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โดย คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส�านักงาน กปร.

เนือ่งในโอกาสมหามงคลทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 จะทรงมีพระชนมายุ	 ๖๐	 พรรษา	 ใน 

วันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๘	ส�านักงาน	กปร.	ในฐานะหน่วยงาน

หลกัในการประสานการด�าเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระ

ราชด�าริและเผยแพร่การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	 ได้ร่วม

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ประกอบด้วย	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ทั้ง	๖	แห่ง	กรมป่าไม้	กรมอุทยาน

แห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	และธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	 จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	 ภายใต ้

ชื่องานว่า	“๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน 

สร้างป่า พฒันาคณุภาพชวีติ” เพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี

ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลายด้านต้ังแต่

ยงัทรงพระเยาว์	ด้วยความวริยิะอุตสาหะ	และบังเกดิประโยชน์

แก่ประชาชนและประเทศอย่างใหญ่หลวง	 โดยเฉพาะงานด้าน

พฒันาชวีติของประชาชน	ท่ีทรงสบืสานน�าหลกัการพัฒนา	การ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง 

เจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถเป็นแนวทางการทรงงานของพระองค์	

โดยให้ความส�าคัญกับกลุ ่มเด็กและเยาวชนในด้านสุขภาพ

อนามัย	 การศึกษา	 อาชีพ	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ 

จะสร้างอนาคตของประเทศต่อไป	ดังที่ทรงมีพระราชด�ารัสกับ

เจ้าหน้าทีท่ีติ่ดตามเสดจ็เสมอว่า	การสร้างคนส�าคญัยิง่กว่าการ

สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกใดๆ 

ส�านักงาน กปร. จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
“๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เป้าหมายของโครงการ	 ประกอบด้วย	 การด�าเนินการพัฒนา

ชุมชนตามแนวพระราชด�าริใน	๖๐	หมู่บ้าน	โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ทั้ง	๖	แห่ง	มีการอนุรักษ์	ฟื้นฟูป่าชุมชน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	ตามภูมิสังคม	ในพื้นที่เป้าหมาย	๖๐	แห่ง	และ

ปลูกพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 และ 

จัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติเก่ียวกับ	 แนวคิดและผลส�าเร็จจาก

พฒันาในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในโอกาส 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๖๐	 พรรษา	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 โดยท�า

กิจกรรมต่าง	ๆ	จะด�าเนินการในห้วงเวลาตลอดปี	๒๕๕๘

ในการจดัท�าโครงการเฉลมิพระเกยีรตคิรัง้นี	้ประโยชน์ทีจ่ะเกดิ

ขึ้นนั้น	จะท�าให้ประชาชนได้ตระหนักและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีทีท่รงงานพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนมีความเข้าใจใน

การปฏิบัติตน	และการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	มีแหล่งเรียนรู้การ

พฒันาคุณภาพชวีติตามแนวพระราชด�ารซิึง่เป็นพลงัส�าคัญในการขยาย

ผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงต่อไป	 และชุมชนและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	 และมีจิตส�านึกในการรักษา 

สิ่งแวดล้อม	โดยสามารถด�ารงวิถีชีวิตคู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน	

ส.ค.ส. พระราชทานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จากพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก 

โดยขอให้คนไทยมีความเพียร มีปัญญาที่เฉียบแหลม และร่างกายที่แข็งแรง

“...การเข้าใจถงึสถานการณ์ของผูท้ีเ่ราจะช่วยเหลอืนัน้เป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุ การช่วยเหลอืให้เขาได้รบัสิง่ทีเ่ขาควรจะได้รบัตามความจ�าเป็น

อย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด ฉะนั้น การช่วยเหลือแต่ละครั้ง แต่ละกรณีจ�าเป็นที่เราจะพิจารณาถึงความต้องการและ 

ความจ�าเป็นก่อน และต้องท�าความเข้าใจกบัผูท้ีเ่ราจะช่วยให้เข้าใจด้วยว่าเขาอยูใ่นฐานะอย่างไร สมควรทีจ่ะได้รับความช่วยเหลอือย่างไรเพยีง

ใด อีกประการหนึ่ง ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักส�าคัญว่า เราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป....”

“การพึ่งตนเอง”
อีกหลักการส�าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริคือการพัฒนาประชาชน

ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและ	“พึ่งตนเองได้”	ในที่สุด	

“การพึ่งตนเอง”	 หมายถึง	 ความสามารถในการด�ารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ	 มั่นคง	

สมบูรณ์	 สามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องและสมดุล	

ซึง่การพึง่ตนเองได้นัน้	มทีัง้ในระดบับคุคลและชมุชน	ส�าหรบัหลกัการพึง่ตนเองนัน้	พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า

“Self-supporting”
Another	important	principle	of	the	Royal	Development	Projects	is	that	the	Thai	people	should	be	encouraged	to	get	along	with	

their	society	and	be	“self-supporting”.	
Being	“self-supporting”	means	the	ability	to	lead	a	life	freely,	sustainably	and	comprehensively	coupled	with	the	ability	to	adapt	

to	the	changes	in	time	in	order	to	achieve	appropriateness,	consistency	and	balance.	Self-supporting	can	happen	both	at	the	individual	
and	the	community	levels.	In	connection	with	the	principle	of	self-supporting,	His	Majesty	once	stated:

“…Understanding of the situation facing those whom we want to help is most important. Helping them to acquire the 
basic needs of life is the most effective means of assistance. Therefore, before giving assistance in each case each time, we 
must take account of their wants and needs. We must understand the situation they are encountering and decide the means 
and extent to which they can be helped. Another thing, we should attach to the important principle that we help them in 

order to enable them to help themselves…”

ดังนั้นเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีไปสู่ประชาชนและ

ชุมชน	 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	 ครั้งน้ีได้ก�าหนดให้มีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาตาม

แนวพระราชด�ารขิองศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริทัง้	๖	แห่ง	การประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สู่เยาวชนและประชาชนใน	๖๐	หมู่บ้าน	เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	

โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 อันจะน�าไปสู่ความอยู่ดีกินดีในชุมชนที่ร่มเย็น

เป็นสุขได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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เมือ่วันจนัทร์ที ่๕ มกราคม ๒๕๕๘ สมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเยีย่มและตดิตาม

ความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารใินโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์	ต�าบลศรีแก้ว	อ�าเภอเลิงนกทา	

จังหวัดยโสธร	

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘	 สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมและ

ติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริใน

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านดงนา	อ�าเภอศรเีมืองใหม่	จงัหวดั

อุบลราชธานี	

เมื่อวันอังคารท่ี ๒๐ – วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนิน

งานโครงการตามพระราชด�าริ	 จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงพยาบาล 

เทพรัตนเวชชานุกูล	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 อ�าเภอแม่แจ่ม	

จังหวัดเชียงใหม่	 และศูนย ์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

เฉลมิพระเกยีรต	ิบ้านน�า้บ่อสะเป่	อ�าเภอปางมะผ้า	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ – วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนิน

งานโครงการตามพระราชด�าริ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 จ�านวน	 ๒	 แห่ง	

ได้แก่	 ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง	 ต�าบล 

ขะแล	 อ�าเภอทองผาภูมิ	 และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านปิล๊อกคี่	ต�าบลปิล็อกคี่	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี

เมือ่วนัศกุร์ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ สมเดจ็พระเทพรตันราช

สดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเยีย่มและตดิตาม

ความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�าริ	ณ	โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง	ต�าบลพวา	อ�าเภอแก่งหางแมว	

จังหวัดจันทบุรี	

เม่ือวนัองัคารท่ี ๑๓ - วนัพุธท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานโครงการ 

ตามพระราชด�าริในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 ในจังหวัด

เพชรบุรี	 และประจวบคีรีขันธ์	 จ�านวน	 ๖	 แห่ง	 ได้แก่	 รร.ตชด. 

บ้านคลองน้อย	 รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก	 รร.ตชด.บ้านโป่งลึก 

รร.ตชด.บ้านย่านซ่ือ	รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว	และ	รร.ตชด.บ้านท่าวงัหิน

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕

เม่ือวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายดนุชา  สินธวานนท์  

รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหา

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน

ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้-น�า้ท่วมบริเวณพ้ืนทีต่�าบลหนองโดน อ�าเภอ

ล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

งานท�าบุญขึ้นปีใหม่ของส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๕๘

เมือ่วนัศกุร์ที ่๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะผูบ้รหิาร พร้อมด้วยอดตี

ผู้บริหารน�าเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. และส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

สักการะสิ่งศักดิ์ สิทธิ์  ท�าบุญเล้ียงเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล 

เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๘

แนวทางการบริหารจัดการน�้าโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน�้า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

เมือ่วันพฤหสับดทีี ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายดนุชา สนิธวานนท์ 

รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมสรุปผลงานวิจัย เรื่อง 

แนวทางการบริหารจัดการน�้าโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน�้าอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การขบัเคล่ือนการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในภาคเกษตรและชนบท 

เมือ่วนัศกุร์ที ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ หม่อมหลวงจิรพนัธ์ุ ทวีวงศ์ 

เลขาธกิาร กปร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสรมิการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร

และชนบท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ส�านักงาน กปร. 

ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาเข้าเยี่ยมชมส�านักงาน กปร. 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์  

ท่ีปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าว

จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ส�านักงาน กปร. 

โครงการ “๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ 
สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ 

ทวีวงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของส�านักงาน 
กปร. เพ่ือจดัท�าโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ“๖๐ พรรษา ๖๐ หมูบ้่าน ๖ 

ศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

สวสัดปีีใหม่	ปี	๒๕๕๘	ในโอกาสนี	้ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธ์ทัง้หลาย	จงบนัดาลให้เจ้าหน้าทีส่�านกังาน	กปร.	และ
ผู้ร่วมงานจากทุกหน่วยงาน	ประสบความสุข	ความเจริญ	คิดอะไรให้สมปรารถนาทุกประการ	มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง	

ในการเริม่ศกัราชใหม่ปี	๒๕๕๘	ส�านกังาน	กปร.	ได้เตรยีมการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเจริญพระชนมายุครบ	๖๐	พรรษา	 ในวันท่ี	 ๒	 เมษายน	๒๕๕๘	 โดยส�านักงาน	 กปร.	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
ประกอบด้วย	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องฯ	ทั้ง	๖	แห่ง	กรมป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	(ธกส.)	จดัท�ากจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิใน	๓	ด้าน	คอื	ด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ	โดยส่งเสรมิและพฒันาชมุชนตามแนวพระ
ราชด�าร	ิใน	๖๐	หมูบ้่าน	ด้านอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าและปลกูพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงเฉลมิพระเกยีรต	ิในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาและชมุชนต่าง	ๆ 	ด้านการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์	จะมีการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	ซึ่งกิจกรรมต่าง	ๆ	จะด�าเนินการตลอดทั้งปีนี้

ช่วงเริม่ต้นปีนี	้ส�านกังาน	กปร.	ได้ประชมุเพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานในเรือ่งส�าคญัต่าง	ๆ 	ซึง่มหีลายเรือ่ง	จงึขอน�ามาถ่ายทอดให้รบัทราบ
กนั	ในเร่ืองเกีย่วกบัการสนบัสนนุงบประมาณโครงการอนัเนือ่งฯ	นัน้	ได้มกีารหารอืเกีย่วกบัโครงการด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยสรุปว่า	 โครงการอันเน่ืองฯ	 ท่ีเก่ียวกับด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 
ที่ได้ด�าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว	ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาโครงการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อบ�ารุงรักษา	ส่วนโครงการใหม่หากยัง
ไม่พร้อมในการสนับสนุนงบประมาณนั้น	 ในเบ้ืองต้นส�านักงาน	 กปร.	 จะพิจารณาสนับสนุนต่อเนื่องตามสมควรเพ่ือให้โครงการสามารถบริหาร
จัดการให้เกิดความต่อเนื่องในระยะต้น

นอกจากน้ี	ส�านักงาน	กปร.	ยงัได้ขอให้หน่วยงานทีร่่วมกนัท�างานสนองพระราชด�าร	ิทีไ่ด้ตามเสดจ็ในการทรงงานในพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	นัน้	กรณี
ที่พระราชทานพระราชด�าริในงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเน่ืองฯ	 ขอให้มีการบันทึกพระราชด�าริ	 และเสนอผ่านหัวหน้าส่วนราชการส่งมายัง
ส�านักงาน	กปร.	ด้วย	เพื่อประโยชน์ในการประสานงานจัดท�าโครงการสนองพระราชด�าริต่อไป

อีกงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท	ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๘	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 มกราคม	๒๕๕๘	
ซึ่งท่ีประชุมได้พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทท่ัวประเทศ	 โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายการด�าเนินงานใน
หมู่บ้าน	จ�านวนร้อยละ	๒๕	ของประเทศ	โดยในหมู่บ้านเป้าหมายนั้น	จะท�าการประเมินระดับการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 แล้วหลังจากประเมินจะมีการส่งเสริมศักยภาพของชุมชน	หมู่บ้าน	
เพือ่ให้หมูบ้่านเป้าหมายมกีารพฒันาท่ีสอดคล้องกับหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	โดยการด�าเนนิ
งานเน้นกระบวนการชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 กรอบระยะเวลาส�าหรับการขับเคลื่อนมีเป้าหมายด�าเนิน
งานไปสิ้นสุดปี	๒๕๖๐

งานสนองพระราชด�ารอิกีเร่ืองทีส่�าคัญคอื	งานฎีกาทีร่าษฎรทลูเกล้าฯ	ถวาย	ขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา	 งานโครงการต่าง	 ๆ	 น้ัน	 ส�านักงาน	 กปร.	 มีหน้าท่ี
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท�ารายงานทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 เพื่อ
พระราชทานพระราชด�าริ	 ในปีที่ผ่านมามีเรื่องฎีกา	 จ�านวนถึง	 ๙๙	 เรื่อง	 เป็นเรื่องความ
เดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 
แหล่งน�้าเป็นส่วนใหญ่	 ดังนั้น	 การตรวจสอบพื้นที่และการหาแนวทางช่วยเหลือมี 
รายละเอียดพอสมควร	 ในบางฎีกาต้องมีการตรวจสอบข้อมูล	 และระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง	 จึงใช้เวลา	 ดังนั้นเพื่อให้การท�างานเกี่ยวกับฎีกามีความรวดเร็ว	
ส�านักงาน	กปร.	ได้มีคณะท�างานเพื่อประสาน	ติดตามความก้าวหน้า	เป็นคณะท�างานที่มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้แทนกรมชลประทาน	กรมป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช	 เป็นต้น	 เข้าร่วมเพื่อช่วยกันให้การประสานงานมีความรวดเร็ว	 โดยคณะท�างาน 
ชุดนี้จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพราะจ�านวนฎีกาในแต่ละปีมีจ�านวนมากขึ้น

ทางด้านฎีกาที่ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องฯ	 นั้น	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้เร่งสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบได้เร่งก่อสร้างโครงการให้แก่ราษฎรทีม่คีวามเดอืดร้อน	
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
เลขาธิการ กปร.

๑ ๒ ๔ ๕ ๖๓
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ภารกิจตามเสด็จ


