ง

นอกจากจะสั�งผลุ่ให้ัปีระชาชนมีควิามเปี็นอย่�ที�ดีแลุ้่วิ ยังก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์ต�อปีระเทศชาติโดยรวิมอีกด้วิย

ชื่อโครงการ Name

โครงการเกษตรวิิชญา (พััฒนาพ้ั�นท่ี่�สวินบ้้านกองแหะ)  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่

Kaset Wichaya Project (Ban Kong Hae Agricultural  Area  
Development), Chiang Mai Province

โครงการพััฒนายกระดับ้ควิาม่เป็็นอย่่ราษฎรบ้้านห้วิยแม่่แรม่ 
จัังหวัิดแพัร่

The Villagers’ Livelihoods Improvement and Development 
Project at Ban Huai Mae Raem, Phrae Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่ะแกงอันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ 
จัังหวัิดเช่ยงราย

The Royal-initiated Huai Makaeng Reservoir Project,  
Chiang Rai Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยแม่่อม่ลอง จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ The Huai Mae Omlong Reservoir Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยสะแพัดตอนบ้น  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ 

The Huai Sapaed (Upper Part) Reservoir Improvement  
Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่่วิงตอนบ้น จัังหวัิดเช่ยงใหม่่  The Huai Muang (Upper Part) Reservoir Improvement Project, 
Chiang Mai Province

โครงการก่อสร้างแก้ม่ลิงห้วิยใหญ่ ก่อสร้างสถาน่ส่บ้นำ�าด้วิยไฟฟ้า 
บ้้านห้วิยแหน ขุุดสระเก็บ้นำ�า หม่่่ท่ี่� ๔ และขุุดลอกคลอง  
หม่่่ท่ี่� ๑๔ อันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ จัังหวัิดเพัชรบ่้รณ์์

The Royal-initiated Construction of Huai Yai Monkey Cheek 
Project; Construction of an Electric Water Pumping Station 
Project at Ban Huai Haen; Pond Construction Project at  
Village No. 4; and Canal Excavation Project at Village No. 14 
in Phetchabun Province

ทศมภ่ิมินทร์บดินทรา 
ทศธีรรมราชามหาสู่มัย

 พัระราชปีระวัิติโดยสัังเขปี ได้เลุ่�าเร่�องราวิเกี�ยวิกับการศึกษา 

ตั�งแต�ทรงพัระเยาว์ิ การศึกษาวิิชาทหัาร แลุ่ะทรงเป็ีน “บรมคร่ทาง 

การทหัาร” การดำารงพัระราชอิสัริยยศ สัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช ฯ 

สัยามมก่ฎราชก่มาร ทรงผนวิช แลุ่ะการปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจแทน

พัระองค์แลุ่ะในสั�วินพัระองค์เอง ได้โดยเสัด็จสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีไปีทรงงานพััฒนาด้านต�าง ๆ  อาทิ ด้านการ

พััฒนาแหัลุ่�งนำ�า ด้านเกษตรกรรม ด้านการสั�งเสัริมอาชีพั ด้านการอน่รักษ์

ทรัพัยากรธ์รรมชาติแลุ่ะสิั�งแวิดลุ้่อม ด้านการศึกษาแก�เยาวิชน โดย

พัระราชทานพัระบรมราโชบายม่�งสัร้างพ่ั�นฐานใหั้แก�ผ้่เรียน ๔ ด้าน  

ค่อ มีทัศนคติที�ถ่กต้องต�อบ้านเม่อง มีพ่ั�นฐานชีวิิตที�มั�นคง มีค่ณีธ์รรม  

มีงานทำา-มีอาชีพั แลุ่ะเป็ีนพัลุ่เม่องดี ซึึ่�ง “การเป็ีนพัลุ่เม่องดี เป็ีนหัน้าที�

ของท่กคน” ด้านพัระศาสันา ด้านสัังคมสังเคราะหั์ ด้านการแพัทย์ 

แลุ่ะสัาธ์ารณีส่ัข แลุ่ะด้านควิามสััมพัันธ์์กับต�างปีระเทศ 

ทศพิธีราชธีรรมธีำารงไผท 
ทศทิศสู่ถิตชัยมงคลิประชา

 จากต้นทางการทรงงาน “เพ่ั�อปีระโยชน์ส่ัขแหั�งมหัาชน 

ชาวิสัยาม” ของพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธ์ิเบศร มหัาภู่มิพัลุ่ 

อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพัิตร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� 

พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไหัลุ่รินต�อเน่�องมาตราบ

จนถึงปัีจจ่บัน พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงส่ับสัานพัระราชปีณิีธ์าน

ในการครองแผ�นดิน แลุ่ะสัร้างปีระโยชน์ส่ัข หัลุ่�อเลีุ่�ยงชีวิิตอาณีาราษฎร

ตลุ่อดมา ดังได้ปีรากฏิเป็ีนที�ปีระจักษ์อีกครั�งในพัระปีฐมบรมราชโองการ 

เม่�อวัินที� ๔ พัฤษภูาคม ๒๕๖๒ ควิามวิ�า “เราจะสืืบัสืาน รักษา  

และต่่อยอดื และครองแผ่่นดิืนโดืยธรรม เพืื่�อปีระโยชน์สุืข 

แห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี”

 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงอ่ทิศพัระวิรกายในการปีระกอบ 

พัระราชกรณีียกิจต�าง ๆ  มากมายตั�งแต�ครั�งดำารงพัระราชอสิัริยยศสัมเด็จ

พัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ สัยามมก่ฎราชก่มาร โดยเริ�มตั�งแต�การเสัด็จ

พัระราชดำาเนินไปียังภู่มิภูาคต�าง ๆ ทอดพัระเนตรควิามเป็ีนอย่�แลุ่ะท่กข์ส่ัข 

ของราษฎร ทรงเรียนร้่หัลัุ่กการทรงงานจากสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีในด้านต�าง ๆ  เพ่ั�อให้ัทราบถึงแนวิทางการ

พัระราชทานควิามช�วิยเหัลุ่่อราษฎร หัลุ่ายท�านคงไม�ทราบวิ�า พัระบาท

สัมเด็จพัระเจ้าอย่� หััวิ ได้พัระราชทานโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริไว้ิมากมายหัลุ่ายด้าน แลุ่ะมีจำานวินไม�น้อยที�ได้พัระราชทาน

ไว้ิเม่�อครั�งดำารงพัระราชอิสัริยยศสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ  

สัยามมก่ฎราชก่มาร เพ่ั�อช�วิยเหัลุ่่อราษฎร แม้วิ�าจะอย่�ในพ่ั�นที�หั�างไกลุ่ 

พ่ั�นที�เสีั�ยงภัูยหัร่อพ่ั�นที�ชายแดนก็ตาม ปีรากฏิชัดในพัระราชกรณีียกิจ 

ที�เสัด็จพัระราชดำาเนินไปีในพ่ั�นที�สีัชมพ่ั ซึึ่�งเป็ีนพ่ั�นที�ที�มีอันตรายส่ัง  

โดยเสัด็จพัระราชดำาเนินไปีอย�างไม�ย�อท้อเพั่�อสัำารวิจพ่ั�นที� รับฟััง 

สัภูาพัปีัญหัาในพ่ั�นที� เพ่ั�อวิางแผนแลุ่ะพัระราชทานแนวิพัระราชดำาริ 

ให้ัควิามช�วิยเหัลุ่่อแก�ราษฎรที�อย่�ในพ่ั�นที�ที�มคีวิามเสีั�ยงด้วิยพัระองค์เอง

พระมิ�งขึ้วัญแผ�นดินสู่่บศิลิป์ศาสู่ตร์ 
ประชาราษฎร์ร�วมพิทักษ์สู่่บรักษา

  “...เพืื่�อปีระโยชน์สืุขแห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี” เป้ีาหัมาย 

ที�ทรงค่ณีค�ายิ�ง ปีระชาชนชาวิไทยลุ้่วินสัำานึกในพัระมหัากร่ณีาธิ์ค่ณี 

อย�างหัาที�ส่ัดมิได้ ที�ได้พัระราชทานพัระราชดำาริการพััฒนาด้านต�าง ๆ 

มาอย�างต�อเน่�อง ทั�งการพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าเพ่ั�อการเกษตรแลุ่ะอ่ปีโภูค 

บริโภูค การพััฒนาดินเพ่ั�อการเพัาะปีลุ่่ก การพััฒนาอาชีพัเพ่ั�อสัร้างรายได้  

การปีรับปีร่งพ่ั�นที�ดิน พ่ั�นที�สัาธ์ารณีปีระโยชน์ การพััฒนาปีรับปีร่งดิน

แลุ่ะพ่ั�นที�แห้ังแลุ้่ง การปีลุ่่กป่ีา รวิมถงึการฟั้�นฟ่ัทรัพัยากรธ์รรมชาตแิลุ่ะ

สิั�งแวิดลุ้่อม ตลุ่อดจนการแก้ปัีญหัาควิามเส่ั�อมโทรมของทรัพัยากรธ์รรมชาติ 

ให้ักลัุ่บค่นควิามอ่ดมสัมบ่รณ์ีดังเดิม ทั�งนี� การทรงงานมาอย�างต�อเน่�อง

ยาวินานก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ที�กระจายอย่� ในท่กภู่มิภูาค แสัดงใหั้เห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิาม 

ตั�งพัระราชหัฤทยัมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิ

พัระราชดำาริ ซึึ่�งเป็ีนแบบอย�างของแนวิทางการแก้ปีญัหัาที�จะนำาปีระเทศ

ไปีส่ั�การพััฒนาอย�างยั�งย่น เพ่ั�อนำาพัาราษฎรไปีสั่�ควิามอย่� ดีมีส่ัข  

ควิามก้าวิหัน้าแลุ่ะเป็ีนปีระโยชน์แก�ปีระเทศชาติส่ับไปี

พระมหากรุณาธิีคุณยิ�งบุญญา 
น้อมสัู่กการะพระองค์ ทรงพระเจัริญ

ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์
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ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

พื่บัเห่น็การที่จุรติ่ห่รอืปีระพื่ฤต่มิิชอบั ห่รือปีระสืงคแ์สืดืงความ
คิดืเห่็นและให่้ข้อแนะนำาการปีฏิิบััติ่ราชการกรุณาแจ้งไปียัง 
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วัต่ถุุปีระสืงค์
๑. เพ่ั�อเป็ีนช�องทางส่ั�อสัารภูายในองค์กร แลุ่ะภูายนอกองค์กรเกี�ยวิกับการดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ
๒. เพ่ั�อเผยแพัร�นโยบาย กฎ ระเบียบ ข�าวิสัาร ควิามร้่ ปีระสับการณ์ี รวิมทั�งกิจกรรมต�าง ๆ ให้ักับเจ้าหัน้าที�ของ 

สัำานักงาน กปีร. เจ้าหัน้าที�ศ่นย์การศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ แลุ่ะหัน�วิยงานต�าง ๆ  ที�เกี�ยวิข้อง
จัดืที่ำาโดืย กลุ่มพัื่ฒนาระบับับัริห่าร 
สัำานักงานคณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงานโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (สัำานักงาน กปีร.) 
๒๐๑๒ ซึ่อยอร่ณีอมรินทร์ ๓๖ ถนนอร่ณีอมรินทร์ แขวิงบางยี�ขัน เขตบางพัลัุ่ด กร่งเทพัฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพัท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต�อ ๑๐๒ แลุ่ะ ๑๒๕ โทรสัาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 
พิัมพ์ัที� : บริษัท ธ์นอร่ณีการพิัมพ์ั จำากัด โทรศัพัท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคเหน่อั
Royal Development Projects in the Northern Region

ทศมราชา: ทรงงานเพ่�อัชาติและประชาชน (ตอันท่� ๒)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 2)

ผู้่สืนใจทัี่�วไปีสืามารถุขอรับัการสืนับัสืนุนห่นังสืือ “๑๐ ที่ศูมราชา พื่ระเมต่ต่าสู่ืปีระชาราษฎร์” 

ได้ืท่ี่� กองปีระชาสัืมพัื่นธ์ สืำานักงาน กปีร. ห่รือค้นคว้าข้อมูลโครงการอันเนื�องมาจากพื่ระราชดืำาริเพิื่�มเติ่มได้ืท่ี่�

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีท่ี่� ๑๖ ฉบัับัท่ี่� ๒ เดืือนมกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๔

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองแผนงานแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคเหน่อั
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ เม่�อครั�งทรงพัระเยาว์ิ ได้โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มหัาภู่มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพิัตร 
แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไปีทรงเยี�ยมราษฎรในภู่มิภูาคต�างๆ ของปีระเทศ ได้ทอดพัระเนตรชีวิิต
ควิามเป็ีนอย่�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข้าพัระราชหัฤทัยถึงปัีญหัาควิามเด่อดร้อนของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระชนมาย่จึงได้ทรงปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจ 
ด้านต�าง ๆ นานัปีการ เพ่ั�อปีระเทศชาติแลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริที�กระจาย
อย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�าง
โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit 
the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region of Thailand. He has seen the living conditions of the people 
and their plight. When he grew up, His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties 
for the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his initiatives in every region of the 
country which reflect his determination to nurture, conserve and extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. 
King Rama X’s royal development projects in the Northern region are as follows:

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

โดย กองปีระชาสััมพัันธ์์ 

โครงการเกษตรวิิชญา “ปราชญ์แห่่งการเกษตร” 
โครงการตามแนวิพระราชดำำริของพระบาทสมเดำ็จพระเจ้าอยู่่่ห่ัวิ

เป็นศู่นยู่์บริการและถ่่ายู่ทอดำเทคโนโลยู่ีชุมชนพ้�นที�สวินบ้านกองแห่ะ 
ตำบลโปงแยู่ง อำเภอแม่ริม จังห่วิัดำเชียู่งให่ม่ 

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์
 เป็นช่�อหนังสู่่อท่�สู่ำานักงาน กปร. จััดทำาขึ้้�นเพ่�อ
เฉลิิมพระเก่ยรติพระบาทสู่มเด็จัพระเจั้าอย่�หัว เน่�องใน
โอกาสู่มหามงคลิพระราชพิธี่บรมราชาภิิเษก พุทธีศักราช 
๒๕๖๒ นับ เป็นวาระอันมหามงคลิยิ�งท่�จั ะ เผยแพร� 
พระมหากรุณาธีิคุณท่�ทรงม่ต�ออาณาราษฎร หนังสู่่อ 
ม่การนำาเสู่นอเน่�อหาแบ�งออกเป็น ๓ สู่�วน ประกอบด้วย 
พระราชประวัติ ประมวลิภิาพการทรงงานตามรอย 
เบ่�องพระยุคลิบาทสู่มเด็จัพระบรมชนกนาถแลิะสู่มเด็จั
พร ะบรมราชชนน่  การปฏิิบั ติพร ะราชกรณ่ยกิ จั 
การพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริแลิะได้เกิด
ผลิสู่ำาเร็จัอันเน่�องมาจัากพระราชดำาริ โดยสู่ำานักงาน กปร. 
ได้บันท้กไว้เม่�อครั�งตามเสู่ด็จั ระยะเวลิาผ�านไป ๔๐ ปี ได้
ปรากฏิผลิสู่ำาเร็จัจัากการพัฒนาโครงการอันเน่�องมาจัาก
พระราชดำาริ ช�วยบรรเทาทุกขึ้์ บำารุงสูุ่ขึ้ให้แก�ราษฎรได้
ดำารงช่วิตอย�างร�มเย็นภิายใต้ร�มพระบารม่
 โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ที�ปีรากฏิอย่�ในหันังส่ัอเลุ่�มนี� 

ได้คัดมานำาเสันอได้เป็ีนเพีัยงบางสั�วิน ซึ่ึ�งอาจเรียกได้วิ�าเป็ีน บันทึก 

บทเริ�มต้นแหั�งการส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ ที�จะถ่กจารึกไว้ิให้ัชาวิไทยได้ปีลุ่าบปีลุ่่�มใจในพัระเมตตา 

แลุ่ะนำาควิามภูาคภู่มิใจแก�ผ้่ที�ได้ถวิายงานสันองพัระราชดำาริ ทั�งนี� 

โครงการอนัเน่�องมาจากพัระราชดำาริ เป็ีนโครงการที�เกี�ยวิกับการพััฒนา

ค่ณีภูาพัชีวิิต เพ่ั�อควิามกินดี อย่�ดีของปีระชาชน แลุ่ะมีสั�วินสัำาคัญที�เข้าไปี

เสัริมแผนงานโครงการต�าง ๆ ของภูาครัฐ โดยมีลัุ่กษณีะที�ก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์รอบด้าน อาทิ โครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยทรายขมิ�นอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวัิดสักลุ่นคร นอกจากจะเป็ีนการบรรเทาปัีญหัาอ่ทกภัูย

แลุ่ะพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าให้ัเพีัยงพัอต�อการทำาการเกษตรแลุ้่วิ ราษฎรที�อาศัย

บริเวิณีรอบอ�างเก็บนำ�าฯ ยังสัามารถจับสััตว์ินำ�าเพ่ั�อไปีดำารงชีพัได้ สั�งผลุ่

ให้ัราษฎรมรีายไดจ้ากการปีระกอบอาชพีัที�หัลุ่ากหัลุ่ายขึ�น แลุ่ะสัามารถ

ทำาการเกษตรได้อย�างต�อเน่�อง แลุ่ะนำาไปีต�อยอดอาชีพัตามควิามถนัด

ของตนเอง นับเป็ีนการเพิั�มโอกาสัให้ัแก�ปีระชาชนท่กหัม่�เหัลุ่�า ซึึ่�ง

นอกจากจะสั�งผลุ่ให้ัปีระชาชนมีควิามเปี็นอย่�ที�ดีแลุ้่วิ ยังก�อให้ัเกิด

ปีระโยชน์ต�อปีระเทศชาติโดยรวิมอีกด้วิย

ชื่อโครงการ Name

โครงการเกษตรวิิชญา (พััฒนาพ้ั�นท่ี่�สวินบ้้านกองแหะ)  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่

Kaset Wichaya Project (Ban Kong Hae Agricultural  Area  
Development), Chiang Mai Province

โครงการพััฒนายกระดับ้ควิาม่เป็็นอย่่ราษฎรบ้้านห้วิยแม่่แรม่ 
จัังหวัิดแพัร่

The Villagers’ Livelihoods Improvement and Development 
Project at Ban Huai Mae Raem, Phrae Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่ะแกงอันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ 
จัังหวัิดเช่ยงราย

The Royal-initiated Huai Makaeng Reservoir Project,  
Chiang Rai Province

โครงการอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยแม่่อม่ลอง จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ The Huai Mae Omlong Reservoir Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยสะแพัดตอนบ้น  
จัังหวัิดเช่ยงใหม่่ 

The Huai Sapaed (Upper Part) Reservoir Improvement  
Project, Chiang Mai Province

โครงการป็รับ้ป็รุงอ่างเก็บ้นำ�าห้วิยม่่วิงตอนบ้น จัังหวัิดเช่ยงใหม่่  The Huai Muang (Upper Part) Reservoir Improvement Project, 
Chiang Mai Province

โครงการก่อสร้างแก้ม่ลิงห้วิยใหญ่ ก่อสร้างสถาน่ส่บ้นำ�าด้วิยไฟฟ้า 
บ้้านห้วิยแหน ขุุดสระเก็บ้นำ�า หม่่่ท่ี่� ๔ และขุุดลอกคลอง  
หม่่่ท่ี่� ๑๔ อันเน้�องม่าจัากพัระราชดำาริ จัังหวัิดเพัชรบ่้รณ์์

The Royal-initiated Construction of Huai Yai Monkey Cheek 
Project; Construction of an Electric Water Pumping Station 
Project at Ban Huai Haen; Pond Construction Project at  
Village No. 4; and Canal Excavation Project at Village No. 14 
in Phetchabun Province

ทศมภ่ิมินทร์บดินทรา 
ทศธีรรมราชามหาสู่มัย

 พัระราชปีระวัิติโดยสัังเขปี ได้เลุ่�าเร่�องราวิเกี�ยวิกับการศึกษา 

ตั�งแต�ทรงพัระเยาว์ิ การศึกษาวิิชาทหัาร แลุ่ะทรงเป็ีน “บรมคร่ทาง 

การทหัาร” การดำารงพัระราชอิสัริยยศ สัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช ฯ 

สัยามมก่ฎราชก่มาร ทรงผนวิช แลุ่ะการปีฏิิบัติพัระราชกรณีียกิจแทน

พัระองค์แลุ่ะในสั�วินพัระองค์เอง ได้โดยเสัด็จสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีไปีทรงงานพััฒนาด้านต�าง ๆ  อาทิ ด้านการ

พััฒนาแหัลุ่�งนำ�า ด้านเกษตรกรรม ด้านการสั�งเสัริมอาชีพั ด้านการอน่รักษ์

ทรัพัยากรธ์รรมชาติแลุ่ะสิั�งแวิดลุ้่อม ด้านการศึกษาแก�เยาวิชน โดย

พัระราชทานพัระบรมราโชบายม่�งสัร้างพ่ั�นฐานใหั้แก�ผ้่เรียน ๔ ด้าน  

ค่อ มีทัศนคติที�ถ่กต้องต�อบ้านเม่อง มีพ่ั�นฐานชีวิิตที�มั�นคง มีค่ณีธ์รรม  

มีงานทำา-มีอาชีพั แลุ่ะเป็ีนพัลุ่เม่องดี ซึึ่�ง “การเป็ีนพัลุ่เม่องดี เป็ีนหัน้าที�

ของท่กคน” ด้านพัระศาสันา ด้านสัังคมสังเคราะหั์ ด้านการแพัทย์ 

แลุ่ะสัาธ์ารณีส่ัข แลุ่ะด้านควิามสััมพัันธ์์กับต�างปีระเทศ 

ทศพิธีราชธีรรมธีำารงไผท 
ทศทิศสู่ถิตชัยมงคลิประชา

 จากต้นทางการทรงงาน “เพ่ั�อปีระโยชน์ส่ัขแหั�งมหัาชน 

ชาวิสัยาม” ของพัระบาทสัมเด็จพัระบรมชนกาธ์ิเบศร มหัาภู่มิพัลุ่ 

อด่ลุ่ยเดชมหัาราช บรมนาถบพัิตร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ้าสิัริกิติ� 

พัระบรมราชินีนาถ พัระบรมราชชนนีพัันปีีหัลุ่วิง ไหัลุ่รินต�อเน่�องมาตราบ

จนถึงปัีจจ่บัน พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงส่ับสัานพัระราชปีณิีธ์าน

ในการครองแผ�นดิน แลุ่ะสัร้างปีระโยชน์ส่ัข หัลุ่�อเลีุ่�ยงชีวิิตอาณีาราษฎร

ตลุ่อดมา ดังได้ปีรากฏิเป็ีนที�ปีระจักษ์อีกครั�งในพัระปีฐมบรมราชโองการ 

เม่�อวัินที� ๔ พัฤษภูาคม ๒๕๖๒ ควิามวิ�า “เราจะสืืบัสืาน รักษา  

และต่่อยอดื และครองแผ่่นดิืนโดืยธรรม เพืื่�อปีระโยชน์สุืข 

แห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี”

 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอย่�หััวิ ทรงอ่ทิศพัระวิรกายในการปีระกอบ 

พัระราชกรณีียกิจต�าง ๆ  มากมายตั�งแต�ครั�งดำารงพัระราชอสิัริยยศสัมเด็จ

พัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ สัยามมก่ฎราชก่มาร โดยเริ�มตั�งแต�การเสัด็จ

พัระราชดำาเนินไปียังภู่มิภูาคต�าง ๆ ทอดพัระเนตรควิามเป็ีนอย่�แลุ่ะท่กข์ส่ัข 

ของราษฎร ทรงเรียนร้่หัลัุ่กการทรงงานจากสัมเด็จพัระบรมชนกนาถ 

แลุ่ะสัมเด็จพัระบรมราชชนนีในด้านต�าง ๆ  เพ่ั�อให้ัทราบถึงแนวิทางการ

พัระราชทานควิามช�วิยเหัลุ่่อราษฎร หัลุ่ายท�านคงไม�ทราบวิ�า พัระบาท

สัมเด็จพัระเจ้าอย่� หััวิ ได้พัระราชทานโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริไว้ิมากมายหัลุ่ายด้าน แลุ่ะมีจำานวินไม�น้อยที�ได้พัระราชทาน

ไว้ิเม่�อครั�งดำารงพัระราชอิสัริยยศสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธ์ิราช ฯ  

สัยามมก่ฎราชก่มาร เพ่ั�อช�วิยเหัลุ่่อราษฎร แม้วิ�าจะอย่�ในพ่ั�นที�หั�างไกลุ่ 

พ่ั�นที�เสีั�ยงภัูยหัร่อพ่ั�นที�ชายแดนก็ตาม ปีรากฏิชัดในพัระราชกรณีียกิจ 

ที�เสัด็จพัระราชดำาเนินไปีในพ่ั�นที�สีัชมพ่ั ซึึ่�งเป็ีนพ่ั�นที�ที�มีอันตรายส่ัง  

โดยเสัด็จพัระราชดำาเนินไปีอย�างไม�ย�อท้อเพั่�อสัำารวิจพ่ั�นที� รับฟััง 

สัภูาพัปีัญหัาในพ่ั�นที� เพ่ั�อวิางแผนแลุ่ะพัระราชทานแนวิพัระราชดำาริ 

ให้ัควิามช�วิยเหัลุ่่อแก�ราษฎรที�อย่�ในพ่ั�นที�ที�มคีวิามเสีั�ยงด้วิยพัระองค์เอง

พระมิ�งขึ้วัญแผ�นดินสู่่บศิลิป์ศาสู่ตร์ 
ประชาราษฎร์ร�วมพิทักษ์สู่่บรักษา

  “...เพืื่�อปีระโยชน์สืุขแห่่งอาณาราษฎรต่ลอดืไปี” เป้ีาหัมาย 

ที�ทรงค่ณีค�ายิ�ง ปีระชาชนชาวิไทยลุ้่วินสัำานึกในพัระมหัากร่ณีาธิ์ค่ณี 

อย�างหัาที�ส่ัดมิได้ ที�ได้พัระราชทานพัระราชดำาริการพััฒนาด้านต�าง ๆ 

มาอย�างต�อเน่�อง ทั�งการพััฒนาแหัลุ่�งนำ�าเพ่ั�อการเกษตรแลุ่ะอ่ปีโภูค 

บริโภูค การพััฒนาดินเพ่ั�อการเพัาะปีลุ่่ก การพััฒนาอาชีพัเพ่ั�อสัร้างรายได้  

การปีรับปีร่งพ่ั�นที�ดิน พ่ั�นที�สัาธ์ารณีปีระโยชน์ การพััฒนาปีรับปีร่งดิน

แลุ่ะพ่ั�นที�แห้ังแลุ้่ง การปีลุ่่กป่ีา รวิมถงึการฟั้�นฟ่ัทรัพัยากรธ์รรมชาตแิลุ่ะ

สิั�งแวิดลุ้่อม ตลุ่อดจนการแก้ปัีญหัาควิามเส่ั�อมโทรมของทรัพัยากรธ์รรมชาติ 

ให้ักลัุ่บค่นควิามอ่ดมสัมบ่รณ์ีดังเดิม ทั�งนี� การทรงงานมาอย�างต�อเน่�อง

ยาวินานก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ที�กระจายอย่� ในท่กภู่มิภูาค แสัดงใหั้เห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิาม 

ตั�งพัระราชหัฤทยัมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�างานตามแนวิ

พัระราชดำาริ ซึึ่�งเป็ีนแบบอย�างของแนวิทางการแก้ปีญัหัาที�จะนำาปีระเทศ

ไปีส่ั�การพััฒนาอย�างยั�งย่น เพ่ั�อนำาพัาราษฎรไปีสั่�ควิามอย่� ดีมีส่ัข  

ควิามก้าวิหัน้าแลุ่ะเป็ีนปีระโยชน์แก�ปีระเทศชาติส่ับไปี

พระมหากรุณาธิีคุณยิ�งบุญญา 
น้อมสัู่กการะพระองค์ ทรงพระเจัริญ
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