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โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริในภาคใต้ิ
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ เม่�อค์รั�งทรงพัระเยาว์ิ ได�โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่ 
อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ�าสิัริกิติ่� พัระบรมราชิ่น่นาถ พัระบรมราช่ช่นน่พัันปีห้ลุ่วิง ไปทรงเย่�ยมราษฎร  
ในภ้มิภาค์ต่�าง ๆ  ของประเทศ ได�ทอดพัระเนต่รช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข�าพัระราช่ห้ฤทัยถึงปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน
ของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระช่นมาย่จึงได�ทรงปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจด�านต่�าง ๆ นานัปการ เพ่ั�อประเทศช่าติ่แลุ่ะประช่าช่น 
ช่าวิไทยโดยมิได�ย�อท�อ จนก�อให้�เกิดผลุ่สัำาเร็จของโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริท่�กระจายอย้�ในท่กภ้มิภาค์ แสัดงให้�เห็้น
เป็นประจกัษ์ถึงค์วิามตั่�งพัระราช่ห้ฤทยัมั�นท่�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต่�อยอดค่์ณค์�างานต่ามแนวิพัระราช่ดำาริ โดยม่ตั่วิอย�างโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ในภาค์ใต่� ดังน่�

ชื่อโครงการ Name

โครงการพััฒนาพั้�นที่่�บ้้านกูแบ้สี่ราอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Ku Bae Si Ra,  
Pattani Province

โครงการปัรับ้ปัรุงระบ้บ้สี่งนำ�าโครงการฝายคลอังนำ�าใสี ๒ จังหวััดำนราธิิวัาสี The Improvement of Water Delivery System Project for Khlong Nam Sai 2 Dike 
Project, Narathiwat Province

โครงการจัดำหานำ�าให้ราษฎรบ้้านตะเหล่ยงอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban 
Ta Liang, Narathiwat Province

โครงการระบ้บ้สี่งนำ�าบ้้านปัลักปัลาอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Water Delivery System Project at Ban Plak Pla,  
Narathiwat Province 

โครงการพััฒนาอัาช่พัการเกษตรพั้�นที่่�พัรุแฆแฆอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
(กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและจัดำหารถฟาร์มแที่รกเตอัร์) จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Khae-Khae Swamp Area Agricultural Development Project 
(Electrical Area Expansion and Farm Tractors Procurement), Pattani Province

โครงการที่่อัระบ้ายนำ�าวัังพัลายบ้ัวัอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ จังหวััดำปััตตาน่ The Royal-initiated Wang Plai Bua Drainage Pipe Project, Pattani Province

โครงการฝายที่ดำนำ�าบ้้านกูจิงร้อัปัะอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Dike Project at Ban Ku Ching Rue Pa, Narathiwat  Province

โครงการเพั้�อัชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้้านสีันติ ๒ อัันเน้�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ จังหวััดำยะลา

The Royal-initiated Strong and Peaceful Community Project at Ban Santi 2, 
Yala Province

Royal Development Projects in the Southern 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 Southern region are as follows:

๙ กัันยายน ๒๕๖๔
วัันสถาปนาสำานักังาน กัปร.

ครบรอบ ๔๐ ปี

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เป็น 

สั�วินห้นึ�งในการติ่ดต่ามฎ่กาขอพัระราช่ทานค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ 

โดยทำาห้น�าท่�เป็นผ้�ประสัานห้น�วิยงาน ราษฎรผ้�ถวิายฎ่กาฯ 

ร�วิมประช่่มแลุ่ะต่รวิจสัอบข�อเท็จจริงในพ่ั�นท่� รวิบรวิมแลุ่ะ

เร่ยบเร่ยงข�อม้ลุ่จัดทำาเป็นรายงาน เพ่ั�อขอพัระราช่ทาน 

ทรงรับเป็นโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ จนส่ัดท�าย

ได�ม่โค์รงการเกิดขึ�น แลุ่ะสัามารถช่�วิยเห้ลุ่่อบรรเทาค์วิาม

เด่อดร�อนของราษฎร ร้�สึักด่แลุ่ะปลุ่าบปลุ่่�มท่กค์รั�งท่�เห็้น

ราษฎรยิ�มได� แลุ่ะกลุ่�าวิถึงสัถาบัน กลุ่�าวิถึงพัระองค์์ท�านด�วิย

ค์วิามเค์ารพั เทิดท้น แลุ่ะน�อมสัำานึกในพัระมห้ากร่ณาธิ์ค่์ณ

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ให้�เวิลุ่า 

กับต่นเอง พัักผ�อนอย้�กับบ�านท่�จังห้วัิดนค์รศร่ธ์รรมราช่  

ม่ช่่วิิต่ท่�ส่ัข สังบ แลุ่ะม่เป้าห้มายวิ�าจะศึกษาธ์รรมด�าน

วิิปัสัสันากรรมฐาน ให้�ม่ค์วิามร้�อย�างแท�จริง เพ่ั�อเป็น 

จิต่อาสัาในการช่�วิยเผยแพัร�ธ์รรมะให้�กบัค์นร่�นให้ม� นักเร่ยน 

นักศึกษา แลุ่ะเยาวิช่นต่�อไป

นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ 
ผ้�อำานวิยการกองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

แลุ่ะขอให้�ออมช่อมถนอมนำ�าใจกันแลุ่ะกัน อะไรห้นักนิด 

เบาห้น�อยก็ขอให้�อภัยกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ เจ�าห้น�าท่�

สัำานักงาน กปร. ท่กค์นน�ารัก ผ้�บริห้ารใจด่ น�อง ๆ น�ารัก 

ท่กค์น แลุ่ะการเห็้นพัลัุ่งรักช่าติ่ ศาสัน์ กษัต่ริย์ อันแสัดงถึง 

ค์วิามจงรักภักด่ต่�อสัถาบันห้ลัุ่กของประเทศท่�เป็นสิั�ง 

ยึดเห้น่�ยวิจิต่ใจของค์นไทย

ช่่วิิต่ห้ลัุ่งเกษ่ยณอาย่ราช่การไปแลุ่�วิ ใช่�ช่่วิิต่อย้�กับ

ค์รอบค์รัวิ ด้แลุ่ส่ัขภาพั แลุ่ะท�องเท่�ยวิ

การวิางแผนงานกับผ้�อ่�นเป็นสิั�งท่�จะทำาให้�งานสัำาเร็จแลุ่ะ

ลุ่่ลุ่�วิงไปด�วิยด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เข�ามา 

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ แลุ่ะพัระบรม 

วิงศาน่วิงศ์ท่ก ๆ พัระองค์์ ได�ต่ิดต่ามพัระองค์์ท�านในการ 

แปรพัระราช่ฐานในท่ก ๆ  ภาค์ ได�เห็้นพัระปร่ช่าสัามารถของ

พัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ ทรงแก�ไข

ปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน แลุ่ะค์วิามท่กข์ยากของราษฎรให้�อย้�ด่ 

ม่ส่ัข แลุ่ะสิั�งท่�ภาค์ภ้มิใจมาก ๆ  ค่์อ ได�รับค์ร่ฑทองค์ำา ซึ�งเป็น

เค์ร่�องห้มายแห้�งค์วิามอดทน ขยันห้มั�นเพ่ัยร ซ่�อสััต่ย์ของ 

การเป็นข�าราช่การ ข�าของแผ�นดิน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว จะด้แลุ่ตั่วิเอง 

แลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิให้�ม่ส่ัขภาพักายแลุ่ะส่ัขภาพัจิต่ใจท่�ด่  

สิั�งใดท่�จะช่�วิยเห้ลุ่่อสัังค์มได� ถ�าม่โอกาสัก็พัร�อมท่�จะทำา

ซึ�งกันแลุ่ะกัน รักแลุ่ะสัามัค์ค่์ ปรองดองกันถึงจะไปได�ด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ ค์นในสัำานักงาน 

กปร. ม่ค์วิามห้�วิงใยกันเสัมอ ค์อยสัอบถามท่กข์ห้ร่อส่ัขกัน

เสัมอ ม่การทักทายกัน ม่การแบ�งปันให้�กัน รวิมทั�ง ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ยามท่�เจ็บป่วิย

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่�ช่่วิิต่อย�าง 

พัอเพ่ัยงแลุ่ะเสัริมสัร�างอาช่่พัห้ลัุ่กห้ลัุ่งเกษ่ยณ โดยใช่�ค์วิามร้� 

ท่�ได�รับจากการฝึึกอบรมด�านเศรษฐกิจพัอเพ่ัยงของสัำานักงาน 

กปร. เช่�น การทำาขนม การทำานำ�ายาลุ่�างจาน การซ�อมแซมผ�า

แลุ่ะเย็บผ�า แลุ่ะอ่�น ๆ อ่กมาก

 ในโอกาสน้� น้อง ๆ ในสำานักงาน กปร. ขออัญเชิิญอำานาจคุุณพระศุร้รัตนตรัย์ และสิ�งศัุกดิิ์�สิทิธิิ์�ทัิ�งหลาย์ 
ในสากลโลก โปรดิ์ได้ิ์ดิ์ลบัันดิ์าลให้พ้�ทัิ�งเจ็ดิ์คุนและคุรอบัคุรัวจงประสบัแต่คุวามสุข คุวามเจริญ ปราศุจากโรคุาพย์าธิิ์  
และอุปัทิวันตราย์ทัิ�งหลาย์ตลอดิ์ไป

นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ 
เจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง 
หั้วิห้น�าพันักงานขับรถยนต์่

นางอรุณ แย์้มนก 
พันักงานบริการ บ ๒

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๙ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน ๔ กองประสัาน

โค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ สัำานักงาน 

กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�า 

ในสัายงานนักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ผ้�อำานวิยการ 

กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน เช่่�ยวิช่าญ)

สิ�งท่ี่�พ่�ทิี่พย์กมลฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ท่�มเท จริงจัง ม่ค์วิามรับผิดช่อบ แลุ่ะซ่�อสััต่ย์ในห้น�าท่� ขอให้�น�อง ๆ ยึดมั�นปฏิิบัติ่

อย�างสัมำ�าเสัมอ เพัราะจะเป็นภาพัลัุ่กษณ์ติ่ดตั่วิเราไปต่ลุ่อดของช่่วิิต่ข�าราช่การ  

ท่�สัำาคั์ญขอให้�คิ์ดต่ลุ่อดวิ�า เราเป็นข�าราช่การ เราจะทำาค่์ณค์วิามด่อะไรให้�แก�แผ�นดิน 

ให้�แก�ประช่าช่น แลุ่ะสัำานักงาน กปร. ของเรา

เสั�นทางการทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี 

ในสัำา นักงาน กปร.  เริ�มต่�นเ ม่�อ ปี  ๒๕๔๑  

ในต่ำาแห้น�งลุ้่กจ�างชั่�วิค์ราวิ แลุ่ะได�บรรจ่เป็น

พันักงานราช่การ ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห้์

นโยบายแลุ่ะแผน กองประช่าสััมพัันธ์์ 

สิ�งท่ี่�พ่�สุธิิดืาฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ถ�อยท่ถ�อยอาศัย ช่�วิยเห้ลุ่่อซึ�งกันแลุ่ะกัน ร้�จักพ่ั�ร้�จักน�อง ทำางานให้�ม่แต่�ค์วิามส่ัข 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับราช่การ 

เม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งพันักงานขับรถยนต์่  

สั�วินกลุ่าง สัำานักงาน กปร. การทำางานยาวินาน

กวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานห้มวิดยานพัาห้นะ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง หั้วิห้น�าพันักงาน 

ขับรถยนต์่ สั ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�กิตติพงศ์ูฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การปฏิิบัติ่งาน 

ท่กอย�างด�วิย “ใจ” ไม�วิ�างานห้ร่อสิั�งใดท่�เราทำาด�วิยใจแลุ่�วิ งานนั�นห้ร่อสิั�งนั�นก็จะ

สัำาเร็จแลุ่ะออกมาด่ อย�าคิ์ดแต่�วิ�าทำาเพัราะห้น�าท่� แลุ่ะงานท่กอย�างท่�ทำาขอให้�น�อง ๆ 

ท�องช่่�อ “สัำานักงาน กปร.” ไวิ�ในใจ เราค่์อห้น�วิยงานประสัาน งานท่กอย�าง 

ทำาค์นเด่ยวิจะสัำาเร็จได�ยาก ฉะนั�น ต่�องม่ผ้�อ่�นเข�าร�วิมในการทำางาน การประสัาน  

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งนักการภารโรง 

ห้มวิดแรงงาน สัำานักงาน กปร. การทำางาน

ยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานบริการ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง พันักงานบริการ

ระดับ บ ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�อรุณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ม่ค์วิาม

รัก เอาใสั�ใจต่�อกันแลุ่ะกัน อย้�กันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ห้นักนิดเบาห้น�อย ให้�อภัย 

สิ�งท่ี่�พ่�ถุกลวรรณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. 

ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ท่กค์นได�ใช่�ค์วิามร้� ค์วิามสัามารถในการ

ปฏิิบัติ่งานในต่ำาแห้น�งห้น�าท่�รับผิดช่อบให้�ด่ท่�ส่ัด ด�วิยค์วิาม

อดทน ม่�งมั�น ตั่�งใจ เพั่�อให้�ผลุ่งานออกมาด่ท่�ส่ัด ขอให้�ม่

จิต่สัำานึกท่�ด่ ม่ค์วิามซ่�อสััต่ย์ ส่ัจริต่ ให้�ค์วิามเค์ารพันับถ่อ 

ซึ�งกันแลุ่ะกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สัำานักงาน กปร. 

เป็นห้น�วิยงานท่�ทำางานสันองพัระราช่ดำาริ เป็นค์วิามภาค์ภ้มิใจ 

แลุ่ะด่ใจท่�ได�ทำางานท่�น่� จนค์รบเกษ่ยณอาย่ ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

ท่�ทำางานท่�น่� ๓๐ ปี ได�ผ้�บังค์ับบัญช่าท่�ด่ ให้�ค์ำาแนะนำา 

ช่�วิยเห้ลุ่่ออย�างด่มาต่ลุ่อด รวิมทั�งเพ่ั�อนร�วิมงานก็ด่ ม่นำ�าใจ 

รักกันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ม่ค์วิามเข�าใจท่�ด่ต่�อกัน ห้�วิงใยกัน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่� ช่่ วิิต่ 

ค์วิามเป็นอย้�อย�างพัอเพ่ัยง ด้แลุ่จัดบ�านให้�น�าอย้� ด้แลุ่ 

ส่ัขภาพัร�างกายให้�แข็งแรง ด�วิยการออกกำาลัุ่งกายเปน็ประจำา 

พัักผ�อนท�องเท่�ยวิกบัเพ่ั�อน ๆ  เม่�อม่โอกาสั สัมัค์รเร่ยนทำาขนม

ท่�ช่อบเป็นงานอดิเรก

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
ท่�ปรึกษาด�านการประสัานงานโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน ๓ สัำานักงานสัภา

พััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัศช่.) 

ห้ร่อช่่�อเดิมวิ�าสัำานักงานค์ณะกรรมการพััฒนาการ

เศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัภาพััฒน์) แลุ่ะปี 

๒๕๓๖ ได�โอนย�ายมาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะ

แผน ๔ สัำานักงานเลุ่ขาน่การ กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๐ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน 

นักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการ

ประสัานงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

ทรงค่์ณว่ิฒิ) 



เลขาฝากบอก

 ผมเริ�มรับัราชิการปี พ.ศุ. ๒๕๒๗ 
จนถึงปัจจุบัันรวมอายุ์ราชิการ ๓๗ ปี  
โดิ์ย์เริ�มการทิำางานท้ิ�สำานักงานคุณะกรรมการ 
พัฒนาการเศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ  
(ช่ิ�อ ณ ขณะนั�น) ท้ิ�กองวางแผนส่วนรวม  
ในตำาแหน่งเจ้าหน้าท้ิ�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน 
ลักษ์ณะงาน เ ก้� ย์วกับั เศุรษ์ฐิกิจมหภาคุ  
ไ ด้ิ์ ม้ ส่ วน ร่วม ในการ จัดิ์ทิำา แผนพัฒนา 
เศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ ฉบัับัท้ิ� ๖ และ 
ท้ิ�กองโคุรงสร้างพ่�นฐิาน ได้ิ์ดูิ์แลเก้�ย์วกับั 
โคุรงการพ่�นฐิานด้ิ์านการคุมนาคุมโดิ์ย์เฉพาะ 
ทิางอากาศุ เช่ิน โคุรงการสนามบิันสุวรรณภูมิ 
การจัดิ์ทิำานโย์บัาย์วางแผนระย์ะย์าวของ
การบิันไทิย์ โคุรงการทิา่อากาศุย์าน ซึ่ึ�งช่ิวงนั�น
เศุรษ์ฐิกิจของประเทิศุไทิย์กำาลังเติบัโตด้ิ์าน 
การพัฒนาและการลงทุิน จึงได้ิ์รับัประสบัการณ์ 
เก้�ย์วกับัโคุรงการดิ์้านเศุรษ์ฐิกิจขนาดิ์ใหญ่
หลาย์โคุรงการ

กิิจกิรรมโครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริ

 ในเดิ์่อนกันย์าย์น ปีงบัประมาณ ๒๕๖๔ นับัเป็นชิ่วงเวลาแห่งการสิ�นสุดิ์การทิำางานอันย์าวนานของข้าราชิการ 
ของสำานักงาน กปร. ในวัย์ ๖๐ ปี โดิ์ย์ในปีน้�สำานักงาน กปร. ม้ผู้เกษ์้ย์ณอาย์ุราชิการถึง ๗ ทิ่าน คุ่อ นาย์ดิ์นุชิา สินธิ์วานนทิ์ 
เลขาธิ์ิการ กปร. นางสาววัชิร้ วัฒนไกร ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้านการพัฒนา นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้าน 
การประสานงานโคุรงการอันเน่�องมาจากพระราชิดิ์ำาริ นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ ผู้อำานวย์การกองกิจกรรมพิเศุษ์  
และวิเทิศุสัมพันธิ์์ นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ เจ้าหน้าทิ้�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง หัวหน้าพนักงาน
ขับัรถย์นต์ และนางอรุณ แย์้มนก พนักงานบัริการ บั ๒ 
 ...การเกษ่ยณไม�ใช่�ช่�วิงเวิลุ่าส่ัดท�ายของช่่วิิต่ท่�น�าเบ่�อ แต่�เป็นช่�วิงเวิลุ่าสัำาห้รับการเริ�มต่�นการก�าวิเดินไปส้ั�เสั�นทางให้ม�ท่�น�าค์�นห้า... ห้ากมองใน

ม่มของร่�นน�อง อาจจะร้�สึักใจห้ายท่�พ่ั� ๆ ซึ�งม่ประสับการณ์การทำางานทั�งเจ็ดท�านจะห้�างห้ายไปจากท่�ทำางาน แต่�ห้ากมองในม่มของผ้�เกษ่ยณแลุ่�วิจะ

พับวิ�าน่�ค่์อ การเปลุ่่�ยนแปลุ่งค์รั�งให้ญ�ค์รั�งห้นึ�งในช่่วิิต่ ผ้�เกษ่ยณอาย่ราช่การในปีงบประมาณน่�ม่ท่กระดับทั�งผ้�บริห้ารระดับส้ัง ผ้�บริห้ารระดับกลุ่าง 

พันักงานราช่การ แลุ่ะลุ้่กจ�างประจำาของสัำานักงาน กปร. ซึ�งพัวิกเราช่าวิ กปร. จะได�เร่ยนร้�ข�อคิ์ดด่ ๆ  จากประสับการณ์ท่�ท่กท�านใช่�เวิลุ่าในการสัั�งสัม

ประสับการณ์การทำางานสันองพัระราช่ดำาริมาอย�างยาวินาน เม่�อท�านมาถึงเสั�นทางเดินให้ม�ของช่่วิิต่ ม่อิสัระท่�จะทำาต่ามสิั�งท่�ปรารถนา ดังนั�น การ

ก�าวิเดินทางค์รั�งให้ม�จึงเริ�มต่�นขึ�นอ่กค์รั�งห้นึ�ง 

ค์วิามโช่ค์ด่ท่�ได�เดินทางไปม่ประสับการณ์ต่�างจังห้วัิดค์รบท่กจังห้วัิด 

โดยเฉพัาะในพ่ั�นท่�ท่�ค์งไม�ม่โอกาสัได�ไปเห็้นต่ามปกติ่ธ์รรมดา  

ได�ร้�ได�เห็้นช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ค์วิามยากลุ่ำาบากของผ้�ค์น เม่�อกลัุ่บไป 

ณ ท่�เดิมท่�เค์ยไปห้ลัุ่งจากนั�น ๓ - ๔ ปีก็ได�พับการเปลุ่่�ยนแปลุ่งท่�ด่ขึ�น 

ประช่าช่นได�ประโยช่น์จากโค์รงการท่�พัระราช่ทานให้� ทำาให้�เห็้น

แลุ่ะต่ระห้นกัวิ�าสัถาบนัพัระมห้ากษตั่ริยม่์ค์วิามสัำาคั์ญเปน็อย�างยิ�ง 

นำ�าพัระทัยได�ช่�วิยค์นในถิ�นท่รกันดารให้�ส่ัขสับายขึ�น ซึ�งเป็นงาน 

ท่�ยากต่�องม่ค์วิามเส่ัยสัลุ่ะแลุ่ะอดทน ฉะนั�น ข�าราช่การห้ร่อ

บ่ค์ลุ่ากรท่�ทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริต่�องม่จิต่ใจ

ท่�เส่ัยสัลุ่ะทั�งในเร่�องงานแลุ่ะค์รอบค์รัวิ ต่�องเดินทางไปในป่าในเขา 

ถนนห้นทางท่�ยากลุ่ำาบาก เม่�อไปเป็นท่มต่�องด้แลุ่กันแลุ่ะกัน  

การทำางานต่�องคิ์ดวิ�าทำาอย�างไรจึงจะเข�าใจแลุ่ะแก�ไขปัญห้าให้�ได�

อย�างรวิดเร็วิ ต่�องม่การสั่�อสัาร ม่ปฏิิสััมพัันธ์์ท่�ด่ทั�งภายในแลุ่ะ

ระห้วิ�างห้น�วิยงาน 

 ในห้�วิงเวิลุ่าประมาณ ๓๕ ปี ท่�ได�ทำางานท่�สัำานักงาน กปร. 

ได�ม่ประสับการณ์ร�วิมกันกับเพ่ั�อนร�วิมงานห้ลุ่าย ๆ ท�าน ทั�งระดับ 

ผ้�บังคั์บบัญช่าห้ร่อเพ่ั�อนร�วิมงาน ตั่�งแต่�เป็นเจ�าห้น�าท่�ระดับเล็ุ่ก ๆ 

เติ่บโต่ขึ�นเป็นผ้�บังคั์บบัญช่าจนเกษ่ยณอาย่ราช่การ ห้ลุ่าย ๆ ท�าน

ได�ให้�ค์ำาแนะนำาท่�ด่ ช่�วิยเป็นท่�ปรึกษาในเร่�องต่�าง ๆ ทำาให้�นอกจาก

ได�ทำางานท่�ด่แลุ่�วิ ทำาให้�ผมประทับใจท่�ได�พับเจอค์นด่ ๆ

  เม่�อเติ่บโต่ในช่่วิิต่ราช่การม่ต่ำาแห้น�งส้ังขึ�น จนกระทั�งช่�วิงปลุ่าย

รัช่กาลุ่ในพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร ทรงพัระกร่ณาโปรดเกลุ่�าฯ ให้�ผมดำารงต่ำาแห้น�ง

เลุ่ขาธิ์การ กปร. ซึ�งเป็นค์นท่� ๙ แลุ่ะได�รับพัระมห้ากร่ณาธ์ิค่์ณถวิายงาน

อย�างต่�อเน่�องในรัช่สัมัยพัระบาทสัมเด็จพัระวิชิ่รเกลุ่�าเจ�าอย้�หั้วิ ดังนั�น

การรับต่ำาแห้น�งเลุ่ขาธ์ิการ กปร. พัร�อมกับภารกิจต่�าง ๆ ในช่�วิง 

เปลุ่่�ยนผ�านนั�น พัระราช่ดำาริห้ร่อพัระบรมราโช่บาย “สืบัสาน รักษีา  

ต่อยอดื” เป็นสิั�งท่�ผมตั่�งใจทำาให้�ด่ท่�ส่ัด งานท่�จะสัานต่�อได�กราบบังค์มท้ลุ่ 

เพ่ั�อทรงทราบแลุ่ะพัระราช่ทานพัระบรมราช่วิินิจฉัย ซึ�งทรงทราบ

ลัุ่กษณะงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เพัราะทรงงานตั่�งแต่�

ดำารงพัระอิสัริยยศเป็นสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช่ แม�ขั�นต่อน บ่ค์ค์ลุ่  

ร้ปแบบ อาจปรบัเปลุ่่�ยนไปต่ามกาลุ่เวิลุ่าแลุ่ะสัถานการณ ์นับวิ�าเป็นงาน

ท่�ท�าทายอย�างห้นึ�ง 

 ในการทำางานสิั�งห้นึ�งท่�ผมระมัดระวัิงค่์อ ทำาอย�างไรให้�ประห้ยัด  

ค่์�มค์�า ถ้กต่�อง ถ้กฝึาถ้กตั่วิ (ต่รงจ่ด) แลุ่ะป้องกันไม�ให้�ม่ค์วิามขัดแย�ง  

ซึ�งต่�องม่การส่ั�อสัาร ทำาค์วิามเข�าใจกับเจ�าห้น�าท่� กปร. แลุ่ะห้น�วิยงาน

ภายนอก งบประมาณในแต่�ลุ่ะห้�วิงเวิลุ่าท่�ทำางานมา ม่ตั่�งแต่�สัมัย 

ท่�งบประมาณม่ค์วิามพัร�อมมาก แต่�บางค์รั�งสัถานะของงบประมาณก็ต่�อง

ปรับลุ่ดลุ่งต่ามภาวิะเศรษฐกิจ ผมพัยายามทำางานในวิงเงินงบประมาณ

ท่�ม่อย้� ถ่อวิ�าเป็นการบริห้ารทรัพัยากรท่�ม่จำากัดให้�ได�ผลุ่งานออกมา  

รวิมถึงการให้�ค์วิามสัำาคั์ญกับโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เช่�น 

ศ้นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ท่�เน�นวัิต่ถ่ประสังค์์ 

ของการจัดตั่�ง ค่์อ การเป็นองค์์กรเร่ยนร้� ศึกษา วิิจัย ฝึึกอบรม ขยายผลุ่ 

โดยดำาเนินการอย�างเต็่มท่�ภายใต่�กรอบงบประมาณท่�ได�รับ ม่โค์รงการ

ห้ร่อกิจกรรมตั่วิอย�างท่�แสัดงผลุ่สัำาเร็จให้�เห็้นชั่ดเจน เพั่�อช่�วิยเห้ลุ่่อ

เกษต่รกรห้ร่อประช่าช่นผ้�ท่�สันใจ

 การพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรของสัำานักงานฯ ก็พัยายามห้ม่นเว่ิยน 

สัับเปลุ่่�ยนต่ามจังห้วิะโอกาสัเพ่ั�อเพิั�มพ้ันค์วิามร้�ค์วิามสัามารถแลุ่ะ

ประสับการณ์ ซึ�งค์ณะผ้�บริห้ารเน�นให้�ค์วิามย่ต่ิธ์รรม ค์วิามเสัมอภาค์ 

ค์วิามเท�าเท่ยม เช่�น ม่การจัดห้ลัุ่กส้ัต่รฝึึกอบรมต่�าง ๆ  ให้�แก�น�อง ๆ  ร่�นให้ม� 

การอบรมให้�ร้�จักวิฒันธ์รรมองค์์กรแลุ่ะค์วิามร้�ท่�จำาเปน็ต่�อการปฏิิบัติ่งาน

ต่�าง ๆ รวิมถึงการให้�โอกาสัได�แสัดงฝีึไม�ลุ่ายม่อ ผมพัยายามเลุ่่อกสิั�งท่�เป็น 

ประโยช่น์ต่�อบ่ค์ลุ่ากร ผ้�บริห้ารต่�องพัยายามคั์ดสัรรงานให้�ท่กค์นได�ทำา

ในสิั�งท่�ถ้กท่�ค์วิร ไม�ใช่�ห้าแต่�สิั�งท่�ต่นเองคิ์ดห้ร่ออยากทำาแต่�ฝ่ึายเด่ยวิ  

โดยงานท่�ได�มาต่�องถ้กระเบ่ยบ ถ้กห้ลัุ่กการของสัำานักงาน กปร. แลุ่ะ 

ไม�ลุ่่มด้แลุ่สิั�งท่�ด่งามต่�าง ๆ ท่�ผ้�บริห้ารร่�นเก�าได�ทำาไวิ� 

 สิั�งท่�อยากฝึากน�อง ๆ ค่์อ ทำาอย�างไรจะจรรโลุ่งรักษาภาพัลัุ่กษณ์

ของสัำานักงาน กปร. ให้�สัมกับท่�เป็นองค์์กรท่�เป็นท่�ร้�จักแลุ่ะได�รับค์วิาม 

ไวิ�วิางใจในการสันองพัระราช่ดำาริ ผ้�บริห้าร ท่มงาน เจ�าห้น�าท่�ท่กค์น 

ต่�องคิ์ดเป็น แลุ่ะต่�องห้ลุ่�อห้ลุ่อมค์วิามเป็นห้นึ�งเด่ยวิงานจึงจะสัำาเร็จ  

ในภาวิะปัจจ่บันม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งจากสิั�งท่�เค์ยปฏิิบัติ่เป็นอย�างมาก  

ทั�งเร่�องสัภาพัเศรษฐกิจห้ร่อโรค์ภัยพิับัติ่โรค์ระบาด ร้ปแบบการทำางาน ฯลุ่ฯ 

แลุ่ะค์าดได�วิ�าจะม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งอ่กซึ�งเป็นเร่�องธ์รรมดา ดังนั�น  

งานห้ร่อวิิธ่์การทำางานของสัำานักงาน กปร. ก็ต่�องปรับปร่งเปลุ่่�ยนแปลุ่ง

รองรบัไปเช่�นกัน งานพ่ั�นท่�ในปจัจ่บนัลุ่ดลุ่งแลุ่ะได�ปรับร้ปแบบการทำางาน

ต่ามวิิถ่ให้ม� (New Normal) ทั�งผ้�บริห้ารแลุ่ะเจ�าห้น�าท่�ต่�องสั่�อสัาร  

เช่่�อมโยงกันให้�ด่ จัดลุ่ำาดับค์วิามสัำาคั์ญ รวิมถึงคิ์ดวิ�าจะสัร�างประสับการณ์

ให้�น�อง ๆ  ได�อย�างไร เช่�น ท่�ผ�านมาการลุ่งพ่ั�นท่�เปน็การได�รบัประสับการณ์

ต่รง แต่�ปัจจ่บันการทำางานได�ปรับร้ปแบบไป รวิมทั�งม่การใช่�การส่ั�อสัาร

แลุ่ะเทค์โนโลุ่ย่ให้ม� ๆ เช่�น งานออนไลุ่น์ ดังนั�นต่�องค์ิดวิ�าจะปรับห้ร่อ 

จัดระบบการทำางานเพ่ั�อให้�การทำางานสันองพัระราช่ดำาริม่ประสิัทธิ์ภาพั

ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

 อ่กเร่�องท่�สัำาคั์ญแลุ่ะเน�นยำ�ามาโดยต่ลุ่อดค่์อ การอย้�ร�วิมกัน 

ด�วิยค์วิามสัามัค์ค่์ ม่มิต่รไมต่ร่ต่�อกัน ในฐานะเลุ่ขาธิ์การ ผมไม�เค์ยแบ�งแยก 

วิ�าใค์รเป็นลุ้่กน�องใค์ร อย้�สัังกัดห้ร่อสัายงานใด การทำางานเป็นไปต่าม

โค์รงสัร�างท่�สัำานักงาน กปร. กำาห้นดไวิ� แต่�งานของสัำานักงาน กปร.  

เป็นงานท่�ต่�องพึั�งพัากัน ต่�องอธิ์บาย ส่ั�อสัารกนั ดังนั�นต่�องม่ค์วิามสัามคั์ค่์ 

ม่ค์วิามใจกวิ�างเพ่ั�อบรรยากาศการทำางานท่�ด่ นอกจากนั�น สัำานักงาน กปร. 

ต่�องไม�ม่ปญัห้าเร่�องการท่จริต่ค์อรรั์ปชั่น ซึ�งเปน็เร่�องท่�ผมให้�ค์วิามสัำาคั์ญ

แลุ่ะท่กค์นค์วิรต่�องดำาเนินการต่�อเน่�อง อย�างรอบค์อบระมัดระวัิง 

อย�างเค์ร�งค์รัด ม่เจต่นาท่�ด่ต่�อองค์์กร ค์วิามซ่�อสััต่ย์ส่ัจริต่จะเป็นเกราะ

ค่์�มค์รองพัวิกเราท่กค์น

 ส่ัดท�ายน่�ผมขอขอบค่์ณท่กท�าน ท่�ได�ร�วิมแรงร�วิมใจทำางานกันมา

เป็นอย�างด่ แลุ่ะขออวิยพัรให้�ม่ส่ัขภาพัพัลุ่านามัยท่�แข็งแรง ได�ทำางาน

เพ่ั�อสันองงานพัระราช่ดำาริอย�างเต่็มกำาลัุ่งค์วิามสัามารถด�วิยค์วิามส่ัข 

แลุ่ะขอให้�ม่ค์วิามเจริญร่�งเร่องแลุ่ะค์วิามก�าวิห้น�าในห้น�าท่�การงานต่�อไป
 

นายดืนุชา สินธิวานนที่์

เลข้าธิิการ กปีร.

 ระห้วิ�างการทำางานได�เร่ยนร้�จากผ้�บังคั์บบัญช่า ซึ�งต่�อมาเป็นผ้�ม่ค่์ณประโยช่น์ 

ต่�อบ�านเม่องห้ลุ่ายท�าน เช่�น ดร.เสันาะ อ้นาก้ลุ่ ดร.พิัสิัฎฐ ภัค์เกษม นายวิิรัต่น์ วัิฒนศิริธ์รรม 

นายสัรรเสัริญ วิงศ์ช่ะอ่�ม (อด่ต่เลุ่ขาธิ์การค์ณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์ม

แห้�งช่าติ่) แลุ่ะอ่กห้ลุ่าย ๆ ท�าน ซึ�งเป็นผ้�ท่�ม่ค์วิามร้�ค์วิามสัามารถ แลุ่ะห้นึ�งในนั�น ค่์อ 

ดร.ส่ัเมธ์ ตั่นติ่เวิช่ก่ลุ่ เลุ่ขาธิ์การ กปร. ค์นแรกแลุ่ะกอปรกับม่ผ้�ให้ญ�ได�แนะนำาชั่กช่วิน 

มาทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ผมจบการศึกษาด�านเศรษฐศาสัต่ร์นโยบาย

วิางแผนทำางานลัุ่กษณะโค์รงการระดับมห้ภาค์มาโดยต่ลุ่อด จนกระทั�งได�มาทำางานโค์รงการ 

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ซึ�งม่ขนาดโค์รงการระดับจ่ลุ่ภาค์แต่�ม่ภาพัของการพััฒนา 

ในลัุ่กษณะของมห้ภาค์อย�างสัำาคั์ญยิ�ง สัำาห้รับการทำางานท่�สัำานักงาน กปร. ได�เข�ามา 

ในช่�วิงเริ�มต่�นของการก�อตั่�งสัำานักงานฯ ได�ม่สั�วินร�วิมในการวิางรากฐานต่�าง ๆ  การจัดร้ปแบบ 

องค์์กรเพ่ั�อให้�สัามารถสันองพัระราช่ดำาริ แลุ่ะได�ปฏิิบัติ่งานในสัายงานกองพ่ั�นท่�มาโดยต่ลุ่อด  

อาทิ ภาค์เห้น่อแลุ่ะภาค์ต่ะวัินออกเฉ่ยงเห้น่อ จนกระทั�งได�รับต่ำาแห้น�งในระดับท่�ปรึกษา 

รองเลุ่ขาธ์กิาร แลุ่ะเลุ่ขาธ์กิาร กปร. ต่ามลุ่ำาดับ ฉะนั�นการทำางานจงึถ่อวิ�าได�ประสับการณ์

ห้ลุ่ากห้ลุ่ายร้ปแบบตั่�งแต่�ระดับปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่� จนถึงระดับบริห้าร

 ค์วิามประทับใจในการทำางานราช่การ เน่�องจากบิดา มารดา รับราช่การทั�งสัองท�าน 

จึงค่์�นเค์ยแลุ่ะเห็้นค่์ณประโยช่น์ของงานราช่การ การทำางานจากสัมัยก�อนจนถึงปัจจ่บัน 

ม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งไปมากทั�งสัภาวิการณ์ เศรษฐกิจ สัังค์ม การทำางาน แลุ่ะเพ่ั�อนร�วิมงาน 

สิั�งเห้ลุ่�าน่�ได�สัร�างค์วิามประทับใจ การเร่ยนร้� บทเร่ยน ค์วิามอดทน สิั�งสัำาคั์ญค่์อได�ม่โอกาสั

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร 

แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ในการทรงงานในพ่ั�นท่�ช่นบท ทำาให้�ได�รับทราบถึงพัระราช่ห้ฤทัย

ท่�ทรงม่�งมั�นช่�วิยเห้ลุ่่อพัสักนิกร การอ่ทิศพัระวิรกายในการปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจ  

ห้ลัุ่กคิ์ด แนวิคิ์ดพ่ั�นฐานของการพััฒนาทั�งด�านแห้ลุ่�งนำ�า การศึกษา การสัาธ์ารณส่ัข 

โภช่นาการ การสั�งเสัริมอาช่่พั เช่�น โค์รงการศิลุ่ปาช่่พั โค์รงการการเกษต่รท่�ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ประช่าช่นผ้�อย้�ห้�างไกลุ่ แลุ่ะค์วิามสััมพัันธ์์เช่่�อมโยงของสิั�งต่�างๆ เห้ลุ่�านั�น การทำางาน 

ในพ่ั�นท่�เป็นการสัั�งสัมประสับการณ์เพิั�มค์วิามร้�ค์วิามเข�าใจในงาน ซึ�งงานของสัำานักงาน 

กปร. เป็นงานประสัาน การได�เห็้นมากเข�าใจมาก ทั�งภาพัมห้ภาค์แลุ่ะจ่ลุ่ภาค์นับวิ�า 

เป็นประโยช่น์แลุ่ะนำามาใช่�ในการพิัจารณาวิิเค์ราะห์้โค์รงการ การให้�ข�อเสันอแนะ 

แนวิทางการดำาเนินงาน การให้�ค์วิามเห็้นต่ามลุ่ำาดับชั่�น การปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่�นับวิ�าเป็น

ท่�เป็นค์รอบค์รัวิของพัวิกเรา ม่�งไปส้ั�เป้าห้มายขององค์์กร 

ได�อย�างม่ประสิัทธิ์ภาพัแลุ่ะเกิดประสิัทธิ์ผลุ่ 

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สั�วินแรกก็ค่์อ 

ค์วิามภาค์ภ้มิใจท่�ได�โอนมาอย้� สัำานักงาน กปร. แลุ่ะเป็น 

สั�วินห้นึ�งในการทำางานสันองพัระราช่ดำาริ สั�วินท่�สัองก็ค่์อ 

ค์วิามประทับใจท่�ม่ต่�อผ้�บริห้ารทั�งในอด่ต่แลุ่ะปัจจ่บันท่�ให้�

โอกาสัการทำางานในท่กต่ำาแห้น�งด�วิยค์วิามไวิ�วิางใจอย�างด่

เสัมอมา แลุ่ะสั�วินท่�ขาดไม�ได�ก็ค่์อ เพ่ั�อน ๆ แลุ่ะน�อง ๆ ทั�งท่�

ได�ร�วิมงานห้ร่อไม�ได�ร�วิมงาน ท่กค์นลุ่�วินม่สั�วินท่�เป็นกำาลัุ่งใจ 

ให้�ค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ สันับสัน่น แลุ่ะเป็นแรงผลัุ่กดัน 

ให้�การทำางานท่�ผ�านมาบรรลุ่่ผลุ่สัำาเร็จจวิบจนท่กวัินน่�  

ซึ�งขอขอบค่์ณท่ก ๆ ท�านมา ณ ท่�น่�

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ห้ลัุ่งจากน่�  

ก�าวิต่�อไปจะเป็นการเริ�มต่�นช่่วิิต่ให้ม� กับการใสั�ใจในการด้แลุ่

ส่ัขภาพัของต่นเองแลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิ รวิมทั�ง การพัักผ�อน

กับค์รอบค์รัวิอย�างเร่ยบง�ายแลุ่ะพัอเพ่ัยง 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๒๖ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าพันักงาน

ต่รวิจสัอบบัญช่่ ๒ กรมต่รวิจบัญช่่สัห้กรณ์  

ก�อนย�ายไปเป็นนักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๔  

กรมการขนสั�งทางบก แลุ่ะปี ๒๕๓๙ ได�โอนย�าย 

มาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่� 

บริห้ารงานการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๕ การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๘ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน

นักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ แลุ่ะนักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บัน 

ดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผนทรงค่์ณว่ิฒิ) 

สิ�งท่ี่�พ่�วัชร่ฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่าน คือ “ค์วิามส่ัข 

ในการทำางาน” ก็ค่์อ การเป็นผ้�ให้� มากกวิ�าเป็นผ้�รับ โดยไม�ห้วัิงผลุ่ต่อบแทน แลุ่ะ 

ขอฝึากม่มมองให้�กับน�อง ๆ ท่กค์น วิ�าสัำานักงาน กปร. เปร่ยบเสัม่อน “ค์รอบค์รัวิ 

ของต่นเอง” ท่�เราจะต่�องร�วิมม่อ ร�วิมใจกันทำาห้น�าท่�ต่ามภารกิจท่�ได�รับมอบห้มาย

กันให้�อย�างเต็่มค์วิามสัามารถ เพ่ั�อเป็นพัลัุ่งในการขับเค์ลุ่่�อนให้�สัำานักงาน กปร.  

นางสาววัชิร้ วัฒนไกร 
ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา

วัันวัานท่ี่�ผ่่านเว่ัยน สู่่่วัันเกษ่ียณท่ี่�ภาคภ่มิิ
	 เมื่่�อถึึงวัันเวัลาฟ้้าก็็เปล่�ยน	 ก็าลเก็ษี่ยณเวั่ยนมื่าน่าใจหาย
	 ต้้องอำาลาจาก็ก็ันแสนอาลัย	 แต้่สายใยควัามื่ผููก็พัันยังมื่ั�นคง



เลขาฝากบอก

 ผมเริ�มรับัราชิการปี พ.ศุ. ๒๕๒๗ 
จนถึงปัจจุบัันรวมอายุ์ราชิการ ๓๗ ปี  
โดิ์ย์เริ�มการทิำางานท้ิ�สำานักงานคุณะกรรมการ 
พัฒนาการเศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ  
(ช่ิ�อ ณ ขณะนั�น) ท้ิ�กองวางแผนส่วนรวม  
ในตำาแหน่งเจ้าหน้าท้ิ�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน 
ลักษ์ณะงาน เ ก้� ย์วกับั เศุรษ์ฐิกิจมหภาคุ  
ไ ด้ิ์ ม้ ส่ วน ร่วม ในการ จัดิ์ทิำา แผนพัฒนา 
เศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ ฉบัับัท้ิ� ๖ และ 
ท้ิ�กองโคุรงสร้างพ่�นฐิาน ได้ิ์ดูิ์แลเก้�ย์วกับั 
โคุรงการพ่�นฐิานด้ิ์านการคุมนาคุมโดิ์ย์เฉพาะ 
ทิางอากาศุ เช่ิน โคุรงการสนามบิันสุวรรณภูมิ 
การจัดิ์ทิำานโย์บัาย์วางแผนระย์ะย์าวของ
การบิันไทิย์ โคุรงการทิา่อากาศุย์าน ซึ่ึ�งช่ิวงนั�น
เศุรษ์ฐิกิจของประเทิศุไทิย์กำาลังเติบัโตด้ิ์าน 
การพัฒนาและการลงทุิน จึงได้ิ์รับัประสบัการณ์ 
เก้�ย์วกับัโคุรงการดิ์้านเศุรษ์ฐิกิจขนาดิ์ใหญ่
หลาย์โคุรงการ

กิิจกิรรมโครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริ

 ในเดิ์่อนกันย์าย์น ปีงบัประมาณ ๒๕๖๔ นับัเป็นชิ่วงเวลาแห่งการสิ�นสุดิ์การทิำางานอันย์าวนานของข้าราชิการ 
ของสำานักงาน กปร. ในวัย์ ๖๐ ปี โดิ์ย์ในปีน้�สำานักงาน กปร. ม้ผู้เกษ์้ย์ณอาย์ุราชิการถึง ๗ ทิ่าน คุ่อ นาย์ดิ์นุชิา สินธิ์วานนทิ์ 
เลขาธิ์ิการ กปร. นางสาววัชิร้ วัฒนไกร ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้านการพัฒนา นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้าน 
การประสานงานโคุรงการอันเน่�องมาจากพระราชิดิ์ำาริ นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ ผู้อำานวย์การกองกิจกรรมพิเศุษ์  
และวิเทิศุสัมพันธิ์์ นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ เจ้าหน้าทิ้�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง หัวหน้าพนักงาน
ขับัรถย์นต์ และนางอรุณ แย์้มนก พนักงานบัริการ บั ๒ 
 ...การเกษ่ยณไม�ใช่�ช่�วิงเวิลุ่าส่ัดท�ายของช่่วิิต่ท่�น�าเบ่�อ แต่�เป็นช่�วิงเวิลุ่าสัำาห้รบัการเริ�มต่�นการก�าวิเดินไปส้ั�เสั�นทางให้ม�ท่�น�าค์�นห้า... ห้ากมองใน

ม่มของร่�นน�อง อาจจะร้�สึักใจห้ายท่�พ่ั� ๆ ซึ�งม่ประสับการณ์การทำางานทั�งเจ็ดท�านจะห้�างห้ายไปจากท่�ทำางาน แต่�ห้ากมองในม่มของผ้�เกษ่ยณแลุ่�วิจะ

พับวิ�าน่�ค่์อ การเปลุ่่�ยนแปลุ่งค์รั�งให้ญ�ค์รั�งห้นึ�งในช่่วิิต่ ผ้�เกษ่ยณอาย่ราช่การในปีงบประมาณน่�ม่ท่กระดับทั�งผ้�บริห้ารระดับส้ัง ผ้�บริห้ารระดับกลุ่าง 

พันักงานราช่การ แลุ่ะลุ้่กจ�างประจำาของสัำานักงาน กปร. ซึ�งพัวิกเราช่าวิ กปร. จะได�เร่ยนร้�ข�อคิ์ดด่ ๆ  จากประสับการณ์ท่�ท่กท�านใช่�เวิลุ่าในการสัั�งสัม

ประสับการณ์การทำางานสันองพัระราช่ดำาริมาอย�างยาวินาน เม่�อท�านมาถึงเสั�นทางเดินให้ม�ของช่่วิิต่ ม่อิสัระท่�จะทำาต่ามสิั�งท่�ปรารถนา ดังนั�น การ

ก�าวิเดินทางค์รั�งให้ม�จึงเริ�มต่�นขึ�นอ่กค์รั�งห้นึ�ง 

ค์วิามโช่ค์ด่ท่�ได�เดินทางไปม่ประสับการณ์ต่�างจังห้วัิดค์รบท่กจังห้วัิด 

โดยเฉพัาะในพ่ั�นท่�ท่�ค์งไม�ม่โอกาสัได�ไปเห็้นต่ามปกติ่ธ์รรมดา  

ได�ร้�ได�เห็้นช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ค์วิามยากลุ่ำาบากของผ้�ค์น เม่�อกลัุ่บไป 

ณ ท่�เดิมท่�เค์ยไปห้ลัุ่งจากนั�น ๓ - ๔ ปีก็ได�พับการเปลุ่่�ยนแปลุ่งท่�ด่ขึ�น 

ประช่าช่นได�ประโยช่น์จากโค์รงการท่�พัระราช่ทานให้� ทำาให้�เห็้น

แลุ่ะต่ระห้นกัวิ�าสัถาบนัพัระมห้ากษตั่ริยม่์ค์วิามสัำาคั์ญเปน็อย�างยิ�ง 

นำ�าพัระทัยได�ช่�วิยค์นในถิ�นท่รกันดารให้�ส่ัขสับายขึ�น ซึ�งเป็นงาน 

ท่�ยากต่�องม่ค์วิามเส่ัยสัลุ่ะแลุ่ะอดทน ฉะนั�น ข�าราช่การห้ร่อ

บ่ค์ลุ่ากรท่�ทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริต่�องม่จิต่ใจ

ท่�เส่ัยสัลุ่ะทั�งในเร่�องงานแลุ่ะค์รอบค์รัวิ ต่�องเดินทางไปในป่าในเขา 

ถนนห้นทางท่�ยากลุ่ำาบาก เม่�อไปเป็นท่มต่�องด้แลุ่กันแลุ่ะกัน  

การทำางานต่�องคิ์ดวิ�าทำาอย�างไรจึงจะเข�าใจแลุ่ะแก�ไขปัญห้าให้�ได�

อย�างรวิดเร็วิ ต่�องม่การสั่�อสัาร ม่ปฏิิสััมพัันธ์์ท่�ด่ทั�งภายในแลุ่ะ

ระห้วิ�างห้น�วิยงาน 

 ในห้�วิงเวิลุ่าประมาณ ๓๕ ปี ท่�ได�ทำางานท่�สัำานักงาน กปร. 

ได�ม่ประสับการณ์ร�วิมกันกับเพ่ั�อนร�วิมงานห้ลุ่าย ๆ ท�าน ทั�งระดับ 

ผ้�บังคั์บบัญช่าห้ร่อเพ่ั�อนร�วิมงาน ตั่�งแต่�เป็นเจ�าห้น�าท่�ระดับเล็ุ่ก ๆ 

เติ่บโต่ขึ�นเป็นผ้�บังคั์บบัญช่าจนเกษ่ยณอาย่ราช่การ ห้ลุ่าย ๆ ท�าน

ได�ให้�ค์ำาแนะนำาท่�ด่ ช่�วิยเป็นท่�ปรึกษาในเร่�องต่�าง ๆ ทำาให้�นอกจาก

ได�ทำางานท่�ด่แลุ่�วิ ทำาให้�ผมประทับใจท่�ได�พับเจอค์นด่ ๆ

  เม่�อเติ่บโต่ในช่่วิิต่ราช่การม่ต่ำาแห้น�งส้ังขึ�น จนกระทั�งช่�วิงปลุ่าย

รัช่กาลุ่ในพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร ทรงพัระกร่ณาโปรดเกลุ่�าฯ ให้�ผมดำารงต่ำาแห้น�ง

เลุ่ขาธิ์การ กปร. ซึ�งเป็นค์นท่� ๙ แลุ่ะได�รับพัระมห้ากร่ณาธ์ิค่์ณถวิายงาน

อย�างต่�อเน่�องในรัช่สัมัยพัระบาทสัมเด็จพัระวิชิ่รเกลุ่�าเจ�าอย้�หั้วิ ดังนั�น

การรับต่ำาแห้น�งเลุ่ขาธ์ิการ กปร. พัร�อมกับภารกิจต่�าง ๆ ในช่�วิง 

เปลุ่่�ยนผ�านนั�น พัระราช่ดำาริห้ร่อพัระบรมราโช่บาย “สืบัสาน รักษีา  

ต่อยอดื” เป็นสิั�งท่�ผมตั่�งใจทำาให้�ด่ท่�ส่ัด งานท่�จะสัานต่�อได�กราบบังค์มท้ลุ่ 

เพ่ั�อทรงทราบแลุ่ะพัระราช่ทานพัระบรมราช่วิินิจฉัย ซึ�งทรงทราบ

ลัุ่กษณะงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เพัราะทรงงานตั่�งแต่�

ดำารงพัระอิสัริยยศเป็นสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช่ แม�ขั�นต่อน บ่ค์ค์ลุ่  

ร้ปแบบ อาจปรบัเปลุ่่�ยนไปต่ามกาลุ่เวิลุ่าแลุ่ะสัถานการณ ์นับวิ�าเป็นงาน

ท่�ท�าทายอย�างห้นึ�ง 

 ในการทำางานสิั�งห้นึ�งท่�ผมระมัดระวัิงค่์อ ทำาอย�างไรให้�ประห้ยัด  

ค่์�มค์�า ถ้กต่�อง ถ้กฝึาถ้กตั่วิ (ต่รงจ่ด) แลุ่ะป้องกันไม�ให้�ม่ค์วิามขัดแย�ง  

ซึ�งต่�องม่การส่ั�อสัาร ทำาค์วิามเข�าใจกับเจ�าห้น�าท่� กปร. แลุ่ะห้น�วิยงาน

ภายนอก งบประมาณในแต่�ลุ่ะห้�วิงเวิลุ่าท่�ทำางานมา ม่ตั่�งแต่�สัมัย 

ท่�งบประมาณม่ค์วิามพัร�อมมาก แต่�บางค์รั�งสัถานะของงบประมาณก็ต่�อง

ปรับลุ่ดลุ่งต่ามภาวิะเศรษฐกิจ ผมพัยายามทำางานในวิงเงินงบประมาณ

ท่�ม่อย้� ถ่อวิ�าเป็นการบริห้ารทรัพัยากรท่�ม่จำากัดให้�ได�ผลุ่งานออกมา  

รวิมถึงการให้�ค์วิามสัำาคั์ญกับโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เช่�น 

ศ้นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ท่�เน�นวัิต่ถ่ประสังค์์ 

ของการจัดตั่�ง ค่์อ การเป็นองค์์กรเร่ยนร้� ศึกษา วิิจัย ฝึึกอบรม ขยายผลุ่ 

โดยดำาเนินการอย�างเต็่มท่�ภายใต่�กรอบงบประมาณท่�ได�รับ ม่โค์รงการ

ห้ร่อกิจกรรมตั่วิอย�างท่�แสัดงผลุ่สัำาเร็จให้�เห็้นชั่ดเจน เพั่�อช่�วิยเห้ลุ่่อ

เกษต่รกรห้ร่อประช่าช่นผ้�ท่�สันใจ

 การพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรของสัำานักงานฯ ก็พัยายามห้ม่นเว่ิยน 

สัับเปลุ่่�ยนต่ามจังห้วิะโอกาสัเพ่ั�อเพิั�มพ้ันค์วิามร้�ค์วิามสัามารถแลุ่ะ

ประสับการณ์ ซึ�งค์ณะผ้�บริห้ารเน�นให้�ค์วิามย่ต่ิธ์รรม ค์วิามเสัมอภาค์ 

ค์วิามเท�าเท่ยม เช่�น ม่การจัดห้ลัุ่กส้ัต่รฝึึกอบรมต่�าง ๆ  ให้�แก�น�อง ๆ  ร่�นให้ม� 

การอบรมให้�ร้�จักวิฒันธ์รรมองค์์กรแลุ่ะค์วิามร้�ท่�จำาเปน็ต่�อการปฏิิบัติ่งาน

ต่�าง ๆ รวิมถึงการให้�โอกาสัได�แสัดงฝีึไม�ลุ่ายม่อ ผมพัยายามเลุ่่อกสิั�งท่�เป็น 

ประโยช่น์ต่�อบ่ค์ลุ่ากร ผ้�บริห้ารต่�องพัยายามคั์ดสัรรงานให้�ท่กค์นได�ทำา

ในสิั�งท่�ถ้กท่�ค์วิร ไม�ใช่�ห้าแต่�สิั�งท่�ต่นเองคิ์ดห้ร่ออยากทำาแต่�ฝ่ึายเด่ยวิ  

โดยงานท่�ได�มาต่�องถ้กระเบ่ยบ ถ้กห้ลัุ่กการของสัำานักงาน กปร. แลุ่ะ 

ไม�ลุ่่มด้แลุ่สิั�งท่�ด่งามต่�าง ๆ ท่�ผ้�บริห้ารร่�นเก�าได�ทำาไวิ� 

 สิั�งท่�อยากฝึากน�อง ๆ ค่์อ ทำาอย�างไรจะจรรโลุ่งรักษาภาพัลัุ่กษณ์

ของสัำานักงาน กปร. ให้�สัมกับท่�เป็นองค์์กรท่�เป็นท่�ร้�จักแลุ่ะได�รับค์วิาม 

ไวิ�วิางใจในการสันองพัระราช่ดำาริ ผ้�บริห้าร ท่มงาน เจ�าห้น�าท่�ท่กค์น 

ต่�องคิ์ดเป็น แลุ่ะต่�องห้ลุ่�อห้ลุ่อมค์วิามเป็นห้นึ�งเด่ยวิงานจึงจะสัำาเร็จ  

ในภาวิะปัจจ่บันม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งจากสิั�งท่�เค์ยปฏิิบัติ่เป็นอย�างมาก  

ทั�งเร่�องสัภาพัเศรษฐกิจห้ร่อโรค์ภัยพิับัติ่โรค์ระบาด ร้ปแบบการทำางาน ฯลุ่ฯ 

แลุ่ะค์าดได�วิ�าจะม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งอ่กซึ�งเป็นเร่�องธ์รรมดา ดังนั�น  

งานห้ร่อวิิธ่์การทำางานของสัำานักงาน กปร. ก็ต่�องปรับปร่งเปลุ่่�ยนแปลุ่ง

รองรบัไปเช่�นกัน งานพ่ั�นท่�ในปจัจ่บนัลุ่ดลุ่งแลุ่ะได�ปรับร้ปแบบการทำางาน

ต่ามวิิถ่ให้ม� (New Normal) ทั�งผ้�บริห้ารแลุ่ะเจ�าห้น�าท่�ต่�องสั่�อสัาร  

เช่่�อมโยงกันให้�ด่ จัดลุ่ำาดับค์วิามสัำาคั์ญ รวิมถึงคิ์ดวิ�าจะสัร�างประสับการณ์

ให้�น�อง ๆ  ได�อย�างไร เช่�น ท่�ผ�านมาการลุ่งพ่ั�นท่�เปน็การได�รบัประสับการณ์

ต่รง แต่�ปัจจ่บันการทำางานได�ปรับร้ปแบบไป รวิมทั�งม่การใช่�การส่ั�อสัาร

แลุ่ะเทค์โนโลุ่ย่ให้ม� ๆ เช่�น งานออนไลุ่น์ ดังนั�นต่�องค์ิดวิ�าจะปรับห้ร่อ 

จัดระบบการทำางานเพ่ั�อให้�การทำางานสันองพัระราช่ดำาริม่ประสิัทธิ์ภาพั

ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

 อ่กเร่�องท่�สัำาคั์ญแลุ่ะเน�นยำ�ามาโดยต่ลุ่อดค่์อ การอย้�ร�วิมกัน 

ด�วิยค์วิามสัามัค์ค่์ ม่มิต่รไมต่ร่ต่�อกัน ในฐานะเลุ่ขาธิ์การ ผมไม�เค์ยแบ�งแยก 

วิ�าใค์รเป็นลุ้่กน�องใค์ร อย้�สัังกัดห้ร่อสัายงานใด การทำางานเป็นไปต่าม

โค์รงสัร�างท่�สัำานักงาน กปร. กำาห้นดไวิ� แต่�งานของสัำานักงาน กปร.  

เป็นงานท่�ต่�องพึั�งพัากัน ต่�องอธิ์บาย ส่ั�อสัารกนั ดังนั�นต่�องม่ค์วิามสัามคั์ค่์ 

ม่ค์วิามใจกวิ�างเพ่ั�อบรรยากาศการทำางานท่�ด่ นอกจากนั�น สัำานักงาน กปร. 

ต่�องไม�ม่ปญัห้าเร่�องการท่จริต่ค์อรรั์ปชั่น ซึ�งเปน็เร่�องท่�ผมให้�ค์วิามสัำาคั์ญ

แลุ่ะท่กค์นค์วิรต่�องดำาเนินการต่�อเน่�อง อย�างรอบค์อบระมัดระวัิง 

อย�างเค์ร�งค์รัด ม่เจต่นาท่�ด่ต่�อองค์์กร ค์วิามซ่�อสััต่ย์ส่ัจริต่จะเป็นเกราะ

ค่์�มค์รองพัวิกเราท่กค์น

 ส่ัดท�ายน่�ผมขอขอบค่์ณท่กท�าน ท่�ได�ร�วิมแรงร�วิมใจทำางานกันมา

เป็นอย�างด่ แลุ่ะขออวิยพัรให้�ม่ส่ัขภาพัพัลุ่านามัยท่�แข็งแรง ได�ทำางาน

เพ่ั�อสันองงานพัระราช่ดำาริอย�างเต่็มกำาลัุ่งค์วิามสัามารถด�วิยค์วิามส่ัข 

แลุ่ะขอให้�ม่ค์วิามเจริญร่�งเร่องแลุ่ะค์วิามก�าวิห้น�าในห้น�าท่�การงานต่�อไป
 

นายดืนุชา สินธิวานนที่์

เลข้าธิิการ กปีร.

 ระห้วิ�างการทำางานได�เร่ยนร้�จากผ้�บังคั์บบัญช่า ซึ�งต่�อมาเป็นผ้�ม่ค่์ณประโยช่น์ 

ต่�อบ�านเม่องห้ลุ่ายท�าน เช่�น ดร.เสันาะ อ้นาก้ลุ่ ดร.พิัสิัฎฐ ภัค์เกษม นายวิิรัต่น์ วัิฒนศิริธ์รรม 

นายสัรรเสัริญ วิงศ์ช่ะอ่�ม (อด่ต่เลุ่ขาธิ์การค์ณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์ม

แห้�งช่าติ่) แลุ่ะอ่กห้ลุ่าย ๆ ท�าน ซึ�งเป็นผ้�ท่�ม่ค์วิามร้�ค์วิามสัามารถ แลุ่ะห้นึ�งในนั�น ค่์อ 

ดร.ส่ัเมธ์ ตั่นติ่เวิช่ก่ลุ่ เลุ่ขาธิ์การ กปร. ค์นแรกแลุ่ะกอปรกับม่ผ้�ให้ญ�ได�แนะนำาชั่กช่วิน 

มาทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ผมจบการศึกษาด�านเศรษฐศาสัต่ร์นโยบาย

วิางแผนทำางานลัุ่กษณะโค์รงการระดับมห้ภาค์มาโดยต่ลุ่อด จนกระทั�งได�มาทำางานโค์รงการ 

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ซึ�งม่ขนาดโค์รงการระดับจ่ลุ่ภาค์แต่�ม่ภาพัของการพััฒนา 

ในลัุ่กษณะของมห้ภาค์อย�างสัำาคั์ญยิ�ง สัำาห้รับการทำางานท่�สัำานักงาน กปร. ได�เข�ามา 

ในช่�วิงเริ�มต่�นของการก�อตั่�งสัำานักงานฯ ได�ม่สั�วินร�วิมในการวิางรากฐานต่�าง ๆ  การจัดร้ปแบบ 

องค์์กรเพ่ั�อให้�สัามารถสันองพัระราช่ดำาริ แลุ่ะได�ปฏิิบัติ่งานในสัายงานกองพ่ั�นท่�มาโดยต่ลุ่อด  

อาทิ ภาค์เห้น่อแลุ่ะภาค์ต่ะวัินออกเฉ่ยงเห้น่อ จนกระทั�งได�รับต่ำาแห้น�งในระดับท่�ปรึกษา 

รองเลุ่ขาธ์กิาร แลุ่ะเลุ่ขาธ์กิาร กปร. ต่ามลุ่ำาดับ ฉะนั�นการทำางานจงึถ่อวิ�าได�ประสับการณ์

ห้ลุ่ากห้ลุ่ายร้ปแบบตั่�งแต่�ระดับปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่� จนถึงระดับบริห้าร

 ค์วิามประทับใจในการทำางานราช่การ เน่�องจากบิดา มารดา รับราช่การทั�งสัองท�าน 

จึงค่์�นเค์ยแลุ่ะเห็้นค่์ณประโยช่น์ของงานราช่การ การทำางานจากสัมัยก�อนจนถึงปัจจ่บัน 

ม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งไปมากทั�งสัภาวิการณ์ เศรษฐกิจ สัังค์ม การทำางาน แลุ่ะเพ่ั�อนร�วิมงาน 

สิั�งเห้ลุ่�าน่�ได�สัร�างค์วิามประทับใจ การเร่ยนร้� บทเร่ยน ค์วิามอดทน สิั�งสัำาคั์ญค่์อได�ม่โอกาสั

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร 

แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ในการทรงงานในพ่ั�นท่�ช่นบท ทำาให้�ได�รับทราบถึงพัระราช่ห้ฤทัย

ท่�ทรงม่�งมั�นช่�วิยเห้ลุ่่อพัสักนิกร การอ่ทิศพัระวิรกายในการปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจ  

ห้ลัุ่กคิ์ด แนวิคิ์ดพ่ั�นฐานของการพััฒนาทั�งด�านแห้ลุ่�งนำ�า การศึกษา การสัาธ์ารณส่ัข 

โภช่นาการ การสั�งเสัริมอาช่่พั เช่�น โค์รงการศิลุ่ปาช่่พั โค์รงการการเกษต่รท่�ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ประช่าช่นผ้�อย้�ห้�างไกลุ่ แลุ่ะค์วิามสััมพัันธ์์เช่่�อมโยงของสิั�งต่�างๆ เห้ลุ่�านั�น การทำางาน 

ในพ่ั�นท่�เป็นการสัั�งสัมประสับการณ์เพิั�มค์วิามร้�ค์วิามเข�าใจในงาน ซึ�งงานของสัำานักงาน 

กปร. เป็นงานประสัาน การได�เห็้นมากเข�าใจมาก ทั�งภาพัมห้ภาค์แลุ่ะจ่ลุ่ภาค์นับวิ�า 

เป็นประโยช่น์แลุ่ะนำามาใช่�ในการพิัจารณาวิิเค์ราะห์้โค์รงการ การให้�ข�อเสันอแนะ 

แนวิทางการดำาเนินงาน การให้�ค์วิามเห็้นต่ามลุ่ำาดับชั่�น การปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่�นับวิ�าเป็น

ท่�เป็นค์รอบค์รัวิของพัวิกเรา ม่�งไปส้ั�เป้าห้มายขององค์์กร 

ได�อย�างม่ประสิัทธิ์ภาพัแลุ่ะเกิดประสิัทธิ์ผลุ่ 

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สั�วินแรกก็ค่์อ 

ค์วิามภาค์ภ้มิใจท่�ได�โอนมาอย้� สัำานักงาน กปร. แลุ่ะเป็น 

สั�วินห้นึ�งในการทำางานสันองพัระราช่ดำาริ สั�วินท่�สัองก็ค่์อ 

ค์วิามประทับใจท่�ม่ต่�อผ้�บริห้ารทั�งในอด่ต่แลุ่ะปัจจ่บันท่�ให้�

โอกาสัการทำางานในท่กต่ำาแห้น�งด�วิยค์วิามไวิ�วิางใจอย�างด่

เสัมอมา แลุ่ะสั�วินท่�ขาดไม�ได�ก็ค่์อ เพ่ั�อน ๆ แลุ่ะน�อง ๆ ทั�งท่�

ได�ร�วิมงานห้ร่อไม�ได�ร�วิมงาน ท่กค์นลุ่�วินม่สั�วินท่�เป็นกำาลัุ่งใจ 

ให้�ค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ สันับสัน่น แลุ่ะเป็นแรงผลัุ่กดัน 

ให้�การทำางานท่�ผ�านมาบรรลุ่่ผลุ่สัำาเร็จจวิบจนท่กวัินน่�  

ซึ�งขอขอบค่์ณท่ก ๆ ท�านมา ณ ท่�น่�

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ห้ลัุ่งจากน่�  

ก�าวิต่�อไปจะเป็นการเริ�มต่�นช่่วิิต่ให้ม� กับการใสั�ใจในการด้แลุ่

ส่ัขภาพัของต่นเองแลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิ รวิมทั�ง การพัักผ�อน

กับค์รอบค์รัวิอย�างเร่ยบง�ายแลุ่ะพัอเพ่ัยง 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๒๖ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าพันักงาน

ต่รวิจสัอบบัญช่่ ๒ กรมต่รวิจบัญช่่สัห้กรณ์  

ก�อนย�ายไปเป็นนักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๔  

กรมการขนสั�งทางบก แลุ่ะปี ๒๕๓๙ ได�โอนย�าย 

มาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่� 

บริห้ารงานการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๕ การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๘ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน

นักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ แลุ่ะนักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บัน 

ดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผนทรงค่์ณว่ิฒิ) 

สิ�งท่ี่�พ่�วัชร่ฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่าน คือ “ค์วิามส่ัข 

ในการทำางาน” ก็ค่์อ การเป็นผ้�ให้� มากกวิ�าเป็นผ้�รับ โดยไม�ห้วัิงผลุ่ต่อบแทน แลุ่ะ 

ขอฝึากม่มมองให้�กับน�อง ๆ ท่กค์น วิ�าสัำานักงาน กปร. เปร่ยบเสัม่อน “ค์รอบค์รัวิ 

ของต่นเอง” ท่�เราจะต่�องร�วิมม่อ ร�วิมใจกันทำาห้น�าท่�ต่ามภารกิจท่�ได�รับมอบห้มาย

กันให้�อย�างเต็่มค์วิามสัามารถ เพ่ั�อเป็นพัลัุ่งในการขับเค์ลุ่่�อนให้�สัำานักงาน กปร.  

นางสาววัชิร้ วัฒนไกร 
ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา

วัันวัานท่ี่�ผ่่านเว่ัยน สู่่่วัันเกษ่ียณท่ี่�ภาคภ่มิิ
	 เมื่่�อถึึงวัันเวัลาฟ้้าก็็เปล่�ยน	 ก็าลเก็ษี่ยณเวั่ยนมื่าน่าใจหาย
	 ต้้องอำาลาจาก็ก็ันแสนอาลัย	 แต้่สายใยควัามื่ผููก็พัันยังมื่ั�นคง



เลขาฝากบอก

 ผมเริ�มรับัราชิการปี พ.ศุ. ๒๕๒๗ 
จนถึงปัจจุบัันรวมอายุ์ราชิการ ๓๗ ปี  
โดิ์ย์เริ�มการทิำางานท้ิ�สำานักงานคุณะกรรมการ 
พัฒนาการเศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ  
(ช่ิ�อ ณ ขณะนั�น) ท้ิ�กองวางแผนส่วนรวม  
ในตำาแหน่งเจ้าหน้าท้ิ�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน 
ลักษ์ณะงาน เ ก้� ย์วกับั เศุรษ์ฐิกิจมหภาคุ  
ไ ด้ิ์ ม้ ส่ วน ร่วม ในการ จัดิ์ทิำา แผนพัฒนา 
เศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ ฉบัับัท้ิ� ๖ และ 
ท้ิ�กองโคุรงสร้างพ่�นฐิาน ได้ิ์ดูิ์แลเก้�ย์วกับั 
โคุรงการพ่�นฐิานด้ิ์านการคุมนาคุมโดิ์ย์เฉพาะ 
ทิางอากาศุ เช่ิน โคุรงการสนามบิันสุวรรณภูมิ 
การจัดิ์ทิำานโย์บัาย์วางแผนระย์ะย์าวของ
การบิันไทิย์ โคุรงการทิา่อากาศุย์าน ซึ่ึ�งช่ิวงนั�น
เศุรษ์ฐิกิจของประเทิศุไทิย์กำาลังเติบัโตด้ิ์าน 
การพัฒนาและการลงทุิน จึงได้ิ์รับัประสบัการณ์ 
เก้�ย์วกับัโคุรงการดิ์้านเศุรษ์ฐิกิจขนาดิ์ใหญ่
หลาย์โคุรงการ

กิิจกิรรมโครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริ

 ในเดิ์่อนกันย์าย์น ปีงบัประมาณ ๒๕๖๔ นับัเป็นชิ่วงเวลาแห่งการสิ�นสุดิ์การทิำางานอันย์าวนานของข้าราชิการ 
ของสำานักงาน กปร. ในวัย์ ๖๐ ปี โดิ์ย์ในปีน้�สำานักงาน กปร. ม้ผู้เกษ์้ย์ณอาย์ุราชิการถึง ๗ ทิ่าน คุ่อ นาย์ดิ์นุชิา สินธิ์วานนทิ์ 
เลขาธิ์ิการ กปร. นางสาววัชิร้ วัฒนไกร ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้านการพัฒนา นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้าน 
การประสานงานโคุรงการอันเน่�องมาจากพระราชิดิ์ำาริ นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ ผู้อำานวย์การกองกิจกรรมพิเศุษ์  
และวิเทิศุสัมพันธิ์์ นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ เจ้าหน้าทิ้�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง หัวหน้าพนักงาน
ขับัรถย์นต์ และนางอรุณ แย์้มนก พนักงานบัริการ บั ๒ 
 ...การเกษ่ยณไม�ใช่�ช่�วิงเวิลุ่าส่ัดท�ายของช่่วิิต่ท่�น�าเบ่�อ แต่�เป็นช่�วิงเวิลุ่าสัำาห้รับการเริ�มต่�นการก�าวิเดินไปส้ั�เสั�นทางให้ม�ท่�น�าค์�นห้า... ห้ากมองใน

ม่มของร่�นน�อง อาจจะร้�สึักใจห้ายท่�พ่ั� ๆ ซึ�งม่ประสับการณ์การทำางานทั�งเจ็ดท�านจะห้�างห้ายไปจากท่�ทำางาน แต่�ห้ากมองในม่มของผ้�เกษ่ยณแลุ่�วิจะ

พับวิ�าน่�ค่์อ การเปลุ่่�ยนแปลุ่งค์รั�งให้ญ�ค์รั�งห้นึ�งในช่่วิิต่ ผ้�เกษ่ยณอาย่ราช่การในปีงบประมาณน่�ม่ท่กระดับทั�งผ้�บริห้ารระดับส้ัง ผ้�บริห้ารระดับกลุ่าง 

พันักงานราช่การ แลุ่ะลุ้่กจ�างประจำาของสัำานักงาน กปร. ซึ�งพัวิกเราช่าวิ กปร. จะได�เร่ยนร้�ข�อคิ์ดด่ ๆ  จากประสับการณ์ท่�ท่กท�านใช่�เวิลุ่าในการสัั�งสัม

ประสับการณ์การทำางานสันองพัระราช่ดำาริมาอย�างยาวินาน เม่�อท�านมาถึงเสั�นทางเดินให้ม�ของช่่วิิต่ ม่อิสัระท่�จะทำาต่ามสิั�งท่�ปรารถนา ดังนั�น การ

ก�าวิเดินทางค์รั�งให้ม�จึงเริ�มต่�นขึ�นอ่กค์รั�งห้นึ�ง 

ค์วิามโช่ค์ด่ท่�ได�เดินทางไปม่ประสับการณ์ต่�างจังห้วัิดค์รบท่กจังห้วัิด 

โดยเฉพัาะในพ่ั�นท่�ท่�ค์งไม�ม่โอกาสัได�ไปเห็้นต่ามปกติ่ธ์รรมดา  

ได�ร้�ได�เห็้นช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ค์วิามยากลุ่ำาบากของผ้�ค์น เม่�อกลัุ่บไป 

ณ ท่�เดิมท่�เค์ยไปห้ลัุ่งจากนั�น ๓ - ๔ ปีก็ได�พับการเปลุ่่�ยนแปลุ่งท่�ด่ขึ�น 

ประช่าช่นได�ประโยช่น์จากโค์รงการท่�พัระราช่ทานให้� ทำาให้�เห็้น

แลุ่ะต่ระห้นกัวิ�าสัถาบนัพัระมห้ากษตั่ริยม่์ค์วิามสัำาคั์ญเปน็อย�างยิ�ง 

นำ�าพัระทัยได�ช่�วิยค์นในถิ�นท่รกันดารให้�ส่ัขสับายขึ�น ซึ�งเป็นงาน 

ท่�ยากต่�องม่ค์วิามเส่ัยสัลุ่ะแลุ่ะอดทน ฉะนั�น ข�าราช่การห้ร่อ

บ่ค์ลุ่ากรท่�ทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริต่�องม่จิต่ใจ

ท่�เส่ัยสัลุ่ะทั�งในเร่�องงานแลุ่ะค์รอบค์รัวิ ต่�องเดินทางไปในป่าในเขา 

ถนนห้นทางท่�ยากลุ่ำาบาก เม่�อไปเป็นท่มต่�องด้แลุ่กันแลุ่ะกัน  

การทำางานต่�องคิ์ดวิ�าทำาอย�างไรจึงจะเข�าใจแลุ่ะแก�ไขปัญห้าให้�ได�

อย�างรวิดเร็วิ ต่�องม่การสั่�อสัาร ม่ปฏิิสััมพัันธ์์ท่�ด่ทั�งภายในแลุ่ะ

ระห้วิ�างห้น�วิยงาน 

 ในห้�วิงเวิลุ่าประมาณ ๓๕ ปี ท่�ได�ทำางานท่�สัำานักงาน กปร. 

ได�ม่ประสับการณ์ร�วิมกันกับเพ่ั�อนร�วิมงานห้ลุ่าย ๆ ท�าน ทั�งระดับ 

ผ้�บังคั์บบัญช่าห้ร่อเพ่ั�อนร�วิมงาน ตั่�งแต่�เป็นเจ�าห้น�าท่�ระดับเล็ุ่ก ๆ 

เติ่บโต่ขึ�นเป็นผ้�บังคั์บบัญช่าจนเกษ่ยณอาย่ราช่การ ห้ลุ่าย ๆ ท�าน

ได�ให้�ค์ำาแนะนำาท่�ด่ ช่�วิยเป็นท่�ปรึกษาในเร่�องต่�าง ๆ ทำาให้�นอกจาก

ได�ทำางานท่�ด่แลุ่�วิ ทำาให้�ผมประทับใจท่�ได�พับเจอค์นด่ ๆ

  เม่�อเติ่บโต่ในช่่วิิต่ราช่การม่ต่ำาแห้น�งส้ังขึ�น จนกระทั�งช่�วิงปลุ่าย

รัช่กาลุ่ในพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร ทรงพัระกร่ณาโปรดเกลุ่�าฯ ให้�ผมดำารงต่ำาแห้น�ง

เลุ่ขาธิ์การ กปร. ซึ�งเป็นค์นท่� ๙ แลุ่ะได�รับพัระมห้ากร่ณาธ์ิค่์ณถวิายงาน

อย�างต่�อเน่�องในรัช่สัมัยพัระบาทสัมเด็จพัระวิชิ่รเกลุ่�าเจ�าอย้�หั้วิ ดังนั�น

การรับต่ำาแห้น�งเลุ่ขาธ์ิการ กปร. พัร�อมกับภารกิจต่�าง ๆ ในช่�วิง 

เปลุ่่�ยนผ�านนั�น พัระราช่ดำาริห้ร่อพัระบรมราโช่บาย “สืบัสาน รักษีา  

ต่อยอดื” เป็นสิั�งท่�ผมตั่�งใจทำาให้�ด่ท่�ส่ัด งานท่�จะสัานต่�อได�กราบบังค์มท้ลุ่ 

เพ่ั�อทรงทราบแลุ่ะพัระราช่ทานพัระบรมราช่วิินิจฉัย ซึ�งทรงทราบ

ลัุ่กษณะงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เพัราะทรงงานตั่�งแต่�

ดำารงพัระอิสัริยยศเป็นสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช่ แม�ขั�นต่อน บ่ค์ค์ลุ่  

ร้ปแบบ อาจปรบัเปลุ่่�ยนไปต่ามกาลุ่เวิลุ่าแลุ่ะสัถานการณ ์นับวิ�าเป็นงาน

ท่�ท�าทายอย�างห้นึ�ง 

 ในการทำางานสิั�งห้นึ�งท่�ผมระมัดระวัิงค่์อ ทำาอย�างไรให้�ประห้ยัด  

ค่์�มค์�า ถ้กต่�อง ถ้กฝึาถ้กตั่วิ (ต่รงจ่ด) แลุ่ะป้องกันไม�ให้�ม่ค์วิามขัดแย�ง  

ซึ�งต่�องม่การส่ั�อสัาร ทำาค์วิามเข�าใจกับเจ�าห้น�าท่� กปร. แลุ่ะห้น�วิยงาน

ภายนอก งบประมาณในแต่�ลุ่ะห้�วิงเวิลุ่าท่�ทำางานมา ม่ตั่�งแต่�สัมัย 

ท่�งบประมาณม่ค์วิามพัร�อมมาก แต่�บางค์รั�งสัถานะของงบประมาณก็ต่�อง

ปรับลุ่ดลุ่งต่ามภาวิะเศรษฐกิจ ผมพัยายามทำางานในวิงเงินงบประมาณ

ท่�ม่อย้� ถ่อวิ�าเป็นการบริห้ารทรัพัยากรท่�ม่จำากัดให้�ได�ผลุ่งานออกมา  

รวิมถึงการให้�ค์วิามสัำาคั์ญกับโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เช่�น 

ศ้นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ท่�เน�นวัิต่ถ่ประสังค์์ 

ของการจัดตั่�ง ค่์อ การเป็นองค์์กรเร่ยนร้� ศึกษา วิิจัย ฝึึกอบรม ขยายผลุ่ 

โดยดำาเนินการอย�างเต็่มท่�ภายใต่�กรอบงบประมาณท่�ได�รับ ม่โค์รงการ

ห้ร่อกิจกรรมตั่วิอย�างท่�แสัดงผลุ่สัำาเร็จให้�เห็้นชั่ดเจน เพั่�อช่�วิยเห้ลุ่่อ

เกษต่รกรห้ร่อประช่าช่นผ้�ท่�สันใจ

 การพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรของสัำานักงานฯ ก็พัยายามห้ม่นเว่ิยน 

สัับเปลุ่่�ยนต่ามจังห้วิะโอกาสัเพ่ั�อเพิั�มพ้ันค์วิามร้�ค์วิามสัามารถแลุ่ะ

ประสับการณ์ ซึ�งค์ณะผ้�บริห้ารเน�นให้�ค์วิามย่ต่ิธ์รรม ค์วิามเสัมอภาค์ 

ค์วิามเท�าเท่ยม เช่�น ม่การจัดห้ลัุ่กส้ัต่รฝึึกอบรมต่�าง ๆ  ให้�แก�น�อง ๆ  ร่�นให้ม� 

การอบรมให้�ร้�จักวิฒันธ์รรมองค์์กรแลุ่ะค์วิามร้�ท่�จำาเปน็ต่�อการปฏิิบัติ่งาน

ต่�าง ๆ รวิมถึงการให้�โอกาสัได�แสัดงฝีึไม�ลุ่ายม่อ ผมพัยายามเลุ่่อกสิั�งท่�เป็น 

ประโยช่น์ต่�อบ่ค์ลุ่ากร ผ้�บริห้ารต่�องพัยายามคั์ดสัรรงานให้�ท่กค์นได�ทำา

ในสิั�งท่�ถ้กท่�ค์วิร ไม�ใช่�ห้าแต่�สิั�งท่�ต่นเองคิ์ดห้ร่ออยากทำาแต่�ฝ่ึายเด่ยวิ  

โดยงานท่�ได�มาต่�องถ้กระเบ่ยบ ถ้กห้ลัุ่กการของสัำานักงาน กปร. แลุ่ะ 

ไม�ลุ่่มด้แลุ่สิั�งท่�ด่งามต่�าง ๆ ท่�ผ้�บริห้ารร่�นเก�าได�ทำาไวิ� 

 สิั�งท่�อยากฝึากน�อง ๆ ค่์อ ทำาอย�างไรจะจรรโลุ่งรักษาภาพัลัุ่กษณ์

ของสัำานักงาน กปร. ให้�สัมกับท่�เป็นองค์์กรท่�เป็นท่�ร้�จักแลุ่ะได�รับค์วิาม 

ไวิ�วิางใจในการสันองพัระราช่ดำาริ ผ้�บริห้าร ท่มงาน เจ�าห้น�าท่�ท่กค์น 

ต่�องคิ์ดเป็น แลุ่ะต่�องห้ลุ่�อห้ลุ่อมค์วิามเป็นห้นึ�งเด่ยวิงานจึงจะสัำาเร็จ  

ในภาวิะปัจจ่บันม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งจากสิั�งท่�เค์ยปฏิิบัติ่เป็นอย�างมาก  

ทั�งเร่�องสัภาพัเศรษฐกิจห้ร่อโรค์ภัยพิับัติ่โรค์ระบาด ร้ปแบบการทำางาน ฯลุ่ฯ 

แลุ่ะค์าดได�วิ�าจะม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งอ่กซึ�งเป็นเร่�องธ์รรมดา ดังนั�น  

งานห้ร่อวิิธ่์การทำางานของสัำานักงาน กปร. ก็ต่�องปรับปร่งเปลุ่่�ยนแปลุ่ง

รองรบัไปเช่�นกัน งานพ่ั�นท่�ในปจัจ่บนัลุ่ดลุ่งแลุ่ะได�ปรับร้ปแบบการทำางาน

ต่ามวิิถ่ให้ม� (New Normal) ทั�งผ้�บริห้ารแลุ่ะเจ�าห้น�าท่�ต่�องสั่�อสัาร  

เช่่�อมโยงกันให้�ด่ จัดลุ่ำาดับค์วิามสัำาคั์ญ รวิมถึงคิ์ดวิ�าจะสัร�างประสับการณ์

ให้�น�อง ๆ  ได�อย�างไร เช่�น ท่�ผ�านมาการลุ่งพ่ั�นท่�เปน็การได�รบัประสับการณ์

ต่รง แต่�ปัจจ่บันการทำางานได�ปรับร้ปแบบไป รวิมทั�งม่การใช่�การส่ั�อสัาร

แลุ่ะเทค์โนโลุ่ย่ให้ม� ๆ เช่�น งานออนไลุ่น์ ดังนั�นต่�องค์ิดวิ�าจะปรับห้ร่อ 

จัดระบบการทำางานเพ่ั�อให้�การทำางานสันองพัระราช่ดำาริม่ประสิัทธิ์ภาพั

ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

 อ่กเร่�องท่�สัำาคั์ญแลุ่ะเน�นยำ�ามาโดยต่ลุ่อดค่์อ การอย้�ร�วิมกัน 

ด�วิยค์วิามสัามัค์ค่์ ม่มิต่รไมต่ร่ต่�อกัน ในฐานะเลุ่ขาธิ์การ ผมไม�เค์ยแบ�งแยก 

วิ�าใค์รเป็นลุ้่กน�องใค์ร อย้�สัังกัดห้ร่อสัายงานใด การทำางานเป็นไปต่าม

โค์รงสัร�างท่�สัำานักงาน กปร. กำาห้นดไวิ� แต่�งานของสัำานักงาน กปร.  

เป็นงานท่�ต่�องพึั�งพัากัน ต่�องอธิ์บาย ส่ั�อสัารกนั ดังนั�นต่�องม่ค์วิามสัามคั์ค่์ 

ม่ค์วิามใจกวิ�างเพ่ั�อบรรยากาศการทำางานท่�ด่ นอกจากนั�น สัำานักงาน กปร. 

ต่�องไม�ม่ปัญห้าเร่�องการท่จริต่ค์อรรั์ปชั่น ซึ�งเปน็เร่�องท่�ผมให้�ค์วิามสัำาคั์ญ

แลุ่ะท่กค์นค์วิรต่�องดำาเนินการต่�อเน่�อง อย�างรอบค์อบระมัดระวัิง 

อย�างเค์ร�งค์รัด ม่เจต่นาท่�ด่ต่�อองค์์กร ค์วิามซ่�อสััต่ย์ส่ัจริต่จะเป็นเกราะ

ค่์�มค์รองพัวิกเราท่กค์น

 ส่ัดท�ายน่�ผมขอขอบค่์ณท่กท�าน ท่�ได�ร�วิมแรงร�วิมใจทำางานกันมา

เป็นอย�างด่ แลุ่ะขออวิยพัรให้�ม่ส่ัขภาพัพัลุ่านามัยท่�แข็งแรง ได�ทำางาน

เพ่ั�อสันองงานพัระราช่ดำาริอย�างเต่็มกำาลัุ่งค์วิามสัามารถด�วิยค์วิามส่ัข 

แลุ่ะขอให้�ม่ค์วิามเจริญร่�งเร่องแลุ่ะค์วิามก�าวิห้น�าในห้น�าท่�การงานต่�อไป
 

นายดืนุชา สินธิวานนที่์

เลข้าธิิการ กปีร.

 ระห้วิ�างการทำางานได�เร่ยนร้�จากผ้�บังคั์บบัญช่า ซึ�งต่�อมาเป็นผ้�ม่ค่์ณประโยช่น์ 

ต่�อบ�านเม่องห้ลุ่ายท�าน เช่�น ดร.เสันาะ อ้นาก้ลุ่ ดร.พิัสิัฎฐ ภัค์เกษม นายวิิรัต่น์ วัิฒนศิริธ์รรม 

นายสัรรเสัริญ วิงศ์ช่ะอ่�ม (อด่ต่เลุ่ขาธิ์การค์ณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์ม

แห้�งช่าติ่) แลุ่ะอ่กห้ลุ่าย ๆ ท�าน ซึ�งเป็นผ้�ท่�ม่ค์วิามร้�ค์วิามสัามารถ แลุ่ะห้นึ�งในนั�น ค่์อ 

ดร.ส่ัเมธ์ ตั่นติ่เวิช่ก่ลุ่ เลุ่ขาธิ์การ กปร. ค์นแรกแลุ่ะกอปรกับม่ผ้�ให้ญ�ได�แนะนำาชั่กช่วิน 

มาทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ผมจบการศึกษาด�านเศรษฐศาสัต่ร์นโยบาย

วิางแผนทำางานลัุ่กษณะโค์รงการระดับมห้ภาค์มาโดยต่ลุ่อด จนกระทั�งได�มาทำางานโค์รงการ 

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ซึ�งม่ขนาดโค์รงการระดับจ่ลุ่ภาค์แต่�ม่ภาพัของการพััฒนา 

ในลัุ่กษณะของมห้ภาค์อย�างสัำาคั์ญยิ�ง สัำาห้รับการทำางานท่�สัำานักงาน กปร. ได�เข�ามา 

ในช่�วิงเริ�มต่�นของการก�อตั่�งสัำานักงานฯ ได�ม่สั�วินร�วิมในการวิางรากฐานต่�าง ๆ  การจัดร้ปแบบ 

องค์์กรเพ่ั�อให้�สัามารถสันองพัระราช่ดำาริ แลุ่ะได�ปฏิิบัติ่งานในสัายงานกองพ่ั�นท่�มาโดยต่ลุ่อด  

อาทิ ภาค์เห้น่อแลุ่ะภาค์ต่ะวัินออกเฉ่ยงเห้น่อ จนกระทั�งได�รับต่ำาแห้น�งในระดับท่�ปรึกษา 

รองเลุ่ขาธ์กิาร แลุ่ะเลุ่ขาธ์กิาร กปร. ต่ามลุ่ำาดับ ฉะนั�นการทำางานจงึถ่อวิ�าได�ประสับการณ์

ห้ลุ่ากห้ลุ่ายร้ปแบบตั่�งแต่�ระดับปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่� จนถึงระดับบริห้าร

 ค์วิามประทับใจในการทำางานราช่การ เน่�องจากบิดา มารดา รับราช่การทั�งสัองท�าน 

จึงค่์�นเค์ยแลุ่ะเห็้นค่์ณประโยช่น์ของงานราช่การ การทำางานจากสัมัยก�อนจนถึงปัจจ่บัน 

ม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งไปมากทั�งสัภาวิการณ์ เศรษฐกิจ สัังค์ม การทำางาน แลุ่ะเพ่ั�อนร�วิมงาน 

สิั�งเห้ลุ่�าน่�ได�สัร�างค์วิามประทับใจ การเร่ยนร้� บทเร่ยน ค์วิามอดทน สิั�งสัำาคั์ญค่์อได�ม่โอกาสั

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร 

แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ในการทรงงานในพ่ั�นท่�ช่นบท ทำาให้�ได�รับทราบถึงพัระราช่ห้ฤทัย

ท่�ทรงม่�งมั�นช่�วิยเห้ลุ่่อพัสักนิกร การอ่ทิศพัระวิรกายในการปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจ  

ห้ลัุ่กคิ์ด แนวิคิ์ดพ่ั�นฐานของการพััฒนาทั�งด�านแห้ลุ่�งนำ�า การศึกษา การสัาธ์ารณส่ัข 

โภช่นาการ การสั�งเสัริมอาช่่พั เช่�น โค์รงการศิลุ่ปาช่่พั โค์รงการการเกษต่รท่�ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ประช่าช่นผ้�อย้�ห้�างไกลุ่ แลุ่ะค์วิามสััมพัันธ์์เช่่�อมโยงของสิั�งต่�างๆ เห้ลุ่�านั�น การทำางาน 

ในพ่ั�นท่�เป็นการสัั�งสัมประสับการณ์เพิั�มค์วิามร้�ค์วิามเข�าใจในงาน ซึ�งงานของสัำานักงาน 

กปร. เป็นงานประสัาน การได�เห็้นมากเข�าใจมาก ทั�งภาพัมห้ภาค์แลุ่ะจ่ลุ่ภาค์นับวิ�า 

เป็นประโยช่น์แลุ่ะนำามาใช่�ในการพิัจารณาวิิเค์ราะห์้โค์รงการ การให้�ข�อเสันอแนะ 

แนวิทางการดำาเนินงาน การให้�ค์วิามเห็้นต่ามลุ่ำาดับชั่�น การปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่�นับวิ�าเป็น

ท่�เป็นค์รอบค์รัวิของพัวิกเรา ม่�งไปส้ั�เป้าห้มายขององค์์กร 

ได�อย�างม่ประสิัทธิ์ภาพัแลุ่ะเกิดประสิัทธิ์ผลุ่ 

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สั�วินแรกก็ค่์อ 

ค์วิามภาค์ภ้มิใจท่�ได�โอนมาอย้� สัำานักงาน กปร. แลุ่ะเป็น 

สั�วินห้นึ�งในการทำางานสันองพัระราช่ดำาริ สั�วินท่�สัองก็ค่์อ 

ค์วิามประทับใจท่�ม่ต่�อผ้�บริห้ารทั�งในอด่ต่แลุ่ะปัจจ่บันท่�ให้�

โอกาสัการทำางานในท่กต่ำาแห้น�งด�วิยค์วิามไวิ�วิางใจอย�างด่

เสัมอมา แลุ่ะสั�วินท่�ขาดไม�ได�ก็ค่์อ เพ่ั�อน ๆ แลุ่ะน�อง ๆ ทั�งท่�

ได�ร�วิมงานห้ร่อไม�ได�ร�วิมงาน ท่กค์นลุ่�วินม่สั�วินท่�เป็นกำาลัุ่งใจ 

ให้�ค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ สันับสัน่น แลุ่ะเป็นแรงผลัุ่กดัน 

ให้�การทำางานท่�ผ�านมาบรรลุ่่ผลุ่สัำาเร็จจวิบจนท่กวัินน่�  

ซึ�งขอขอบค่์ณท่ก ๆ ท�านมา ณ ท่�น่�

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ห้ลัุ่งจากน่�  

ก�าวิต่�อไปจะเป็นการเริ�มต่�นช่่วิิต่ให้ม� กับการใสั�ใจในการด้แลุ่

ส่ัขภาพัของต่นเองแลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิ รวิมทั�ง การพัักผ�อน

กับค์รอบค์รัวิอย�างเร่ยบง�ายแลุ่ะพัอเพ่ัยง 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๒๖ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าพันักงาน

ต่รวิจสัอบบัญช่่ ๒ กรมต่รวิจบัญช่่สัห้กรณ์  

ก�อนย�ายไปเป็นนักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๔  

กรมการขนสั�งทางบก แลุ่ะปี ๒๕๓๙ ได�โอนย�าย 

มาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่� 

บริห้ารงานการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๕ การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๘ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน

นักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ แลุ่ะนักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บัน 

ดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผนทรงค่์ณว่ิฒิ) 

สิ�งท่ี่�พ่�วัชร่ฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่าน คือ “ค์วิามส่ัข 

ในการทำางาน” ก็ค่์อ การเป็นผ้�ให้� มากกวิ�าเป็นผ้�รับ โดยไม�ห้วัิงผลุ่ต่อบแทน แลุ่ะ 

ขอฝึากม่มมองให้�กับน�อง ๆ ท่กค์น วิ�าสัำานักงาน กปร. เปร่ยบเสัม่อน “ค์รอบค์รัวิ 

ของต่นเอง” ท่�เราจะต่�องร�วิมม่อ ร�วิมใจกันทำาห้น�าท่�ต่ามภารกิจท่�ได�รับมอบห้มาย

กันให้�อย�างเต็่มค์วิามสัามารถ เพ่ั�อเป็นพัลัุ่งในการขับเค์ลุ่่�อนให้�สัำานักงาน กปร.  

นางสาววัชิร้ วัฒนไกร 
ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา

วัันวัานท่ี่�ผ่่านเว่ัยน สู่่่วัันเกษ่ียณท่ี่�ภาคภ่มิิ
	 เมื่่�อถึึงวัันเวัลาฟ้้าก็็เปล่�ยน	 ก็าลเก็ษี่ยณเวั่ยนมื่าน่าใจหาย
	 ต้้องอำาลาจาก็ก็ันแสนอาลัย	 แต้่สายใยควัามื่ผููก็พัันยังมื่ั�นคง



เลขาฝากบอก

 ผมเริ�มรับัราชิการปี พ.ศุ. ๒๕๒๗ 
จนถึงปัจจุบัันรวมอายุ์ราชิการ ๓๗ ปี  
โดิ์ย์เริ�มการทิำางานท้ิ�สำานักงานคุณะกรรมการ 
พัฒนาการเศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ  
(ช่ิ�อ ณ ขณะนั�น) ท้ิ�กองวางแผนส่วนรวม  
ในตำาแหน่งเจ้าหน้าท้ิ�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน 
ลักษ์ณะงาน เ ก้� ย์วกับั เศุรษ์ฐิกิจมหภาคุ  
ไ ด้ิ์ ม้ ส่ วน ร่วม ในการ จัดิ์ทิำา แผนพัฒนา 
เศุรษ์ฐิกิจและสังคุมแห่งชิาติ ฉบัับัท้ิ� ๖ และ 
ท้ิ�กองโคุรงสร้างพ่�นฐิาน ได้ิ์ดูิ์แลเก้�ย์วกับั 
โคุรงการพ่�นฐิานด้ิ์านการคุมนาคุมโดิ์ย์เฉพาะ 
ทิางอากาศุ เช่ิน โคุรงการสนามบิันสุวรรณภูมิ 
การจัดิ์ทิำานโย์บัาย์วางแผนระย์ะย์าวของ
การบิันไทิย์ โคุรงการทิา่อากาศุย์าน ซึ่ึ�งช่ิวงนั�น
เศุรษ์ฐิกิจของประเทิศุไทิย์กำาลังเติบัโตด้ิ์าน 
การพัฒนาและการลงทุิน จึงได้ิ์รับัประสบัการณ์ 
เก้�ย์วกับัโคุรงการดิ์้านเศุรษ์ฐิกิจขนาดิ์ใหญ่
หลาย์โคุรงการ

กิิจกิรรมโครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริ

 ในเดิ์่อนกันย์าย์น ปีงบัประมาณ ๒๕๖๔ นับัเป็นชิ่วงเวลาแห่งการสิ�นสุดิ์การทิำางานอันย์าวนานของข้าราชิการ 
ของสำานักงาน กปร. ในวัย์ ๖๐ ปี โดิ์ย์ในปีน้�สำานักงาน กปร. ม้ผู้เกษ์้ย์ณอาย์ุราชิการถึง ๗ ทิ่าน คุ่อ นาย์ดิ์นุชิา สินธิ์วานนทิ์ 
เลขาธิ์ิการ กปร. นางสาววัชิร้ วัฒนไกร ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้านการพัฒนา นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ทิ้�ปรึกษ์าดิ์้าน 
การประสานงานโคุรงการอันเน่�องมาจากพระราชิดิ์ำาริ นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ ผู้อำานวย์การกองกิจกรรมพิเศุษ์  
และวิเทิศุสัมพันธิ์์ นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ เจ้าหน้าทิ้�วิเคุราะห์นโย์บัาย์และแผน นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง หัวหน้าพนักงาน
ขับัรถย์นต์ และนางอรุณ แย์้มนก พนักงานบัริการ บั ๒ 
 ...การเกษ่ยณไม�ใช่�ช่�วิงเวิลุ่าส่ัดท�ายของช่่วิิต่ท่�น�าเบ่�อ แต่�เป็นช่�วิงเวิลุ่าสัำาห้รบัการเริ�มต่�นการก�าวิเดินไปส้ั�เสั�นทางให้ม�ท่�น�าค์�นห้า... ห้ากมองใน

ม่มของร่�นน�อง อาจจะร้�สึักใจห้ายท่�พ่ั� ๆ ซึ�งม่ประสับการณ์การทำางานทั�งเจ็ดท�านจะห้�างห้ายไปจากท่�ทำางาน แต่�ห้ากมองในม่มของผ้�เกษ่ยณแลุ่�วิจะ

พับวิ�าน่�ค่์อ การเปลุ่่�ยนแปลุ่งค์รั�งให้ญ�ค์รั�งห้นึ�งในช่่วิิต่ ผ้�เกษ่ยณอาย่ราช่การในปีงบประมาณน่�ม่ท่กระดับทั�งผ้�บริห้ารระดับส้ัง ผ้�บริห้ารระดับกลุ่าง 

พันักงานราช่การ แลุ่ะลุ้่กจ�างประจำาของสัำานักงาน กปร. ซึ�งพัวิกเราช่าวิ กปร. จะได�เร่ยนร้�ข�อคิ์ดด่ ๆ  จากประสับการณ์ท่�ท่กท�านใช่�เวิลุ่าในการสัั�งสัม

ประสับการณ์การทำางานสันองพัระราช่ดำาริมาอย�างยาวินาน เม่�อท�านมาถึงเสั�นทางเดินให้ม�ของช่่วิิต่ ม่อิสัระท่�จะทำาต่ามสิั�งท่�ปรารถนา ดังนั�น การ

ก�าวิเดินทางค์รั�งให้ม�จึงเริ�มต่�นขึ�นอ่กค์รั�งห้นึ�ง 

ค์วิามโช่ค์ด่ท่�ได�เดินทางไปม่ประสับการณ์ต่�างจังห้วัิดค์รบท่กจังห้วัิด 

โดยเฉพัาะในพ่ั�นท่�ท่�ค์งไม�ม่โอกาสัได�ไปเห็้นต่ามปกติ่ธ์รรมดา  

ได�ร้�ได�เห็้นช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ค์วิามยากลุ่ำาบากของผ้�ค์น เม่�อกลัุ่บไป 

ณ ท่�เดิมท่�เค์ยไปห้ลัุ่งจากนั�น ๓ - ๔ ปีก็ได�พับการเปลุ่่�ยนแปลุ่งท่�ด่ขึ�น 

ประช่าช่นได�ประโยช่น์จากโค์รงการท่�พัระราช่ทานให้� ทำาให้�เห็้น

แลุ่ะต่ระห้นกัวิ�าสัถาบนัพัระมห้ากษตั่ริยม่์ค์วิามสัำาคั์ญเปน็อย�างยิ�ง 

นำ�าพัระทัยได�ช่�วิยค์นในถิ�นท่รกันดารให้�ส่ัขสับายขึ�น ซึ�งเป็นงาน 

ท่�ยากต่�องม่ค์วิามเส่ัยสัลุ่ะแลุ่ะอดทน ฉะนั�น ข�าราช่การห้ร่อ

บ่ค์ลุ่ากรท่�ทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริต่�องม่จิต่ใจ

ท่�เส่ัยสัลุ่ะทั�งในเร่�องงานแลุ่ะค์รอบค์รัวิ ต่�องเดินทางไปในป่าในเขา 

ถนนห้นทางท่�ยากลุ่ำาบาก เม่�อไปเป็นท่มต่�องด้แลุ่กันแลุ่ะกัน  

การทำางานต่�องคิ์ดวิ�าทำาอย�างไรจึงจะเข�าใจแลุ่ะแก�ไขปัญห้าให้�ได�

อย�างรวิดเร็วิ ต่�องม่การสั่�อสัาร ม่ปฏิิสััมพัันธ์์ท่�ด่ทั�งภายในแลุ่ะ

ระห้วิ�างห้น�วิยงาน 

 ในห้�วิงเวิลุ่าประมาณ ๓๕ ปี ท่�ได�ทำางานท่�สัำานักงาน กปร. 

ได�ม่ประสับการณ์ร�วิมกันกับเพ่ั�อนร�วิมงานห้ลุ่าย ๆ ท�าน ทั�งระดับ 

ผ้�บังคั์บบัญช่าห้ร่อเพ่ั�อนร�วิมงาน ตั่�งแต่�เป็นเจ�าห้น�าท่�ระดับเล็ุ่ก ๆ 

เติ่บโต่ขึ�นเป็นผ้�บังคั์บบัญช่าจนเกษ่ยณอาย่ราช่การ ห้ลุ่าย ๆ ท�าน

ได�ให้�ค์ำาแนะนำาท่�ด่ ช่�วิยเป็นท่�ปรึกษาในเร่�องต่�าง ๆ ทำาให้�นอกจาก

ได�ทำางานท่�ด่แลุ่�วิ ทำาให้�ผมประทับใจท่�ได�พับเจอค์นด่ ๆ

  เม่�อเติ่บโต่ในช่่วิิต่ราช่การม่ต่ำาแห้น�งส้ังขึ�น จนกระทั�งช่�วิงปลุ่าย

รัช่กาลุ่ในพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร ทรงพัระกร่ณาโปรดเกลุ่�าฯ ให้�ผมดำารงต่ำาแห้น�ง

เลุ่ขาธิ์การ กปร. ซึ�งเป็นค์นท่� ๙ แลุ่ะได�รับพัระมห้ากร่ณาธ์ิค่์ณถวิายงาน

อย�างต่�อเน่�องในรัช่สัมัยพัระบาทสัมเด็จพัระวิชิ่รเกลุ่�าเจ�าอย้�หั้วิ ดังนั�น

การรับต่ำาแห้น�งเลุ่ขาธ์ิการ กปร. พัร�อมกับภารกิจต่�าง ๆ ในช่�วิง 

เปลุ่่�ยนผ�านนั�น พัระราช่ดำาริห้ร่อพัระบรมราโช่บาย “สืบัสาน รักษีา  

ต่อยอดื” เป็นสิั�งท่�ผมตั่�งใจทำาให้�ด่ท่�ส่ัด งานท่�จะสัานต่�อได�กราบบังค์มท้ลุ่ 

เพ่ั�อทรงทราบแลุ่ะพัระราช่ทานพัระบรมราช่วิินิจฉัย ซึ�งทรงทราบ

ลัุ่กษณะงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เพัราะทรงงานตั่�งแต่�

ดำารงพัระอิสัริยยศเป็นสัมเด็จพัระบรมโอรสัาธิ์ราช่ แม�ขั�นต่อน บ่ค์ค์ลุ่  

ร้ปแบบ อาจปรบัเปลุ่่�ยนไปต่ามกาลุ่เวิลุ่าแลุ่ะสัถานการณ ์นับวิ�าเป็นงาน

ท่�ท�าทายอย�างห้นึ�ง 

 ในการทำางานสิั�งห้นึ�งท่�ผมระมัดระวัิงค่์อ ทำาอย�างไรให้�ประห้ยัด  

ค่์�มค์�า ถ้กต่�อง ถ้กฝึาถ้กตั่วิ (ต่รงจ่ด) แลุ่ะป้องกันไม�ให้�ม่ค์วิามขัดแย�ง  

ซึ�งต่�องม่การส่ั�อสัาร ทำาค์วิามเข�าใจกับเจ�าห้น�าท่� กปร. แลุ่ะห้น�วิยงาน

ภายนอก งบประมาณในแต่�ลุ่ะห้�วิงเวิลุ่าท่�ทำางานมา ม่ตั่�งแต่�สัมัย 

ท่�งบประมาณม่ค์วิามพัร�อมมาก แต่�บางค์รั�งสัถานะของงบประมาณก็ต่�อง

ปรับลุ่ดลุ่งต่ามภาวิะเศรษฐกิจ ผมพัยายามทำางานในวิงเงินงบประมาณ

ท่�ม่อย้� ถ่อวิ�าเป็นการบริห้ารทรัพัยากรท่�ม่จำากัดให้�ได�ผลุ่งานออกมา  

รวิมถึงการให้�ค์วิามสัำาคั์ญกับโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ เช่�น 

ศ้นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ท่�เน�นวัิต่ถ่ประสังค์์ 

ของการจัดตั่�ง ค่์อ การเป็นองค์์กรเร่ยนร้� ศึกษา วิิจัย ฝึึกอบรม ขยายผลุ่ 

โดยดำาเนินการอย�างเต็่มท่�ภายใต่�กรอบงบประมาณท่�ได�รับ ม่โค์รงการ

ห้ร่อกิจกรรมตั่วิอย�างท่�แสัดงผลุ่สัำาเร็จให้�เห็้นชั่ดเจน เพั่�อช่�วิยเห้ลุ่่อ

เกษต่รกรห้ร่อประช่าช่นผ้�ท่�สันใจ

 การพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรของสัำานักงานฯ ก็พัยายามห้ม่นเว่ิยน 

สัับเปลุ่่�ยนต่ามจังห้วิะโอกาสัเพ่ั�อเพิั�มพ้ันค์วิามร้�ค์วิามสัามารถแลุ่ะ

ประสับการณ์ ซึ�งค์ณะผ้�บริห้ารเน�นให้�ค์วิามย่ต่ิธ์รรม ค์วิามเสัมอภาค์ 

ค์วิามเท�าเท่ยม เช่�น ม่การจัดห้ลัุ่กส้ัต่รฝึึกอบรมต่�าง ๆ  ให้�แก�น�อง ๆ  ร่�นให้ม� 

การอบรมให้�ร้�จักวิฒันธ์รรมองค์์กรแลุ่ะค์วิามร้�ท่�จำาเปน็ต่�อการปฏิิบัติ่งาน

ต่�าง ๆ รวิมถึงการให้�โอกาสัได�แสัดงฝีึไม�ลุ่ายม่อ ผมพัยายามเลุ่่อกสิั�งท่�เป็น 

ประโยช่น์ต่�อบ่ค์ลุ่ากร ผ้�บริห้ารต่�องพัยายามคั์ดสัรรงานให้�ท่กค์นได�ทำา

ในสิั�งท่�ถ้กท่�ค์วิร ไม�ใช่�ห้าแต่�สิั�งท่�ต่นเองคิ์ดห้ร่ออยากทำาแต่�ฝ่ึายเด่ยวิ  

โดยงานท่�ได�มาต่�องถ้กระเบ่ยบ ถ้กห้ลัุ่กการของสัำานักงาน กปร. แลุ่ะ 

ไม�ลุ่่มด้แลุ่สิั�งท่�ด่งามต่�าง ๆ ท่�ผ้�บริห้ารร่�นเก�าได�ทำาไวิ� 

 สิั�งท่�อยากฝึากน�อง ๆ ค่์อ ทำาอย�างไรจะจรรโลุ่งรักษาภาพัลัุ่กษณ์

ของสัำานักงาน กปร. ให้�สัมกับท่�เป็นองค์์กรท่�เป็นท่�ร้�จักแลุ่ะได�รับค์วิาม 

ไวิ�วิางใจในการสันองพัระราช่ดำาริ ผ้�บริห้าร ท่มงาน เจ�าห้น�าท่�ท่กค์น 

ต่�องคิ์ดเป็น แลุ่ะต่�องห้ลุ่�อห้ลุ่อมค์วิามเป็นห้นึ�งเด่ยวิงานจึงจะสัำาเร็จ  

ในภาวิะปัจจ่บันม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งจากสิั�งท่�เค์ยปฏิิบัติ่เป็นอย�างมาก  

ทั�งเร่�องสัภาพัเศรษฐกิจห้ร่อโรค์ภัยพิับัติ่โรค์ระบาด ร้ปแบบการทำางาน ฯลุ่ฯ 

แลุ่ะค์าดได�วิ�าจะม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งอ่กซึ�งเป็นเร่�องธ์รรมดา ดังนั�น  

งานห้ร่อวิิธ่์การทำางานของสัำานักงาน กปร. ก็ต่�องปรับปร่งเปลุ่่�ยนแปลุ่ง

รองรบัไปเช่�นกัน งานพ่ั�นท่�ในปจัจ่บนัลุ่ดลุ่งแลุ่ะได�ปรับร้ปแบบการทำางาน

ต่ามวิิถ่ให้ม� (New Normal) ทั�งผ้�บริห้ารแลุ่ะเจ�าห้น�าท่�ต่�องสั่�อสัาร  

เช่่�อมโยงกันให้�ด่ จัดลุ่ำาดับค์วิามสัำาคั์ญ รวิมถึงคิ์ดวิ�าจะสัร�างประสับการณ์

ให้�น�อง ๆ  ได�อย�างไร เช่�น ท่�ผ�านมาการลุ่งพ่ั�นท่�เปน็การได�รบัประสับการณ์

ต่รง แต่�ปัจจ่บันการทำางานได�ปรับร้ปแบบไป รวิมทั�งม่การใช่�การส่ั�อสัาร

แลุ่ะเทค์โนโลุ่ย่ให้ม� ๆ เช่�น งานออนไลุ่น์ ดังนั�นต่�องค์ิดวิ�าจะปรับห้ร่อ 

จัดระบบการทำางานเพ่ั�อให้�การทำางานสันองพัระราช่ดำาริม่ประสิัทธิ์ภาพั

ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

 อ่กเร่�องท่�สัำาคั์ญแลุ่ะเน�นยำ�ามาโดยต่ลุ่อดค่์อ การอย้�ร�วิมกัน 

ด�วิยค์วิามสัามัค์ค่์ ม่มิต่รไมต่ร่ต่�อกัน ในฐานะเลุ่ขาธิ์การ ผมไม�เค์ยแบ�งแยก 

วิ�าใค์รเป็นลุ้่กน�องใค์ร อย้�สัังกัดห้ร่อสัายงานใด การทำางานเป็นไปต่าม

โค์รงสัร�างท่�สัำานักงาน กปร. กำาห้นดไวิ� แต่�งานของสัำานักงาน กปร.  

เป็นงานท่�ต่�องพึั�งพัากัน ต่�องอธิ์บาย ส่ั�อสัารกนั ดังนั�นต่�องม่ค์วิามสัามคั์ค่์ 

ม่ค์วิามใจกวิ�างเพ่ั�อบรรยากาศการทำางานท่�ด่ นอกจากนั�น สัำานักงาน กปร. 

ต่�องไม�ม่ปญัห้าเร่�องการท่จริต่ค์อรรั์ปชั่น ซึ�งเปน็เร่�องท่�ผมให้�ค์วิามสัำาคั์ญ

แลุ่ะท่กค์นค์วิรต่�องดำาเนินการต่�อเน่�อง อย�างรอบค์อบระมัดระวัิง 

อย�างเค์ร�งค์รัด ม่เจต่นาท่�ด่ต่�อองค์์กร ค์วิามซ่�อสััต่ย์ส่ัจริต่จะเป็นเกราะ

ค่์�มค์รองพัวิกเราท่กค์น

 ส่ัดท�ายน่�ผมขอขอบค่์ณท่กท�าน ท่�ได�ร�วิมแรงร�วิมใจทำางานกันมา

เป็นอย�างด่ แลุ่ะขออวิยพัรให้�ม่ส่ัขภาพัพัลุ่านามัยท่�แข็งแรง ได�ทำางาน

เพ่ั�อสันองงานพัระราช่ดำาริอย�างเต่็มกำาลัุ่งค์วิามสัามารถด�วิยค์วิามส่ัข 

แลุ่ะขอให้�ม่ค์วิามเจริญร่�งเร่องแลุ่ะค์วิามก�าวิห้น�าในห้น�าท่�การงานต่�อไป
 

นายดืนุชา สินธิวานนที่์

เลข้าธิิการ กปีร.

 ระห้วิ�างการทำางานได�เร่ยนร้�จากผ้�บังคั์บบัญช่า ซึ�งต่�อมาเป็นผ้�ม่ค่์ณประโยช่น์ 

ต่�อบ�านเม่องห้ลุ่ายท�าน เช่�น ดร.เสันาะ อ้นาก้ลุ่ ดร.พิัสิัฎฐ ภัค์เกษม นายวิิรัต่น์ วัิฒนศิริธ์รรม 

นายสัรรเสัริญ วิงศ์ช่ะอ่�ม (อด่ต่เลุ่ขาธิ์การค์ณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์ม

แห้�งช่าติ่) แลุ่ะอ่กห้ลุ่าย ๆ ท�าน ซึ�งเป็นผ้�ท่�ม่ค์วิามร้�ค์วิามสัามารถ แลุ่ะห้นึ�งในนั�น ค่์อ 

ดร.ส่ัเมธ์ ตั่นติ่เวิช่ก่ลุ่ เลุ่ขาธิ์การ กปร. ค์นแรกแลุ่ะกอปรกับม่ผ้�ให้ญ�ได�แนะนำาชั่กช่วิน 

มาทำางานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ผมจบการศึกษาด�านเศรษฐศาสัต่ร์นโยบาย

วิางแผนทำางานลัุ่กษณะโค์รงการระดับมห้ภาค์มาโดยต่ลุ่อด จนกระทั�งได�มาทำางานโค์รงการ 

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ซึ�งม่ขนาดโค์รงการระดับจ่ลุ่ภาค์แต่�ม่ภาพัของการพััฒนา 

ในลัุ่กษณะของมห้ภาค์อย�างสัำาคั์ญยิ�ง สัำาห้รับการทำางานท่�สัำานักงาน กปร. ได�เข�ามา 

ในช่�วิงเริ�มต่�นของการก�อตั่�งสัำานักงานฯ ได�ม่สั�วินร�วิมในการวิางรากฐานต่�าง ๆ  การจัดร้ปแบบ 

องค์์กรเพ่ั�อให้�สัามารถสันองพัระราช่ดำาริ แลุ่ะได�ปฏิิบัติ่งานในสัายงานกองพ่ั�นท่�มาโดยต่ลุ่อด  

อาทิ ภาค์เห้น่อแลุ่ะภาค์ต่ะวัินออกเฉ่ยงเห้น่อ จนกระทั�งได�รับต่ำาแห้น�งในระดับท่�ปรึกษา 

รองเลุ่ขาธ์กิาร แลุ่ะเลุ่ขาธ์กิาร กปร. ต่ามลุ่ำาดับ ฉะนั�นการทำางานจงึถ่อวิ�าได�ประสับการณ์

ห้ลุ่ากห้ลุ่ายร้ปแบบตั่�งแต่�ระดับปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่� จนถึงระดับบริห้าร

 ค์วิามประทับใจในการทำางานราช่การ เน่�องจากบิดา มารดา รับราช่การทั�งสัองท�าน 

จึงค่์�นเค์ยแลุ่ะเห็้นค่์ณประโยช่น์ของงานราช่การ การทำางานจากสัมัยก�อนจนถึงปัจจ่บัน 

ม่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งไปมากทั�งสัภาวิการณ์ เศรษฐกิจ สัังค์ม การทำางาน แลุ่ะเพ่ั�อนร�วิมงาน 

สิั�งเห้ลุ่�าน่�ได�สัร�างค์วิามประทับใจ การเร่ยนร้� บทเร่ยน ค์วิามอดทน สิั�งสัำาคั์ญค่์อได�ม่โอกาสั

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร 

แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ในการทรงงานในพ่ั�นท่�ช่นบท ทำาให้�ได�รับทราบถึงพัระราช่ห้ฤทัย

ท่�ทรงม่�งมั�นช่�วิยเห้ลุ่่อพัสักนิกร การอ่ทิศพัระวิรกายในการปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจ  

ห้ลัุ่กคิ์ด แนวิคิ์ดพ่ั�นฐานของการพััฒนาทั�งด�านแห้ลุ่�งนำ�า การศึกษา การสัาธ์ารณส่ัข 

โภช่นาการ การสั�งเสัริมอาช่่พั เช่�น โค์รงการศิลุ่ปาช่่พั โค์รงการการเกษต่รท่�ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ประช่าช่นผ้�อย้�ห้�างไกลุ่ แลุ่ะค์วิามสััมพัันธ์์เช่่�อมโยงของสิั�งต่�างๆ เห้ลุ่�านั�น การทำางาน 

ในพ่ั�นท่�เป็นการสัั�งสัมประสับการณ์เพิั�มค์วิามร้�ค์วิามเข�าใจในงาน ซึ�งงานของสัำานักงาน 

กปร. เป็นงานประสัาน การได�เห็้นมากเข�าใจมาก ทั�งภาพัมห้ภาค์แลุ่ะจ่ลุ่ภาค์นับวิ�า 

เป็นประโยช่น์แลุ่ะนำามาใช่�ในการพิัจารณาวิิเค์ราะห์้โค์รงการ การให้�ข�อเสันอแนะ 

แนวิทางการดำาเนินงาน การให้�ค์วิามเห็้นต่ามลุ่ำาดับชั่�น การปฏิิบัติ่งานในพ่ั�นท่�นับวิ�าเป็น

ท่�เป็นค์รอบค์รัวิของพัวิกเรา ม่�งไปส้ั�เป้าห้มายขององค์์กร 

ได�อย�างม่ประสิัทธิ์ภาพัแลุ่ะเกิดประสิัทธิ์ผลุ่ 

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สั�วินแรกก็ค่์อ 

ค์วิามภาค์ภ้มิใจท่�ได�โอนมาอย้� สัำานักงาน กปร. แลุ่ะเป็น 

สั�วินห้นึ�งในการทำางานสันองพัระราช่ดำาริ สั�วินท่�สัองก็ค่์อ 

ค์วิามประทับใจท่�ม่ต่�อผ้�บริห้ารทั�งในอด่ต่แลุ่ะปัจจ่บันท่�ให้�

โอกาสัการทำางานในท่กต่ำาแห้น�งด�วิยค์วิามไวิ�วิางใจอย�างด่

เสัมอมา แลุ่ะสั�วินท่�ขาดไม�ได�ก็ค่์อ เพ่ั�อน ๆ แลุ่ะน�อง ๆ ทั�งท่�

ได�ร�วิมงานห้ร่อไม�ได�ร�วิมงาน ท่กค์นลุ่�วินม่สั�วินท่�เป็นกำาลัุ่งใจ 

ให้�ค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ สันับสัน่น แลุ่ะเป็นแรงผลัุ่กดัน 

ให้�การทำางานท่�ผ�านมาบรรลุ่่ผลุ่สัำาเร็จจวิบจนท่กวัินน่�  

ซึ�งขอขอบค่์ณท่ก ๆ ท�านมา ณ ท่�น่�

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ห้ลัุ่งจากน่�  

ก�าวิต่�อไปจะเป็นการเริ�มต่�นช่่วิิต่ให้ม� กับการใสั�ใจในการด้แลุ่

ส่ัขภาพัของต่นเองแลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิ รวิมทั�ง การพัักผ�อน

กับค์รอบค์รัวิอย�างเร่ยบง�ายแลุ่ะพัอเพ่ัยง 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๒๖ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าพันักงาน

ต่รวิจสัอบบัญช่่ ๒ กรมต่รวิจบัญช่่สัห้กรณ์  

ก�อนย�ายไปเป็นนักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๔  

กรมการขนสั�งทางบก แลุ่ะปี ๒๕๓๙ ได�โอนย�าย 

มาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่� 

บริห้ารงานการเงินแลุ่ะบัญช่่ ๕ การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๘ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน

นักวิิช่าการเงินแลุ่ะบัญช่่ แลุ่ะนักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บัน 

ดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผนทรงค่์ณว่ิฒิ) 

สิ�งท่ี่�พ่�วัชร่ฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่าน คือ “ค์วิามส่ัข 

ในการทำางาน” ก็ค่์อ การเป็นผ้�ให้� มากกวิ�าเป็นผ้�รับ โดยไม�ห้วัิงผลุ่ต่อบแทน แลุ่ะ 

ขอฝึากม่มมองให้�กับน�อง ๆ ท่กค์น วิ�าสัำานักงาน กปร. เปร่ยบเสัม่อน “ค์รอบค์รัวิ 

ของต่นเอง” ท่�เราจะต่�องร�วิมม่อ ร�วิมใจกันทำาห้น�าท่�ต่ามภารกิจท่�ได�รับมอบห้มาย

กันให้�อย�างเต็่มค์วิามสัามารถ เพ่ั�อเป็นพัลัุ่งในการขับเค์ลุ่่�อนให้�สัำานักงาน กปร.  

นางสาววัชิร้ วัฒนไกร 
ท่�ปรึกษาด�านการพััฒนา
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โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริในภาคใต้ิ
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ เม่�อค์รั�งทรงพัระเยาว์ิ ได�โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่ 
อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ�าสิัริกิติ่� พัระบรมราชิ่น่นาถ พัระบรมราช่ช่นน่พัันปีห้ลุ่วิง ไปทรงเย่�ยมราษฎร  
ในภ้มิภาค์ต่�าง ๆ  ของประเทศ ได�ทอดพัระเนต่รช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข�าพัระราช่ห้ฤทัยถึงปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน
ของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระช่นมาย่จึงได�ทรงปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจด�านต่�าง ๆ นานัปการ เพ่ั�อประเทศช่าติ่แลุ่ะประช่าช่น 
ช่าวิไทยโดยมิได�ย�อท�อ จนก�อให้�เกิดผลุ่สัำาเร็จของโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริท่�กระจายอย้�ในท่กภ้มิภาค์ แสัดงให้�เห็้น
เป็นประจกัษ์ถึงค์วิามตั่�งพัระราช่ห้ฤทยัมั�นท่�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต่�อยอดค่์ณค์�างานต่ามแนวิพัระราช่ดำาริ โดยม่ตั่วิอย�างโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ในภาค์ใต่� ดังน่�

ชื่อโครงการ Name

โครงการพััฒนาพั้�นที่่�บ้้านกูแบ้สี่ราอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Ku Bae Si Ra,  
Pattani Province

โครงการปัรับ้ปัรุงระบ้บ้สี่งนำ�าโครงการฝายคลอังนำ�าใสี ๒ จังหวััดำนราธิิวัาสี The Improvement of Water Delivery System Project for Khlong Nam Sai 2 Dike 
Project, Narathiwat Province

โครงการจัดำหานำ�าให้ราษฎรบ้้านตะเหล่ยงอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban 
Ta Liang, Narathiwat Province

โครงการระบ้บ้สี่งนำ�าบ้้านปัลักปัลาอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Water Delivery System Project at Ban Plak Pla,  
Narathiwat Province 

โครงการพััฒนาอัาช่พัการเกษตรพั้�นที่่�พัรุแฆแฆอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
(กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและจัดำหารถฟาร์มแที่รกเตอัร์) จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Khae-Khae Swamp Area Agricultural Development Project 
(Electrical Area Expansion and Farm Tractors Procurement), Pattani Province

โครงการที่่อัระบ้ายนำ�าวัังพัลายบ้ัวัอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ จังหวััดำปััตตาน่ The Royal-initiated Wang Plai Bua Drainage Pipe Project, Pattani Province

โครงการฝายที่ดำนำ�าบ้้านกูจิงร้อัปัะอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Dike Project at Ban Ku Ching Rue Pa, Narathiwat  Province

โครงการเพั้�อัชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้้านสีันติ ๒ อัันเน้�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ จังหวััดำยะลา

The Royal-initiated Strong and Peaceful Community Project at Ban Santi 2, 
Yala Province

Royal Development Projects in the Southern 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 Southern region are as follows:

๙ กัันยายน ๒๕๖๔
วัันสถาปนาสำานักังาน กัปร.

ครบรอบ ๔๐ ปี

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เป็น 

สั�วินห้นึ�งในการติ่ดต่ามฎ่กาขอพัระราช่ทานค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ 

โดยทำาห้น�าท่�เป็นผ้�ประสัานห้น�วิยงาน ราษฎรผ้�ถวิายฎ่กาฯ 

ร�วิมประช่่มแลุ่ะต่รวิจสัอบข�อเท็จจริงในพ่ั�นท่� รวิบรวิมแลุ่ะ

เร่ยบเร่ยงข�อม้ลุ่จัดทำาเป็นรายงาน เพ่ั�อขอพัระราช่ทาน 

ทรงรับเป็นโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ จนส่ัดท�าย

ได�ม่โค์รงการเกิดขึ�น แลุ่ะสัามารถช่�วิยเห้ลุ่่อบรรเทาค์วิาม

เด่อดร�อนของราษฎร ร้�สึักด่แลุ่ะปลุ่าบปลุ่่�มท่กค์รั�งท่�เห็้น

ราษฎรยิ�มได� แลุ่ะกลุ่�าวิถึงสัถาบัน กลุ่�าวิถึงพัระองค์์ท�านด�วิย

ค์วิามเค์ารพั เทิดท้น แลุ่ะน�อมสัำานึกในพัระมห้ากร่ณาธิ์ค่์ณ

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ให้�เวิลุ่า 

กับต่นเอง พัักผ�อนอย้�กับบ�านท่�จังห้วัิดนค์รศร่ธ์รรมราช่  

ม่ช่่วิิต่ท่�ส่ัข สังบ แลุ่ะม่เป้าห้มายวิ�าจะศึกษาธ์รรมด�าน

วิิปัสัสันากรรมฐาน ให้�ม่ค์วิามร้�อย�างแท�จริง เพ่ั�อเป็น 

จิต่อาสัาในการช่�วิยเผยแพัร�ธ์รรมะให้�กบัค์นร่�นให้ม� นักเร่ยน 

นักศึกษา แลุ่ะเยาวิช่นต่�อไป

นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ 
ผ้�อำานวิยการกองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

แลุ่ะขอให้�ออมช่อมถนอมนำ�าใจกันแลุ่ะกัน อะไรห้นักนิด 

เบาห้น�อยก็ขอให้�อภัยกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ เจ�าห้น�าท่�

สัำานักงาน กปร. ท่กค์นน�ารัก ผ้�บริห้ารใจด่ น�อง ๆ น�ารัก 

ท่กค์น แลุ่ะการเห็้นพัลัุ่งรักช่าติ่ ศาสัน์ กษัต่ริย์ อันแสัดงถึง 

ค์วิามจงรักภักด่ต่�อสัถาบันห้ลัุ่กของประเทศท่�เป็นสิั�ง 

ยึดเห้น่�ยวิจิต่ใจของค์นไทย

ช่่วิิต่ห้ลัุ่งเกษ่ยณอาย่ราช่การไปแลุ่�วิ ใช่�ช่่วิิต่อย้�กับ

ค์รอบค์รัวิ ด้แลุ่ส่ัขภาพั แลุ่ะท�องเท่�ยวิ

การวิางแผนงานกับผ้�อ่�นเป็นสิั�งท่�จะทำาให้�งานสัำาเร็จแลุ่ะ

ลุ่่ลุ่�วิงไปด�วิยด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เข�ามา 

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ แลุ่ะพัระบรม 

วิงศาน่วิงศ์ท่ก ๆ พัระองค์์ ได�ต่ิดต่ามพัระองค์์ท�านในการ 

แปรพัระราช่ฐานในท่ก ๆ  ภาค์ ได�เห็้นพัระปร่ช่าสัามารถของ

พัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ ทรงแก�ไข

ปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน แลุ่ะค์วิามท่กข์ยากของราษฎรให้�อย้�ด่ 

ม่ส่ัข แลุ่ะสิั�งท่�ภาค์ภ้มิใจมาก ๆ  ค่์อ ได�รับค์ร่ฑทองค์ำา ซึ�งเป็น

เค์ร่�องห้มายแห้�งค์วิามอดทน ขยันห้มั�นเพ่ัยร ซ่�อสััต่ย์ของ 

การเป็นข�าราช่การ ข�าของแผ�นดิน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว จะด้แลุ่ตั่วิเอง 

แลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิให้�ม่ส่ัขภาพักายแลุ่ะส่ัขภาพัจิต่ใจท่�ด่  

สิั�งใดท่�จะช่�วิยเห้ลุ่่อสัังค์มได� ถ�าม่โอกาสัก็พัร�อมท่�จะทำา

ซึ�งกันแลุ่ะกัน รักแลุ่ะสัามัค์ค่์ ปรองดองกันถึงจะไปได�ด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ ค์นในสัำานักงาน 

กปร. ม่ค์วิามห้�วิงใยกันเสัมอ ค์อยสัอบถามท่กข์ห้ร่อส่ัขกัน

เสัมอ ม่การทักทายกัน ม่การแบ�งปันให้�กัน รวิมทั�ง ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ยามท่�เจ็บป่วิย

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่�ช่่วิิต่อย�าง 

พัอเพ่ัยงแลุ่ะเสัริมสัร�างอาช่่พัห้ลัุ่กห้ลัุ่งเกษ่ยณ โดยใช่�ค์วิามร้� 

ท่�ได�รับจากการฝึึกอบรมด�านเศรษฐกิจพัอเพ่ัยงของสัำานักงาน 

กปร. เช่�น การทำาขนม การทำานำ�ายาลุ่�างจาน การซ�อมแซมผ�า

แลุ่ะเย็บผ�า แลุ่ะอ่�น ๆ อ่กมาก

 ในโอกาสน้� น้อง ๆ ในสำานักงาน กปร. ขออัญเชิิญอำานาจคุุณพระศุร้รัตนตรัย์ และสิ�งศัุกดิิ์�สิทิธิิ์�ทัิ�งหลาย์ 
ในสากลโลก โปรดิ์ได้ิ์ดิ์ลบัันดิ์าลให้พ้�ทัิ�งเจ็ดิ์คุนและคุรอบัคุรัวจงประสบัแต่คุวามสุข คุวามเจริญ ปราศุจากโรคุาพย์าธิิ์  
และอุปัทิวันตราย์ทัิ�งหลาย์ตลอดิ์ไป

นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ 
เจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง 
หั้วิห้น�าพันักงานขับรถยนต์่

นางอรุณ แย์้มนก 
พันักงานบริการ บ ๒

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๙ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน ๔ กองประสัาน

โค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ สัำานักงาน 

กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�า 

ในสัายงานนักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ผ้�อำานวิยการ 

กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน เช่่�ยวิช่าญ)

สิ�งท่ี่�พ่�ทิี่พย์กมลฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ท่�มเท จริงจัง ม่ค์วิามรับผิดช่อบ แลุ่ะซ่�อสััต่ย์ในห้น�าท่� ขอให้�น�อง ๆ ยึดมั�นปฏิิบัติ่

อย�างสัมำ�าเสัมอ เพัราะจะเป็นภาพัลัุ่กษณ์ติ่ดตั่วิเราไปต่ลุ่อดของช่่วิิต่ข�าราช่การ  

ท่�สัำาคั์ญขอให้�คิ์ดต่ลุ่อดวิ�า เราเป็นข�าราช่การ เราจะทำาค่์ณค์วิามด่อะไรให้�แก�แผ�นดิน 

ให้�แก�ประช่าช่น แลุ่ะสัำานักงาน กปร. ของเรา

เสั�นทางการทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี 

ในสัำา นักงาน กปร.  เริ�มต่�นเ ม่�อ ปี  ๒๕๔๑  

ในต่ำาแห้น�งลุ้่กจ�างชั่�วิค์ราวิ แลุ่ะได�บรรจ่เป็น

พันักงานราช่การ ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห้์

นโยบายแลุ่ะแผน กองประช่าสััมพัันธ์์ 

สิ�งท่ี่�พ่�สุธิิดืาฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ถ�อยท่ถ�อยอาศัย ช่�วิยเห้ลุ่่อซึ�งกันแลุ่ะกัน ร้�จักพ่ั�ร้�จักน�อง ทำางานให้�ม่แต่�ค์วิามส่ัข 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับราช่การ 

เม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งพันักงานขับรถยนต์่  

สั�วินกลุ่าง สัำานักงาน กปร. การทำางานยาวินาน

กวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานห้มวิดยานพัาห้นะ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง หั้วิห้น�าพันักงาน 

ขับรถยนต์่ สั ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�กิตติพงศ์ูฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การปฏิิบัติ่งาน 

ท่กอย�างด�วิย “ใจ” ไม�วิ�างานห้ร่อสิั�งใดท่�เราทำาด�วิยใจแลุ่�วิ งานนั�นห้ร่อสิั�งนั�นก็จะ

สัำาเร็จแลุ่ะออกมาด่ อย�าคิ์ดแต่�วิ�าทำาเพัราะห้น�าท่� แลุ่ะงานท่กอย�างท่�ทำาขอให้�น�อง ๆ 

ท�องช่่�อ “สัำานักงาน กปร.” ไวิ�ในใจ เราค่์อห้น�วิยงานประสัาน งานท่กอย�าง 

ทำาค์นเด่ยวิจะสัำาเร็จได�ยาก ฉะนั�น ต่�องม่ผ้�อ่�นเข�าร�วิมในการทำางาน การประสัาน  

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งนักการภารโรง 

ห้มวิดแรงงาน สัำานักงาน กปร. การทำางาน

ยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานบริการ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง พันักงานบริการ

ระดับ บ ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�อรุณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ม่ค์วิาม

รัก เอาใสั�ใจต่�อกันแลุ่ะกัน อย้�กันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ห้นักนิดเบาห้น�อย ให้�อภัย 

สิ�งท่ี่�พ่�ถุกลวรรณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. 

ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ท่กค์นได�ใช่�ค์วิามร้� ค์วิามสัามารถในการ

ปฏิิบัติ่งานในต่ำาแห้น�งห้น�าท่�รับผิดช่อบให้�ด่ท่�ส่ัด ด�วิยค์วิาม

อดทน ม่�งมั�น ตั่�งใจ เพั่�อให้�ผลุ่งานออกมาด่ท่�ส่ัด ขอให้�ม่

จิต่สัำานึกท่�ด่ ม่ค์วิามซ่�อสััต่ย์ ส่ัจริต่ ให้�ค์วิามเค์ารพันับถ่อ 

ซึ�งกันแลุ่ะกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สัำานักงาน กปร. 

เป็นห้น�วิยงานท่�ทำางานสันองพัระราช่ดำาริ เป็นค์วิามภาค์ภ้มิใจ 

แลุ่ะด่ใจท่�ได�ทำางานท่�น่� จนค์รบเกษ่ยณอาย่ ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

ท่�ทำางานท่�น่� ๓๐ ปี ได�ผ้�บังค์ับบัญช่าท่�ด่ ให้�ค์ำาแนะนำา 

ช่�วิยเห้ลุ่่ออย�างด่มาต่ลุ่อด รวิมทั�งเพ่ั�อนร�วิมงานก็ด่ ม่นำ�าใจ 

รักกันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ม่ค์วิามเข�าใจท่�ด่ต่�อกัน ห้�วิงใยกัน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่� ช่่ วิิต่ 

ค์วิามเป็นอย้�อย�างพัอเพ่ัยง ด้แลุ่จัดบ�านให้�น�าอย้� ด้แลุ่ 

ส่ัขภาพัร�างกายให้�แข็งแรง ด�วิยการออกกำาลัุ่งกายเปน็ประจำา 

พัักผ�อนท�องเท่�ยวิกบัเพ่ั�อน ๆ  เม่�อม่โอกาสั สัมัค์รเร่ยนทำาขนม

ท่�ช่อบเป็นงานอดิเรก

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
ท่�ปรึกษาด�านการประสัานงานโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน ๓ สัำานักงานสัภา

พััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัศช่.) 

ห้ร่อช่่�อเดิมวิ�าสัำานักงานค์ณะกรรมการพััฒนาการ

เศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัภาพััฒน์) แลุ่ะปี 

๒๕๓๖ ได�โอนย�ายมาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะ

แผน ๔ สัำานักงานเลุ่ขาน่การ กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๐ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน 

นักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการ

ประสัานงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

ทรงค่์ณว่ิฒิ) 
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โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองแผนงานแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์
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วัตถุุปีระสงค์

๑. เพ่ั�อเป็นช่�องทางส่ั�อสัารภายในองค์์กรแลุ่ะภายนอกองค์์กรเก่�ยวิกับการดำาเนินโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ

๒. เพ่ั�อเผยแพัร�นโยบาย กฎ ระเบ่ยบ ข�าวิสัาร ค์วิามร้� ประสับการณ์ รวิมทั�งกิจกรรมต่�าง ๆ ให้�กับเจ�าห้น�าท่�ของ 

 สัำานักงาน กปร. เจ�าห้น�าท่�ศ้นย์การศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ แลุ่ะห้น�วิยงานต่�าง ๆ ท่�เก่�ยวิข�อง

จัดืที่ำาโดืย กลุ่มพัฒนาระบับับัริห็าร 

สัำานักงานค์ณะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อประสัานงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ (สัำานักงาน กปร.) 

๒๐๑๒ ซอยอร่ณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอร่ณอมรินทร์ แขวิงบางย่�ขัน เขต่บางพัลัุ่ด กร่งเทพัฯ ๑๐๗๐๐ 

โทรศัพัท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต่�อ ๑๐๒ แลุ่ะ ๑๒๕ โทรสัาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 

พิัมพ์ัท่� : บริษัท ธ์นอร่ณการพิัมพ์ั จำากัด โทรศัพัท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคใต้้
Royal Development Projects in the Southern Region

ทศมราชา : ทรงงานเพ่�อัชาติิและประชาชน (ติอันท่� ๔)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 4)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริในภาคใต้ิ
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ เม่�อค์รั�งทรงพัระเยาว์ิ ได�โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่ 
อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ�าสิัริกิติ่� พัระบรมราชิ่น่นาถ พัระบรมราช่ช่นน่พัันปีห้ลุ่วิง ไปทรงเย่�ยมราษฎร  
ในภ้มิภาค์ต่�าง ๆ  ของประเทศ ได�ทอดพัระเนต่รช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข�าพัระราช่ห้ฤทัยถึงปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน
ของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระช่นมาย่จึงได�ทรงปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจด�านต่�าง ๆ นานัปการ เพ่ั�อประเทศช่าติ่แลุ่ะประช่าช่น 
ช่าวิไทยโดยมิได�ย�อท�อ จนก�อให้�เกิดผลุ่สัำาเร็จของโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริท่�กระจายอย้�ในท่กภ้มิภาค์ แสัดงให้�เห็้น
เป็นประจกัษ์ถึงค์วิามตั่�งพัระราช่ห้ฤทยัมั�นท่�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต่�อยอดค่์ณค์�างานต่ามแนวิพัระราช่ดำาริ โดยม่ตั่วิอย�างโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ในภาค์ใต่� ดังน่�

ชื่อโครงการ Name

โครงการพััฒนาพั้�นที่่�บ้้านกูแบ้สี่ราอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Ku Bae Si Ra,  
Pattani Province

โครงการปัรับ้ปัรุงระบ้บ้สี่งนำ�าโครงการฝายคลอังนำ�าใสี ๒ จังหวััดำนราธิิวัาสี The Improvement of Water Delivery System Project for Khlong Nam Sai 2 Dike 
Project, Narathiwat Province

โครงการจัดำหานำ�าให้ราษฎรบ้้านตะเหล่ยงอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban 
Ta Liang, Narathiwat Province

โครงการระบ้บ้สี่งนำ�าบ้้านปัลักปัลาอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Water Delivery System Project at Ban Plak Pla,  
Narathiwat Province 

โครงการพััฒนาอัาช่พัการเกษตรพั้�นที่่�พัรุแฆแฆอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
(กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและจัดำหารถฟาร์มแที่รกเตอัร์) จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Khae-Khae Swamp Area Agricultural Development Project 
(Electrical Area Expansion and Farm Tractors Procurement), Pattani Province

โครงการที่่อัระบ้ายนำ�าวัังพัลายบ้ัวัอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ จังหวััดำปััตตาน่ The Royal-initiated Wang Plai Bua Drainage Pipe Project, Pattani Province

โครงการฝายที่ดำนำ�าบ้้านกูจิงร้อัปัะอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Dike Project at Ban Ku Ching Rue Pa, Narathiwat  Province

โครงการเพั้�อัชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้้านสีันติ ๒ อัันเน้�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ จังหวััดำยะลา

The Royal-initiated Strong and Peaceful Community Project at Ban Santi 2, 
Yala Province

Royal Development Projects in the Southern 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 Southern region are as follows:

๙ กัันยายน ๒๕๖๔
วัันสถาปนาสำานักังาน กัปร.

ครบรอบ ๔๐ ปี

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เป็น 

สั�วินห้นึ�งในการติ่ดต่ามฎ่กาขอพัระราช่ทานค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ 

โดยทำาห้น�าท่�เป็นผ้�ประสัานห้น�วิยงาน ราษฎรผ้�ถวิายฎ่กาฯ 

ร�วิมประช่่มแลุ่ะต่รวิจสัอบข�อเท็จจริงในพ่ั�นท่� รวิบรวิมแลุ่ะ

เร่ยบเร่ยงข�อม้ลุ่จัดทำาเป็นรายงาน เพ่ั�อขอพัระราช่ทาน 

ทรงรับเป็นโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ จนส่ัดท�าย

ได�ม่โค์รงการเกิดขึ�น แลุ่ะสัามารถช่�วิยเห้ลุ่่อบรรเทาค์วิาม

เด่อดร�อนของราษฎร ร้�สึักด่แลุ่ะปลุ่าบปลุ่่�มท่กค์รั�งท่�เห็้น

ราษฎรยิ�มได� แลุ่ะกลุ่�าวิถึงสัถาบัน กลุ่�าวิถึงพัระองค์์ท�านด�วิย

ค์วิามเค์ารพั เทิดท้น แลุ่ะน�อมสัำานึกในพัระมห้ากร่ณาธิ์ค่์ณ

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ให้�เวิลุ่า 

กับต่นเอง พัักผ�อนอย้�กับบ�านท่�จังห้วัิดนค์รศร่ธ์รรมราช่  

ม่ช่่วิิต่ท่�ส่ัข สังบ แลุ่ะม่เป้าห้มายวิ�าจะศึกษาธ์รรมด�าน

วิิปัสัสันากรรมฐาน ให้�ม่ค์วิามร้�อย�างแท�จริง เพ่ั�อเป็น 

จิต่อาสัาในการช่�วิยเผยแพัร�ธ์รรมะให้�กบัค์นร่�นให้ม� นักเร่ยน 

นักศึกษา แลุ่ะเยาวิช่นต่�อไป

นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ 
ผ้�อำานวิยการกองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

แลุ่ะขอให้�ออมช่อมถนอมนำ�าใจกันแลุ่ะกัน อะไรห้นักนิด 

เบาห้น�อยก็ขอให้�อภัยกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ เจ�าห้น�าท่�

สัำานักงาน กปร. ท่กค์นน�ารัก ผ้�บริห้ารใจด่ น�อง ๆ น�ารัก 

ท่กค์น แลุ่ะการเห็้นพัลัุ่งรักช่าติ่ ศาสัน์ กษัต่ริย์ อันแสัดงถึง 

ค์วิามจงรักภักด่ต่�อสัถาบันห้ลัุ่กของประเทศท่�เป็นสิั�ง 

ยึดเห้น่�ยวิจิต่ใจของค์นไทย

ช่่วิิต่ห้ลัุ่งเกษ่ยณอาย่ราช่การไปแลุ่�วิ ใช่�ช่่วิิต่อย้�กับ

ค์รอบค์รัวิ ด้แลุ่ส่ัขภาพั แลุ่ะท�องเท่�ยวิ

การวิางแผนงานกับผ้�อ่�นเป็นสิั�งท่�จะทำาให้�งานสัำาเร็จแลุ่ะ

ลุ่่ลุ่�วิงไปด�วิยด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เข�ามา 

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ แลุ่ะพัระบรม 

วิงศาน่วิงศ์ท่ก ๆ พัระองค์์ ได�ต่ิดต่ามพัระองค์์ท�านในการ 

แปรพัระราช่ฐานในท่ก ๆ  ภาค์ ได�เห็้นพัระปร่ช่าสัามารถของ

พัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ ทรงแก�ไข

ปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน แลุ่ะค์วิามท่กข์ยากของราษฎรให้�อย้�ด่ 

ม่ส่ัข แลุ่ะสิั�งท่�ภาค์ภ้มิใจมาก ๆ  ค่์อ ได�รับค์ร่ฑทองค์ำา ซึ�งเป็น

เค์ร่�องห้มายแห้�งค์วิามอดทน ขยันห้มั�นเพ่ัยร ซ่�อสััต่ย์ของ 

การเป็นข�าราช่การ ข�าของแผ�นดิน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว จะด้แลุ่ตั่วิเอง 

แลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิให้�ม่ส่ัขภาพักายแลุ่ะส่ัขภาพัจิต่ใจท่�ด่  

สิั�งใดท่�จะช่�วิยเห้ลุ่่อสัังค์มได� ถ�าม่โอกาสัก็พัร�อมท่�จะทำา

ซึ�งกันแลุ่ะกัน รักแลุ่ะสัามัค์ค่์ ปรองดองกันถึงจะไปได�ด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ ค์นในสัำานักงาน 

กปร. ม่ค์วิามห้�วิงใยกันเสัมอ ค์อยสัอบถามท่กข์ห้ร่อส่ัขกัน

เสัมอ ม่การทักทายกัน ม่การแบ�งปันให้�กัน รวิมทั�ง ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ยามท่�เจ็บป่วิย

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่�ช่่วิิต่อย�าง 

พัอเพ่ัยงแลุ่ะเสัริมสัร�างอาช่่พัห้ลัุ่กห้ลัุ่งเกษ่ยณ โดยใช่�ค์วิามร้� 

ท่�ได�รับจากการฝึึกอบรมด�านเศรษฐกิจพัอเพ่ัยงของสัำานักงาน 

กปร. เช่�น การทำาขนม การทำานำ�ายาลุ่�างจาน การซ�อมแซมผ�า

แลุ่ะเย็บผ�า แลุ่ะอ่�น ๆ อ่กมาก

 ในโอกาสน้� น้อง ๆ ในสำานักงาน กปร. ขออัญเชิิญอำานาจคุุณพระศุร้รัตนตรัย์ และสิ�งศัุกดิิ์�สิทิธิิ์�ทัิ�งหลาย์ 
ในสากลโลก โปรดิ์ได้ิ์ดิ์ลบัันดิ์าลให้พ้�ทัิ�งเจ็ดิ์คุนและคุรอบัคุรัวจงประสบัแต่คุวามสุข คุวามเจริญ ปราศุจากโรคุาพย์าธิิ์  
และอุปัทิวันตราย์ทัิ�งหลาย์ตลอดิ์ไป

นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ 
เจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง 
หั้วิห้น�าพันักงานขับรถยนต์่

นางอรุณ แย์้มนก 
พันักงานบริการ บ ๒

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๙ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน ๔ กองประสัาน

โค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ สัำานักงาน 

กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�า 

ในสัายงานนักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ผ้�อำานวิยการ 

กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน เช่่�ยวิช่าญ)

สิ�งท่ี่�พ่�ทิี่พย์กมลฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ท่�มเท จริงจัง ม่ค์วิามรับผิดช่อบ แลุ่ะซ่�อสััต่ย์ในห้น�าท่� ขอให้�น�อง ๆ ยึดมั�นปฏิิบัติ่

อย�างสัมำ�าเสัมอ เพัราะจะเป็นภาพัลัุ่กษณ์ติ่ดตั่วิเราไปต่ลุ่อดของช่่วิิต่ข�าราช่การ  

ท่�สัำาคั์ญขอให้�คิ์ดต่ลุ่อดวิ�า เราเป็นข�าราช่การ เราจะทำาค่์ณค์วิามด่อะไรให้�แก�แผ�นดิน 

ให้�แก�ประช่าช่น แลุ่ะสัำานักงาน กปร. ของเรา

เสั�นทางการทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี 

ในสัำา นักงาน กปร.  เริ�มต่�นเ ม่�อ ปี  ๒๕๔๑  

ในต่ำาแห้น�งลุ้่กจ�างชั่�วิค์ราวิ แลุ่ะได�บรรจ่เป็น

พันักงานราช่การ ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห้์

นโยบายแลุ่ะแผน กองประช่าสััมพัันธ์์ 

สิ�งท่ี่�พ่�สุธิิดืาฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ถ�อยท่ถ�อยอาศัย ช่�วิยเห้ลุ่่อซึ�งกันแลุ่ะกัน ร้�จักพ่ั�ร้�จักน�อง ทำางานให้�ม่แต่�ค์วิามส่ัข 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับราช่การ 

เม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งพันักงานขับรถยนต์่  

สั�วินกลุ่าง สัำานักงาน กปร. การทำางานยาวินาน

กวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานห้มวิดยานพัาห้นะ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง หั้วิห้น�าพันักงาน 

ขับรถยนต์่ สั ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�กิตติพงศ์ูฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การปฏิิบัติ่งาน 

ท่กอย�างด�วิย “ใจ” ไม�วิ�างานห้ร่อสิั�งใดท่�เราทำาด�วิยใจแลุ่�วิ งานนั�นห้ร่อสิั�งนั�นก็จะ

สัำาเร็จแลุ่ะออกมาด่ อย�าคิ์ดแต่�วิ�าทำาเพัราะห้น�าท่� แลุ่ะงานท่กอย�างท่�ทำาขอให้�น�อง ๆ 

ท�องช่่�อ “สัำานักงาน กปร.” ไวิ�ในใจ เราค่์อห้น�วิยงานประสัาน งานท่กอย�าง 

ทำาค์นเด่ยวิจะสัำาเร็จได�ยาก ฉะนั�น ต่�องม่ผ้�อ่�นเข�าร�วิมในการทำางาน การประสัาน  

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งนักการภารโรง 

ห้มวิดแรงงาน สัำานักงาน กปร. การทำางาน

ยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานบริการ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง พันักงานบริการ

ระดับ บ ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�อรุณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ม่ค์วิาม

รัก เอาใสั�ใจต่�อกันแลุ่ะกัน อย้�กันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ห้นักนิดเบาห้น�อย ให้�อภัย 

สิ�งท่ี่�พ่�ถุกลวรรณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. 

ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ท่กค์นได�ใช่�ค์วิามร้� ค์วิามสัามารถในการ

ปฏิิบัติ่งานในต่ำาแห้น�งห้น�าท่�รับผิดช่อบให้�ด่ท่�ส่ัด ด�วิยค์วิาม

อดทน ม่�งมั�น ตั่�งใจ เพั่�อให้�ผลุ่งานออกมาด่ท่�ส่ัด ขอให้�ม่

จิต่สัำานึกท่�ด่ ม่ค์วิามซ่�อสััต่ย์ ส่ัจริต่ ให้�ค์วิามเค์ารพันับถ่อ 

ซึ�งกันแลุ่ะกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สัำานักงาน กปร. 

เป็นห้น�วิยงานท่�ทำางานสันองพัระราช่ดำาริ เป็นค์วิามภาค์ภ้มิใจ 

แลุ่ะด่ใจท่�ได�ทำางานท่�น่� จนค์รบเกษ่ยณอาย่ ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

ท่�ทำางานท่�น่� ๓๐ ปี ได�ผ้�บังค์ับบัญช่าท่�ด่ ให้�ค์ำาแนะนำา 

ช่�วิยเห้ลุ่่ออย�างด่มาต่ลุ่อด รวิมทั�งเพ่ั�อนร�วิมงานก็ด่ ม่นำ�าใจ 

รักกันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ม่ค์วิามเข�าใจท่�ด่ต่�อกัน ห้�วิงใยกัน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่� ช่่ วิิต่ 

ค์วิามเป็นอย้�อย�างพัอเพ่ัยง ด้แลุ่จัดบ�านให้�น�าอย้� ด้แลุ่ 

ส่ัขภาพัร�างกายให้�แข็งแรง ด�วิยการออกกำาลัุ่งกายเปน็ประจำา 

พัักผ�อนท�องเท่�ยวิกบัเพ่ั�อน ๆ  เม่�อม่โอกาสั สัมัค์รเร่ยนทำาขนม

ท่�ช่อบเป็นงานอดิเรก

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
ท่�ปรึกษาด�านการประสัานงานโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน ๓ สัำานักงานสัภา

พััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัศช่.) 

ห้ร่อช่่�อเดิมวิ�าสัำานักงานค์ณะกรรมการพััฒนาการ

เศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัภาพััฒน์) แลุ่ะปี 

๒๕๓๖ ได�โอนย�ายมาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะ

แผน ๔ สัำานักงานเลุ่ขาน่การ กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๐ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน 

นักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการ

ประสัานงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

ทรงค่์ณว่ิฒิ) 
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สำำนัักงานั 
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 สัำานักงาน กปร. เจ�าห้น�าท่�ศ้นย์การศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ แลุ่ะห้น�วิยงานต่�าง ๆ ท่�เก่�ยวิข�อง

จัดืที่ำาโดืย กลุ่มพัฒนาระบับับัริห็าร 

สัำานักงานค์ณะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อประสัานงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ (สัำานักงาน กปร.) 
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โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริในภาคใต้้
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ทศมราชา : ทรงงานเพ่�อัชาติิและประชาชน (ติอันท่� ๔)
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โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

โครงกิารอัันเน่�อังมาจากิพระราชดำำาริในภาคใต้ิ
 พัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ เม่�อค์รั�งทรงพัระเยาว์ิ ได�โดยเสัด็จพัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่ 
อด่ลุ่ยเดช่มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะสัมเด็จพัระนางเจ�าสิัริกิติ่� พัระบรมราชิ่น่นาถ พัระบรมราช่ช่นน่พัันปีห้ลุ่วิง ไปทรงเย่�ยมราษฎร  
ในภ้มิภาค์ต่�าง ๆ  ของประเทศ ได�ทอดพัระเนต่รช่่วิิต่ค์วิามเป็นอย้�ของราษฎร แลุ่ะทรงเข�าพัระราช่ห้ฤทัยถึงปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน
ของราษฎร เม่�อทรงเจริญพัระช่นมาย่จึงได�ทรงปฏิิบัติ่พัระราช่กรณ่ยกิจด�านต่�าง ๆ นานัปการ เพ่ั�อประเทศช่าติ่แลุ่ะประช่าช่น 
ช่าวิไทยโดยมิได�ย�อท�อ จนก�อให้�เกิดผลุ่สัำาเร็จของโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริท่�กระจายอย้�ในท่กภ้มิภาค์ แสัดงให้�เห็้น
เป็นประจกัษ์ถึงค์วิามตั่�งพัระราช่ห้ฤทยัมั�นท่�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต่�อยอดค่์ณค์�างานต่ามแนวิพัระราช่ดำาริ โดยม่ตั่วิอย�างโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ ในภาค์ใต่� ดังน่�

ชื่อโครงการ Name

โครงการพััฒนาพั้�นที่่�บ้้านกูแบ้สี่ราอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Ku Bae Si Ra,  
Pattani Province

โครงการปัรับ้ปัรุงระบ้บ้สี่งนำ�าโครงการฝายคลอังนำ�าใสี ๒ จังหวััดำนราธิิวัาสี The Improvement of Water Delivery System Project for Khlong Nam Sai 2 Dike 
Project, Narathiwat Province

โครงการจัดำหานำ�าให้ราษฎรบ้้านตะเหล่ยงอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban 
Ta Liang, Narathiwat Province

โครงการระบ้บ้สี่งนำ�าบ้้านปัลักปัลาอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Water Delivery System Project at Ban Plak Pla,  
Narathiwat Province 

โครงการพััฒนาอัาช่พัการเกษตรพั้�นที่่�พัรุแฆแฆอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ 
(กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและจัดำหารถฟาร์มแที่รกเตอัร์) จังหวััดำปััตตาน่

The Royal-initiated Khae-Khae Swamp Area Agricultural Development Project 
(Electrical Area Expansion and Farm Tractors Procurement), Pattani Province

โครงการที่่อัระบ้ายนำ�าวัังพัลายบ้ัวัอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ จังหวััดำปััตตาน่ The Royal-initiated Wang Plai Bua Drainage Pipe Project, Pattani Province

โครงการฝายที่ดำนำ�าบ้้านกูจิงร้อัปัะอัันเน้�อังมาจากพัระราชดำำาริ  
จังหวััดำนราธิิวัาสี

The Royal-initiated Dike Project at Ban Ku Ching Rue Pa, Narathiwat  Province

โครงการเพั้�อัชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้้านสีันติ ๒ อัันเน้�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ จังหวััดำยะลา

The Royal-initiated Strong and Peaceful Community Project at Ban Santi 2, 
Yala Province

Royal Development Projects in the Southern 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 Southern region are as follows:

๙ กัันยายน ๒๕๖๔
วัันสถาปนาสำานักังาน กัปร.

ครบรอบ ๔๐ ปี

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เป็น 

สั�วินห้นึ�งในการติ่ดต่ามฎ่กาขอพัระราช่ทานค์วิามช่�วิยเห้ลุ่่อ 

โดยทำาห้น�าท่�เป็นผ้�ประสัานห้น�วิยงาน ราษฎรผ้�ถวิายฎ่กาฯ 

ร�วิมประช่่มแลุ่ะต่รวิจสัอบข�อเท็จจริงในพ่ั�นท่� รวิบรวิมแลุ่ะ

เร่ยบเร่ยงข�อม้ลุ่จัดทำาเป็นรายงาน เพ่ั�อขอพัระราช่ทาน 

ทรงรับเป็นโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ จนส่ัดท�าย

ได�ม่โค์รงการเกิดขึ�น แลุ่ะสัามารถช่�วิยเห้ลุ่่อบรรเทาค์วิาม

เด่อดร�อนของราษฎร ร้�สึักด่แลุ่ะปลุ่าบปลุ่่�มท่กค์รั�งท่�เห็้น

ราษฎรยิ�มได� แลุ่ะกลุ่�าวิถึงสัถาบัน กลุ่�าวิถึงพัระองค์์ท�านด�วิย

ค์วิามเค์ารพั เทิดท้น แลุ่ะน�อมสัำานึกในพัระมห้ากร่ณาธิ์ค่์ณ

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ให้�เวิลุ่า 

กับต่นเอง พัักผ�อนอย้�กับบ�านท่�จังห้วัิดนค์รศร่ธ์รรมราช่  

ม่ช่่วิิต่ท่�ส่ัข สังบ แลุ่ะม่เป้าห้มายวิ�าจะศึกษาธ์รรมด�าน

วิิปัสัสันากรรมฐาน ให้�ม่ค์วิามร้�อย�างแท�จริง เพ่ั�อเป็น 

จิต่อาสัาในการช่�วิยเผยแพัร�ธ์รรมะให้�กบัค์นร่�นให้ม� นักเร่ยน 

นักศึกษา แลุ่ะเยาวิช่นต่�อไป

นางสาวทิิพย์์กมล ศุุภกุลฐิิตาพัฒน์ 
ผ้�อำานวิยการกองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

แลุ่ะขอให้�ออมช่อมถนอมนำ�าใจกันแลุ่ะกัน อะไรห้นักนิด 

เบาห้น�อยก็ขอให้�อภัยกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ เจ�าห้น�าท่�

สัำานักงาน กปร. ท่กค์นน�ารัก ผ้�บริห้ารใจด่ น�อง ๆ น�ารัก 

ท่กค์น แลุ่ะการเห็้นพัลัุ่งรักช่าติ่ ศาสัน์ กษัต่ริย์ อันแสัดงถึง 

ค์วิามจงรักภักด่ต่�อสัถาบันห้ลัุ่กของประเทศท่�เป็นสิั�ง 

ยึดเห้น่�ยวิจิต่ใจของค์นไทย

ช่่วิิต่ห้ลัุ่งเกษ่ยณอาย่ราช่การไปแลุ่�วิ ใช่�ช่่วิิต่อย้�กับ

ค์รอบค์รัวิ ด้แลุ่ส่ัขภาพั แลุ่ะท�องเท่�ยวิ

การวิางแผนงานกับผ้�อ่�นเป็นสิั�งท่�จะทำาให้�งานสัำาเร็จแลุ่ะ

ลุ่่ลุ่�วิงไปด�วิยด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ การได�เข�ามา 

ถวิายงานพัระบาทสัมเด็จพัระเจ�าอย้�หั้วิ แลุ่ะพัระบรม 

วิงศาน่วิงศ์ท่ก ๆ พัระองค์์ ได�ต่ิดต่ามพัระองค์์ท�านในการ 

แปรพัระราช่ฐานในท่ก ๆ  ภาค์ ได�เห็้นพัระปร่ช่าสัามารถของ

พัระบาทสัมเด็จพัระบรมช่นกาธิ์เบศร มห้าภ้มิพัลุ่อด่ลุ่ยเดช่

มห้าราช่ บรมนาถบพิัต่ร แลุ่ะพัระบรมวิงศาน่วิงศ์ ทรงแก�ไข

ปัญห้าค์วิามเด่อดร�อน แลุ่ะค์วิามท่กข์ยากของราษฎรให้�อย้�ด่ 

ม่ส่ัข แลุ่ะสิั�งท่�ภาค์ภ้มิใจมาก ๆ  ค่์อ ได�รับค์ร่ฑทองค์ำา ซึ�งเป็น

เค์ร่�องห้มายแห้�งค์วิามอดทน ขยันห้มั�นเพ่ัยร ซ่�อสััต่ย์ของ 

การเป็นข�าราช่การ ข�าของแผ�นดิน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว จะด้แลุ่ตั่วิเอง 

แลุ่ะค์นในค์รอบค์รัวิให้�ม่ส่ัขภาพักายแลุ่ะส่ัขภาพัจิต่ใจท่�ด่  

สิั�งใดท่�จะช่�วิยเห้ลุ่่อสัังค์มได� ถ�าม่โอกาสัก็พัร�อมท่�จะทำา

ซึ�งกันแลุ่ะกัน รักแลุ่ะสัามัค์ค่์ ปรองดองกันถึงจะไปได�ด่

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ ค์นในสัำานักงาน 

กปร. ม่ค์วิามห้�วิงใยกันเสัมอ ค์อยสัอบถามท่กข์ห้ร่อส่ัขกัน

เสัมอ ม่การทักทายกัน ม่การแบ�งปันให้�กัน รวิมทั�ง ช่�วิยเห้ลุ่่อ

ยามท่�เจ็บป่วิย

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่�ช่่วิิต่อย�าง 

พัอเพ่ัยงแลุ่ะเสัริมสัร�างอาช่่พัห้ลัุ่กห้ลัุ่งเกษ่ยณ โดยใช่�ค์วิามร้� 

ท่�ได�รับจากการฝึึกอบรมด�านเศรษฐกิจพัอเพ่ัยงของสัำานักงาน 

กปร. เช่�น การทำาขนม การทำานำ�ายาลุ่�างจาน การซ�อมแซมผ�า

แลุ่ะเย็บผ�า แลุ่ะอ่�น ๆ อ่กมาก

 ในโอกาสน้� น้อง ๆ ในสำานักงาน กปร. ขออัญเชิิญอำานาจคุุณพระศุร้รัตนตรัย์ และสิ�งศัุกดิิ์�สิทิธิิ์�ทัิ�งหลาย์ 
ในสากลโลก โปรดิ์ได้ิ์ดิ์ลบัันดิ์าลให้พ้�ทัิ�งเจ็ดิ์คุนและคุรอบัคุรัวจงประสบัแต่คุวามสุข คุวามเจริญ ปราศุจากโรคุาพย์าธิิ์  
และอุปัทิวันตราย์ทัิ�งหลาย์ตลอดิ์ไป

นางสาวสุธิ์ิดิ์า พรรณคุงษ์์ 
เจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

นาย์กิตติพงศุ์ พิณบัรรเลง 
หั้วิห้น�าพันักงานขับรถยนต์่

นางอรุณ แย์้มนก 
พันักงานบริการ บ ๒

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๙ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน ๔ กองประสัาน

โค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ สัำานักงาน 

กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�า 

ในสัายงานนักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ผ้�อำานวิยการ 

กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน เช่่�ยวิช่าญ)

สิ�งท่ี่�พ่�ทิี่พย์กมลฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ท่�มเท จริงจัง ม่ค์วิามรับผิดช่อบ แลุ่ะซ่�อสััต่ย์ในห้น�าท่� ขอให้�น�อง ๆ ยึดมั�นปฏิิบัติ่

อย�างสัมำ�าเสัมอ เพัราะจะเป็นภาพัลัุ่กษณ์ติ่ดตั่วิเราไปต่ลุ่อดของช่่วิิต่ข�าราช่การ  

ท่�สัำาคั์ญขอให้�คิ์ดต่ลุ่อดวิ�า เราเป็นข�าราช่การ เราจะทำาค่์ณค์วิามด่อะไรให้�แก�แผ�นดิน 

ให้�แก�ประช่าช่น แลุ่ะสัำานักงาน กปร. ของเรา

เสั�นทางการทำางานยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี 

ในสัำา นักงาน กปร.  เริ�มต่�นเ ม่�อ ปี  ๒๕๔๑  

ในต่ำาแห้น�งลุ้่กจ�างชั่�วิค์ราวิ แลุ่ะได�บรรจ่เป็น

พันักงานราช่การ ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห้์

นโยบายแลุ่ะแผน กองประช่าสััมพัันธ์์ 

สิ�งท่ี่�พ่�สุธิิดืาฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การทำางาน 

ท่�ถ�อยท่ถ�อยอาศัย ช่�วิยเห้ลุ่่อซึ�งกันแลุ่ะกัน ร้�จักพ่ั�ร้�จักน�อง ทำางานให้�ม่แต่�ค์วิามส่ัข 

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับราช่การ 

เม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งพันักงานขับรถยนต์่  

สั�วินกลุ่าง สัำานักงาน กปร. การทำางานยาวินาน

กวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานห้มวิดยานพัาห้นะ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง หั้วิห้น�าพันักงาน 

ขับรถยนต์่ สั ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�กิตติพงศ์ูฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ การปฏิิบัติ่งาน 

ท่กอย�างด�วิย “ใจ” ไม�วิ�างานห้ร่อสิั�งใดท่�เราทำาด�วิยใจแลุ่�วิ งานนั�นห้ร่อสิั�งนั�นก็จะ

สัำาเร็จแลุ่ะออกมาด่ อย�าคิ์ดแต่�วิ�าทำาเพัราะห้น�าท่� แลุ่ะงานท่กอย�างท่�ทำาขอให้�น�อง ๆ 

ท�องช่่�อ “สัำานักงาน กปร.” ไวิ�ในใจ เราค่์อห้น�วิยงานประสัาน งานท่กอย�าง 

ทำาค์นเด่ยวิจะสัำาเร็จได�ยาก ฉะนั�น ต่�องม่ผ้�อ่�นเข�าร�วิมในการทำางาน การประสัาน  

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๔๑ ในต่ำาแห้น�งนักการภารโรง 

ห้มวิดแรงงาน สัำานักงาน กปร. การทำางาน

ยาวินานกวิ�า ๒๕ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงานบริการ 

จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง พันักงานบริการ

ระดับ บ ๒ 

สิ�งท่ี่�พ่�อรุณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ ชาว กปีร. ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ม่ค์วิาม

รัก เอาใสั�ใจต่�อกันแลุ่ะกัน อย้�กันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ห้นักนิดเบาห้น�อย ให้�อภัย 

สิ�งท่ี่�พ่�ถุกลวรรณฯ อยากฝากให้็กับัน้อง ๆ  ชาว กปีร. 

ทุี่กท่ี่านคือ ขอให้�ท่กค์นได�ใช่�ค์วิามร้� ค์วิามสัามารถในการ

ปฏิิบัติ่งานในต่ำาแห้น�งห้น�าท่�รับผิดช่อบให้�ด่ท่�ส่ัด ด�วิยค์วิาม

อดทน ม่�งมั�น ตั่�งใจ เพั่�อให้�ผลุ่งานออกมาด่ท่�ส่ัด ขอให้�ม่

จิต่สัำานึกท่�ด่ ม่ค์วิามซ่�อสััต่ย์ ส่ัจริต่ ให้�ค์วิามเค์ารพันับถ่อ 

ซึ�งกันแลุ่ะกัน

สิ�งท่ี่�ปีระทัี่บัใจข้องการที่ำางานก็คือ สัำานักงาน กปร. 

เป็นห้น�วิยงานท่�ทำางานสันองพัระราช่ดำาริ เป็นค์วิามภาค์ภ้มิใจ 

แลุ่ะด่ใจท่�ได�ทำางานท่�น่� จนค์รบเกษ่ยณอาย่ ต่ลุ่อดเวิลุ่า 

ท่�ทำางานท่�น่� ๓๐ ปี ได�ผ้�บังค์ับบัญช่าท่�ด่ ให้�ค์ำาแนะนำา 

ช่�วิยเห้ลุ่่ออย�างด่มาต่ลุ่อด รวิมทั�งเพ่ั�อนร�วิมงานก็ด่ ม่นำ�าใจ 

รักกันเห้ม่อนพ่ั�น�อง ม่ค์วิามเข�าใจท่�ด่ต่�อกัน ห้�วิงใยกัน

ช่วิตห็ลังเกษ่ียณอายุราชการไปีแล้ว ใช่� ช่่ วิิต่ 

ค์วิามเป็นอย้�อย�างพัอเพ่ัยง ด้แลุ่จัดบ�านให้�น�าอย้� ด้แลุ่ 

ส่ัขภาพัร�างกายให้�แข็งแรง ด�วิยการออกกำาลัุ่งกายเปน็ประจำา 

พัักผ�อนท�องเท่�ยวิกบัเพ่ั�อน ๆ  เม่�อม่โอกาสั สัมัค์รเร่ยนทำาขนม

ท่�ช่อบเป็นงานอดิเรก

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
ท่�ปรึกษาด�านการประสัานงานโค์รงการ

อันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ

เสั�นทางการรับราช่การ เริ�มต่�นเข�ารับ

ราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในต่ำาแห้น�ง เจ�าห้น�าท่�

วิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน ๓ สัำานักงานสัภา

พััฒนาการเศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัศช่.) 

ห้ร่อช่่�อเดิมวิ�าสัำานักงานค์ณะกรรมการพััฒนาการ

เศรษฐกิจแลุ่ะสัังค์มแห้�งช่าติ่ (สัภาพััฒน์) แลุ่ะปี 

๒๕๓๖ ได�โอนย�ายมาสัำานักงาน กปร. ในต่ำาแห้น�งเจ�าห้น�าท่�วิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะ

แผน ๔ สัำานักงานเลุ่ขาน่การ กปร. การทำางานยาวินานกวิ�า ๓๐ ปี ก�าวิห้น�าในสัายงาน 

นักวิิเค์ราะห้์นโยบายแลุ่ะแผน จวิบจนปัจจ่บันดำารงต่ำาแห้น�ง ท่�ปรึกษาด�านการ

ประสัานงานโค์รงการอันเน่�องมาจากพัระราช่ดำาริ (นักวิิเค์ราะห์้นโยบายแลุ่ะแผน

ทรงค่์ณว่ิฒิ) 


