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ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
ได้มีการด�าเนินการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัด

เพชรบุรี	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริตอนหนึ่งว่า

“...เดี๋ยวนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าป่า ๓ อย่าง นั้นคืออะไร แต่ให้เข้าใจว่าป่า ๓ อย่างนี้มี

ประโยชน์ ๔ อย่าง ประโยชน์ที่ ๔ นี้ส�าคัญคือ รักษาอนุรักษ์ดินเป็นต้นน�้าล�าธาร...”

การปลูกป่า	๓	อย่าง	คือ	ป่าส�าหรับไม้ใช้สอย	ป่าส�าหรับเป็นไม้ผล	และป่าส�าหรับเชื้อเพลิง	ซึ่ง

ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเกื้อกูล	นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์อย่างที่	๔	อันเป็นการ

อนุรักษ์ดินและน�้าอีกด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกองและ

งานแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในงาน “ของดีเมืองนรา” ณ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

วันวานที่ผ่านเวียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

“การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเมื่อชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจาก 

การท�างานเต็มเวลา มาเป็น การมีอิสระท�าตามสิ่งที่ตนเองปรารถนาในเวลาที่ไม่จ�ากัด

การเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตจึงเริ่มต้นขึ้น”

ในเดอืนสุดท้ายของปีงบประมาณนี	้มผีูเ้กษยีณอายรุาชการทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของส�านกังาน	กปร.	อกีสองท่านท่ีให้พวกเราชาว	

กปร.	ได้เรยีนรูข้้อคดิด	ีๆ 	จากประสบการณ์ทีท่่านทัง้สองใช้เวลาในการเรียนรู้และส่ังสมประสบการณ์การท�างานสนองพระราชด�ารมิาอย่าง

ยาวนาน	เมื่อท่านมาถึงเส้นทางเดินใหม่ของชีวิต	มีอิสระที่จะท�าตามสิ่งที่ปรารถนา	ดังนั้น	การก้าวเดินทางครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	

ผูเ้กษยีณอายรุาชการท่านทีส่าม	คอื	นายชชัชยั		ภวูชิยสัมฤทธิ์	 

เส้นทางการรับราชการ	 เริ่มต้นจากเข้ารับราชการเมื่อปี	 ๒๕๒๑	

ในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 ๓	 ส�านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ	แล้วโอนย้ายไปกรมการปกครอง	ก่อนมาปฏิบัติงาน

ทีส่�านักงาน	กปร.	การท�างานยาวนานกว่า	๓๗	ปี	ก้าวหน้าในสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน	 จวบจนปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา

ด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ			

สิง่ท่ีท่ีปรกึษาชชัชัยฯ	อยากฝากให้น้อง	 ๆ	 ชาว	 กปร.	 ทกุท่าน	

คอื	๓	ร.

 ต้องรอบรู้	 การงานสารพัด	

	 ต้องรวดเร็ว	 เร่งรัดงานทั้งหลาย

	 ต้องริ่เริ่ม	 หลายแบบให้แยบคาย

	 ทุ่มใจกาย	 สุดชีวิตพิชิตงาน

ความประทับใจจากประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา	คือ	การได้

มโีอกาสเรยีนรูต้ามรอยเบือ้งพระยคุลบาทด้านการพฒันา	เพือ่สร้าง

ความสมดุลการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

 ทรงพัฒนาดิน	 เพื่อสร้างพื้นที่ท�ากิน	

	 ทรงพัฒนาป่า		 เพื่อสร้างน�้า

	 ทรงพัฒนาน�้า	 เพื่อสร้างธัญญาหาร

	 ทรงพัฒนาข้าวปลาอาหาร	 เพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิต

	ทรงสอนให้รู้จักชีวิตพอเพียง	 เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

หลังเกษยีณอายรุาชการ	มส่ิีง

ทีค่ดิจะท�า	คอื	การสร้างความสุข

แบบง่าย	ๆ 	สุขในปัจจุบัน	ไม่ต้อง

ถึงนิพพาน		๖	ประการ

๑)	 สุขตามวัย

๒)	 สบายตามควร	

๓)	 แบ่งปันให้มากขึ้น

๔)	 มีสุขภาพดี	

๕)	 มีเงินใช้พอสมควร

๖)	 สร ้างสัมพันธ ์กับ

เพื่อนมนุษย์

นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางสุวรรณา  พาศิริ รองเลขาธิการ กปร.

ส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการท่านสุดท้ายคือ	 พี่อู๊ด	 นางสุวรรณา	 พาศิริ	 เส้นทาง 

การรับราชการ	 เริ่มต้นจากเข้ารับราชการเมื่อปี	 ๒๕๒๔	 ในต�าแหน่งนักสถิติ	 ๓	 กรม

ทางหลวง	 โอนย้ายมาส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

(สศช.)	 และย้ายมาท�างานที่ส�านักงาน	 กปร.	 รวมชีวิตข้าราชการยาวนานกว่า	 ๓๔	 ปี	

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ข้อคิดดี	 ๆ	 ที่พี่อู ๊ดรองเลขาธิการ	 กปร.	 อยากฝากให้ 

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ทุกท่าน	คือ	ชีวิตนี้สั้นนัก	“พูดดี คิดดี ท�าดี”	แล้วชีวิตจะมีแต่ 

ความสุขความเจริญ

ประสบการณ์การท�างานที่ประทับใจ	 คือ	 การที่ได้ท�างานหญ้าแฝกกับต่างประเทศ	 

ซึ่งมีผลท�าให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 การได้รับรางวัล	 

Lifetime	 Achievement	 Award	 จากเครือข่ายหญ้าแฝกโลก	ณ	 งานสัมมนาหญ้าแฝก

นานาชาติ	ครั้งที่	๖	ณ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ถือว่าเป็นความประทับใจที่สุดใน

ชีวิตการท�างาน	 เพราะแสดงถึงการยอมรับในตัวตน	 และการท�างานของเรา	 ซึ่งได้รับผิด

ชอบงานนี้มาตลอด

3 Forests for 4 Benefits
This	theory	was	implemented	at	the	Huai	Sai	Royal	Development	Study	Centre,	

Phetchaburi	Province,	and	the	Huai	Hong	Khrai	Royal	Development	Study	Centre,	

Chiang	Mai	Province.	His	Majesty	the	King	once	gave	the	remark	as	follow:

“…Now everyone might already understand what three forests are. 

But one must also understand that three forests provide four benefits. This  

important fourth benefit is the conservation of soil and watersheds…”

	 The	3	forests	to	be	planted	should	be	one	part	for	timber,	one	for	fruits	and	

one	for	firewood,	all	of	which	would	yield	benefits	to	the	people	in	a	symbiotic	

manner.	Besides,	the	fourth	benefit	is	the	conservation	of	soil	and	water.

ในโอกาสนี้ น้อง ๆ ใน กปร. ขออัญเชิญอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ 

สิง่ศักดิสิ์ทธิท์ัง้หลายในสากลโลก โปรดได้ดลบนัดาลให้พีท่ัง้สองคน และครอบครวั

จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ และอุปัทวันตราย 

ทั้งหลายตลอดไป

ส�าหรับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการมีสิ่งที่คิดจะท�า	 คือ	 การไปร่วมประชุมกรรมการในบอร์ด 

ต่าง	ๆ	ที่ได้รับเชิญมา	การท�างานอดิเรก	คือ	การแปลเอกสาร	ซึ่งเคยท�างานนี้มาก่อนแล้ว	ซึ่งทั้งหมด

นี	้เพือ่แก้เหงา	และให้รูส้กึว่าตนเองยงัมีคุณค่าอยู	่นอกจากนี	้ก็จะท�าในสิง่ทีอ่ยากท�ามานานแต่ไม่เคย

มีโอกาส	รวมทั้ง	การรักษาสุขภาพให้ดี	และการดูแลคุณแม่ให้มากขึ้น

เลขาฯ ฝากบอก

ภารกิจตามเสด็จ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ

บทความ

วันวานที่ผ่านเวียนฯ

เปิดประตูสู่อาเซียน



บทความ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในพืน้ท่ี

จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันจันทร์ที่	๒๑	–	วันพุธที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๘	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	ณ	 งานวันลองกองและงานแข่งขันประชันเสียงน�าเขาชวาในงาน	 “ของดีเมืองนรา”	 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต	ิ

๖	 รอบพระชนมพรรษา	 บ้านนายสุรัตร	 ธรรมขันทา	 เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน	 และเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	จังหวัดนราธิวาส	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่ายสิรินธร	และแปลงนาของเกษตรกรบ้านดอนรัก	จังหวัดปัตตานี				

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “พิกุลทองเทิดไท้ ๖๐ 

พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”
เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่๓	กนัยายน	๒๕๕๘	นายอ�าพล		เสนาณรงค์ 

องคมนตรี	 เป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษา	 พัฒนาความรู ้	 

ดูนิทรรศการ	ภายใต้ชื่องาน	“พิกุลทองเทิดไท้	๖๐	พรรษา	เจ้าฟ้านัก

พฒันา”	เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช

กุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๘	

งานจดัระหว่างวนัที	่๓	–	๗	กนัยายน	๒๕๕๘	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันา

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดนราธิวาส

รองเลขาธิการ กปร. น�าเจ้าหน้าที่โครงการฯ ชาว

เวียดนามศึกษาดูงานหญ้าแฝกในประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๓	กันยายน	๒๕๕๘	นางสุวรรณา		พาศิริ 

รองเลขาธิการ	 กปร.	 น�า	 Miss	 Nguyen	 To	 Quyen	 เจ้าหน้าที่

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นท่ีลุ่มชายฝั่งและพื้นท่ีดอน

ในภาคกลางของประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน	 ณ	 พิพิธภัณฑ์ดิน	 

กรมพฒันาทีด่นิ	ก�าหนดการฝึกอบรมเกีย่วกบักระบวนการการส่งเสรมิ 

การปลูกและใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในประเทศไทย	 จัดขึ้นระหว่าง 

วันอาทิตย์ที่	๒	-	วันพุธที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๘

องคมนตรีตดิตามความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานโครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันจันทร์ที่	๗		-	วันอังคารที่	๘	กันยายน	๒๕๕๘	นายพลากร	

สุวรรณรัฐ	 องคมนตรี	 ติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารจิงัหวดัอดุรธาน	ีจ�านวน	๖	แห่ง	ได้แก่	โครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าอันเนื่องฯ	 อ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย,	 โครงการ

ส�านักงาน กปร. จัดโครงการกิจกรรมจัดการ

ความรู้แนวพระราชด�าริ และกิจกรรมอบรมความรู ้

ด้านจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของส�านักงาน กปร.
เมื่อวันศุกร์ที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๘	ส�านักงาน	กปร.	

จัดโครงการกิจกรรมจัดการความรู้แนวพระราชด�าริ	 และ

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของ

ส�านักงาน	กปร.	ณ	ห้องประชุม	๑๐๑	ส�านักงาน	กปร.

ส�านักงาน กปร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

พัฒนาทักษะการพูด การน�าเสนอในที่ประชุม และการ

พัฒนาบุคลิกภาพ
เมื่อวันจันทร์ที่	 ๒๑	 	 -	 วันอังคารที่	 ๒๒	 กันยายน	

๒๕๕๘	 ส�านักงาน	 กปร.	 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

พฒันาทกัษะการพดู	การน�าเสนอในทีป่ระชมุ	และการพฒันา

บุคลิกภาพแก่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ณ	ห้องประชุม	๑๐๑	

ส�านักงาน	กปร.

คณะผูบ้รหิารส�านกังาน กปร. ร่วมพธิงีานวนัคล้าย

วันสถาปนาส�านักงาน กปร. ครบรอบ ๓๔ ปี
เมื่อวันพุธที่	๙	กันยายน	๒๕๕๘	อดีตผู้บริหาร	คณะ 

ผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ร่วมพิธีงานวันคล้าย

วันสถาปนาส�านักงาน	กปร.	ครบรอบ	๓๔	ปี	ณ	ห้องรับรอง

ชั้น	๓	อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ผู้บริหารส�านักงาน กปร. รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดน

ยิ่งชีพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๘	ผู้บริหารส�านักงาน	กปร.	

จ�านวน	 ๕	 ท่าน	 ร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๓	

ส�านักงาน	กปร.

ภารกิจตามเสด็จ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเลขาฝากบอก

ส�านักงาน	 กปร.	 โดยผู้บริหารส�านักงานมีนโยบายในการ 

ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้านสารสนเทศตาม

นโยบาย	 e-Government	 โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการทีมี่ความรวดเรว็	 ถกูต้อง	 แม่นย�า	

และทนัสมยั	พร้อมให้ประชาชนได้รบับรกิารทีด่จีากภาครฐั	ตลอดจน

ได้ใช้ประโยชน์ข้อมลูโครงการฯ	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	ซึง่การ

ใช้อนิเทอร์เนต็บน	IPv6	(Internet	Protocal	version	6)	เป็นอกีระบบ

หนึง่ทีส่�านกังาน	กปร.	ได้พฒันาและใช้อย่างเตม็รปูแบบในปัจจุบนั

เมือ่วันองัคารท่ี	๘	กนัยายน	๒๕๕๘	นายสวิุทย์		ดลุยะนนัท์	

ผูอ้�านวยการศนูย์สารเทศ	 เป็นผูแ้ทนส�านกังาน	 กปร.	 ในการเข้ารบั

๑ ๒

๓

๕

๗

๔

๖

อ่างเก็บน�้าห้วยตาลข่าอันเนื่องฯ	 พื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงใน	๔	อ�าเภอ

ส�านักงาน	กปร.	สู่ยุคเศรษฐกจิดิจติอล
(RDPB	toward	Digital	Economy)

ใบประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรองความพร้อมการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตที่รองรับ	 IPv6	 ในงานสัมมนา	 IPv6	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	

ณ	 โรงแรมเซน็ทราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร์	 แจ้งวัฒนะ	

กรุงเทพฯ	 ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 (ICT)	 

จัดข้ึน	เพ่ือผลกัดัน	ส่งเสริม	เร่งรัด	และติดตามผลการด�าเนนิงาน	IPv6	

ของส่วนราชการในระดับกรมกว่า	๒๐๐	แห่ง	โดยส�านกังาน	กปร.	เป็น

หน่วยงานแรกในจ�านวน	๒๘	หน่วยงานทีผ่่านการประเมนิ

การพฒันาระบบโครงข่ายสือ่สารความเรว็สงูเป็น	 IPv6	 ตาม

นโยบายรัฐบาลในการเข้าสูยุ่คเศรษฐกจิดิจิทัล	(Digital	Economy)	มี

ข้อดีหลายประการ	คือ	รองรับจ�านวนความต้องการใช้อนิเทอร์เนต็ใน

อนาคตทีม่ากข้ึน	(จาก	๓๒	บติไปสู	่๑๒๘	บติ)	มปีระสทิธิภาพในการ

ประมวลผลทีส่งูข้ึน	มคีวามปลอดภัยมากข้ึน	 รองรับระบบปฏิบติัการ

ใหม่	ๆ	ในระบบ	Android	และ	iOS	รองรับการใช้งานอปุกรณ์หลาก

หลายชนดิรวมถงึเครือ่งใช้ไฟฟ้าต่าง	ๆ 	แบบ	Internet	of	Things	(IOT)	

และสนบัสนนุการสือ่สารด้วย	 IP	 แบบเคลือ่นที	่ (Mobile	 IP)	 ท�าให้

อุปกรณ์มือถือสามารถท�างานได้หลายหลาย	 ยืดหยุ่นต่อการจัดการ	

โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ข้อมลูโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริบน

ระบบภมูสิารสนเทศ	(Knowledge	Management	:KM)	ผ่านโทรศัพท์

มอืถือทัง้ผูป้ฏบัิติงานในส�านกังาน	กปร.	และประชาชนทัว่ไปในลกัษณะ	

real	time	ซ่ึงจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที	่๘	ตุลาคม	๒๕๕๘

โดย ศูนย์สารสนเทศ

วันพุธที่	 ๙	 กันยายน	 ถือเป็นวันก่อตั้งส�านักงาน	 กปร.	 โดยได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือท�างานสนองพระราชด�าริต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 เป็นต้น

มา	 ในวันที่	๙	กันยายนปีนี้	 ส�านักงาน	กปร.	 ได้ท�าบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน	และเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ในส�านักงาน	กปร.	มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ	๔	ท่าน	ทุกท่านคงมีความภูมิใจที่ได้ท�างานในหน่วยงาน

ที่มีบทบาทในการสนองพระราชด�าริจนครบอายุราชการ	ในนามของส�านักงาน	กปร.	ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	มีสุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเป็นช่วงเวลาท่ีทุกคนคงต้องรีบเร่งท�างานให้ได้ตามแผน	 และเป้าหมายที่ได้ก�าหนด	 รวมถึงต้องมีการ

ประสานเพ่ือวางแผน	 ก�าหนดแนวทางการท�างานในปีงบประมาณหน้าอีกด้วย	 ในปีนี้การสนองพระราชด�าริในการประสานจัดท�าโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือไปด�าเนินโครงการได้ท�าด้วยความรวดเร็วถือว่าประสบความส�าเร็จตาม

เป้าหมาย	เนื่องจากส�านักงาน	กปร.	มีความต้องการให้โครงการต่าง	ๆ	ที่มีความพร้อมได้รับงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	

เพื่อไปด�าเนินสนองพระราชด�าริให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ก็เช่นเดียวกันที่ต้องประสานและสนับสนุนงบประมาณให้

ได้โดยเร็ว	ซึ่งส�านักงาน	กปร.	ได้เริ่มพิจารณาโครงการสนองพระราชด�าริที่พร้อมด�าเนินการแล้ว	และเตรียมพร้อมที่จะเสนอ	กปร.	พิจารณา

ให้ได้ในเดือนตุลาคมนี้	ดังนั้น	ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	โครงการต่าง	ๆ	ก็จะมีงบประมาณไปด�าเนินการได้ทันที

ในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ท่ีเป็นโครงการสนองพระราชด�าริในลักษณะบูรณาการที่มีการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	

โดยมีแผนแม่บทเป็นเครื่องมือในก�าหนดทิศทางการท�างานสนองพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ซึ่งปัจจุบันใช้แผนแม่บท

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ระยะ	 ๕	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 ท�าให้ปีงบประมาณหน้าเป็นปีสุดท้ายของแผน	 

ดังนั้น	ส�านักงาน	กปร.	จึงได้ก�าหนดแนวทางการประสานจัดท�าแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ในระยะต่อไปโดยเริ่มจากการประเมินผล

การด�าเนนิงานทีผ่่านมาตามแผนแม่บทฉบับปัจจุบัน	และน�าผลทีไ่ด้ร่วมกันกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนมาช่วยกัน

จดัท�าแผนแม่บทฯ	เพือ่ให้แผนดงักล่าวสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทกุภาคส่วนท่ีจะได้ช่วยกนัท�างานเพ่ือให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	

มีทิศทางในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป

อกีส่วนหนึง่ทีเ่ก่ียวกบังานด้านการบรหิาร	ส�านกังาน	กปร.	นัน้	เนือ่งจากการบรหิารจดัการภาครฐัปัจจบุนัต้องมกีารก�าหนดเป้าหมาย	

ทศิทางการท�างานของหน่วยงาน	โดยใช้เครือ่งมอืตัวชีว้ดัก�ากับการท�างานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	ในเดอืนนีท้ีจ่ะสิน้สดุ

ปีงบประมาณ	ส�านักงาน	กปร.	ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่ท�างานสนองพระราชด�าริร่วมกัน	ด�าเนินการ

จดัส่งข้อมลูผลการท�างาน	โดยเฉพาะโครงการทีไ่ด้รับการสนบัสุนนงบประมาณจาก	กปร.	เพ่ือทีจ่ะได้เป็นข้อมูล

รายงานผลตามค�ารบัรองการปฏบิตัิราชการของส�านกังาน	กปร.	ต่อไป	ซึง่ข้อมลูดังกล่าวนอกจากน�ามาใช้ในการ

รายงานผลตามค�ารับรองฯ	แล้วยังเป็นประโยชน์ให้ทราบความก้าวหน้าของโครงการต่าง	ๆ	ว่ามีความก้าวหน้าใน

การด�าเนินงานเพียงใด	 หากมีปัญหาอุปสรรค	 ทางส�านักงาน	 กปร.	 จะได้รับทราบข้อมูล	 และช่วยกันประสานหา

แนวทาง	เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป	

ในการประสานติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ใช้แนวทาง

ติดตามผลส�าเร็จของโครงการ	 เพื่อเป็นข้อมูลรายงานให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน	 กปร.	 และ

หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบข้อมูลที่แสดงว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้งหลาย

นัน้	ราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการได้ใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร	สามารถสนบัสนนุให้ราษฎรประกอบอาชีพได้	

ท�าให้มรีายได้เพิม่ขึน้	ส่งผลให้มคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้	อกีเร่ืองทีแ่สดงให้เหน็ความส�าเรจ็ของโครงการ	

คือ	ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโครงการโดยกลุ่มราษฎรที่ได้รับประโยชน์	เช่น	กลุ่มผู้ใช้น�้า	

เป็นต้น	ดังนั้นความส�าเร็จต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณานั้น	เป็นสิ่งที่ราษฎร	และหน่วยงาน

ต่าง	ๆ	ต้องร่วมกันติดตามและดูแลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	

หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์

เลขาธิการ กปร.


