
ภารกิจตามเสด็จเลขาฯ ฝากบอก กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร	และบงึกาฬ	ระหว่างวนัที	่๕	-	๖	
มถินุายน	๒๕๕๗

	 วันพุธที่	 ๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 นายสุวัฒน	์ 
เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	กปร.ตดิตามงานโครงการอ่างเกบ็น�า้	
บ้านทุง่หลวง	หมูท่ี	่๗	ต�าบลวงัมะปราง	อ�าเภอวงัวเิศษ	
จงัหวดัตรงั

๑ ๒

๓

๔

๕

๖

อ่างเก็บน�้าปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน

๕	ครัง้	แสดงว่าประเทศต่างๆ	เห็นความส�าคัญ
ของหญ้าแฝกมีการน�าไปใช้อย่างจริงจังใน
หลายๆ	รูปแบบ
	 อีกส่วนหน่ึง	 ขอน�ามาเสนอในที่น้ี	 คือ	
ส�านกังาน	กปร.	ไม่ได้ท�างานสนองพระราชด�าริ
และขยายผลแนวพระราชด�าริเพียงหน่วยเดียว	
ซึ่งการท�างานสนองพระราชด�ารินั้น	 มีหน่วย
งานที่ท�างานสนองพระราชด�าริตามอ�านาจ
หน้าที่ส่วนหนึ่งกับปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ	
เอกชน	 องค์กรอื่นๆ	 ที่สนใจแนวพระราชด�าร	ิ
ซึ่งหน่วยงานต่างมีการประสานสนับสนุนกัน
ท�างานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	
ซึง่ขอยกตวัอย่างหน่วยงานทีส่นับสนุนขยายผล
แนวพระราชด�าริที่มีความร่วมมือ	 ส�านักงาน	
กปร.	ที่มีการลงนาม	MOU	กัน	มีกรอบภารกิจ
และแนวการท�างานร่วมกนั	ซึง่ปัจจุบนัมตีวัอย่าง 
ประกอบด้วย	 กรมการปกครอง	 กระทรวง
มหาดไทย	เป็นการขับเคลื่อน	๘๔	ศูนย์เรียนรู้	
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ระดับ
อ�าเภอ	ธนาคารกรุงไทย	ร่วมมือกันในกิจกรรม
ปลกูต้นกล้าตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	
ส่วน	ธ.ก.ส.	ร่วมมือกันท�ามาตรฐานและระบบ
ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู ้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงต้นแบบ	ธ.ก.ส.	หรอื	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	
มีความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนการ
พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	 อันนี้เป็นเพียง
ตัวอย่างให้เห็นความร่วมมือต่างๆ	 ที่มีการ 
ช่วยกันขยายผลแนวพระราชด�าริในทุกๆ	ด้าน
	 เรือ่งทีเ่ล่าให้ฟังคงพอเป็นแนวทางให้เห็น
ถงึงานสนองพระราชด�ารแิละเครอืข่ายทีร่่วมกนั
ท�างานสนองพระราชด�าร	ิขยายผลพระราชด�าริ	
ซึ่งยังมีอีกพอสมควรที่ไม่ได้น�ามากล่าวในที่นี	้
หากมคีวามสนใจสามารถประสานกบัส�านกังาน	
กปร.	ได้	ซึ่งทางเรายินดีและดีใจหากมีการช่วย
กนัท�างาน	และงานของพวกเราจะเกดิประโยชน์
ต่อสังคมในที่สุด
 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เลขาธิการ กปร.

ดหมายข่าวส�านักงาน	กปร.	เดือนมิถุนายนนี้	ขอเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ส�านักงาน	กปร.	ได้ด�าเนินงาน
ในเดือนนี้ให้ทุกคนได้รับรู้	และช่วยกันในการท�างานสนองพระราชด�าริ	

						เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้คนไทยได้น�าไปประยุกต์ 
ใช้ในทกุๆ	ด้าน	แต่สงัคมไทยยงัมคีวามคดิว่าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเรือ่งของภาคเอกชนเท่านัน้	ดงันัน้
ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 จัดประกวดการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทุกด้าน	 
ทั้งเรื่อง	ครอบครัว	 ชุมชน	การเกษตร	ธุรกิจ	 และภาคราชการ	 เมื่อได้ตัวอย่างความส�าเร็จที่แสดงให้เห็นว่ามีการ 
น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนประสบผลส�าเร็จแล้ว	ส�านักงาน	กปร.	ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับรางวัล
เศรษฐกิจพอเพียงตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้าไปศึกษา	 เยี่ยมชม	 โดยมีการจัดตั้ง	
ตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	ถึงปัจจุบันมีอยู่	๒๕	แห่ง	ทุกด้าน	กระจายไปทั่วประเทศ	ส่วนรายละเอียดของแต่ละศูนย์เรียนรู้	 
สามารถเข้ามาดูได้ที่	website	ของส�านักงาน	กปร.
	 				นอกจากการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วสิ่งที่ได้เพิ่มเติม
คือองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากผู้ที่ได้ปฏิบัติจริง	 ดังนั้นเม่ือวันที่	
๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
ความรูร้ะหว่างผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ในการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	
ไปใช้	 โดยมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อเพิ่มแนวทางในการขยายผล 
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป	 โดยมีผู ้ปฏิบัติจริง	 เช่น	 คุณวัชรมงคล	 
เบญจธนะฉัตร์	 บจ.บาธรูมดีไซน์	 คุณศรายุทธ	 ธรเสนา	 จาก	 ธ.ก.ส.	 
คุณประพันธ์	 ศรีสุวรรณ	 เกษตรกรต้นต�ารับแบบต้นทุนหนุนก�าไร	 
และ	 นายส�าราญ	 คงนาม	 ชุมชนบ้านบางโรง	 จ.ภูเก็ต	 ซ่ึงการมีเวที 
พูดคุยกันท�าให้เกิดเครือข่ายช่วยกันขยายแนวทางการประยุกต์ใช้
เศรษฐกจิพอเพยีงให้กระจายได้ไปอย่างทัว่ถงึ	และมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง

	 เรื่องการสนองพระราชด�าริอีกเรื่องที่
ส�าคญัและพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง

สนพระราชหฤทยัโดยตลอด	คือ	หญ้าแฝก	
ที่เป็นพืชที่ทรงศึกษาและน�าผลที่ได้ไป
ขยายในพืน้ทีต่่างๆ	เพือ่การอนรุกัษ์ดนิ
และน�า้	นบัแต่พระราชทานพระราชด�าริ
จนปัจจุบัน	๒๓	ปีแล้ว	 โดยส�านักงาน	
กปร.	เป็นผูป้ระสานงานหลกัในรปูของ
การพฒันาและรณรงค์พฒันาและการ

ใช้หญ้าแฝก	โดยในปีนีมี้การจดังานส�าคัญร่วมกบั	ปตท.	ระหว่างวนัที	่๒๒	-	๒๔	
มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี	เป็นงานที่รวม
เครือข่ายคนรักแฝก	 ที่	 ปตท.	 ได้ส่งเสริมขยายผลและมีการประชุม
วิชาการ	 “๒๓	 ปี	 :	 มหัศจรรย์หญ้าแฝก	 โอบน�้า	 อุ้มดิน	 อิ่มท้อง”	 
ซึ่งมีการน�าเสนอผลงานการศึกษาทดลองและการใช้ประโยชน ์

ด้านหญ้าแฝก	 เพื่อน�าความรู้มาแลกเปลี่ยนกันและที่ส�าคัญจะ
มีการน�าผลงานไปใช้ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่	๖	 
ที่จะจัดขึ้นในประเทศเวียดนามในกลางปี	 ๒๕๕๘	 โดยการ
ประชมุหญ้าแฝกนานาชาต	ิมกีารประชมุทกุๆ	๔	ปี	ได้จดัมาแล้ว	 

	 วนัพฤหสับดทีี	่๕	มถินุายน	
๒๕๕๗	นายอ�าพล	 เสนาณรงค์	
องคมนตร	ีเป็นประธานกล่าวเปิด
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย 
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว
พระราชด�าริและปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง	 รุน่ที	่ ๓	 และ
บรรยายพเิศษเรือ่ง	“จอมปราชญ์
การพฒันา”	ณ	อาคารส�านกังาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	
แขวงบางยี่ขัน	 เขตบางพลัด	
กรงุเทพฯ

	 ระหว่างวนัที	่๙	-	๑๕	มถินุายน	
๒๕๕๗	กรมพฒันาทีด่นิ	ศนูย์ศกึษา 
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าร	ิ และส�านักงาน	
กปร.	 ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรต	ิ
“มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
๘๗	 พรรษา	 ประโยชน์สุขสู ่ปวง
ประชา”	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขา
หนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	
จ.ฉะเชงิเทรา	 เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	 ๘๗	 พรรษา	 ๕	
ธนัวาคม

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๙	 มิถุนายน	๒๕๕๗	 ส�านักงาน	 กปร.จัดสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง	 “เศรษฐกิจพอเพียงทางออกประเทศไทย”	 
ณ	 ห้องประชุม	 ๑๐๑	 ส�านักงาน	 กปร.	 โดยมีนายอ�าพล	 เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง	 
“เศรษฐกจิพอเพยีง	ทางออกประเทศไทย”	และมอบเกยีรตบัิตรให้แก่ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงของส�านักงาน	กปร.	

๑

	 วนัจนัทร์ที	่๙	มถินุายน	๒๕๕๗	
ส�านักงาน	 กปร.	 วางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	
พระอัฐมรามาธิบดินทร	 เน่ืองในวัน	
“อานันทมหิดล”	ณ	 พระบรมราชา 
นุสาวรีย์	 รัชกาลที่	 ๘	 สวนหลวง
พระราม	๘	กรงุเทพฯ

	 วนัจนัทร์ที	่๑๖	มถินุายน	๒๕๕๗	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	กปร.	พร้อมด้วย	นายประสงค์	คงเคารพธรรม	หวัหน้าส�านักงาน
จงัหวดัสกลนคร	นายสรุชาติ	 มาลาศร	ี ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	 เปิดโครงการ	 “ค่ายเยาวชนรูง้านสบืสานพระราชด�าร”ิ	 
(RDPB	Camp)	รุน่ที	่๔	ครัง้ที	่๑	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาภูพาน
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัสกลนคร



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก เปิดประตูสู่อาเซียน
ภารกิจตามเสด็จ      กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

  พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�า
การปฏิบตัริาชการ	กรณุาแจ้งไปยังศนูย์ปฏิบตักิาร 
ต่อต้านการทจุรติ	(ศปท.)	นายจติพล	สทิธิประณตี	
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์	๐-๒๔๔๘-๕๘๐๐	ต่อ	๑๐๕,	
๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙	สายตรง
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑
E-mail:	jitpol.s@rdpb.mail.go.th
ส�านักงาน	 กปร.	 ๒๐๑๒	 ซ.อรุณอมรินทร์	 ๓๖	 
ถ.อรุณอมรินทร์	 แขวงบางยี่ขัน	 เขตบางพลัด	 
กทม.	๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑.  เพ่ือเป็นช่องทางสือ่สารภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร	
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	มาตรการ	ข่าวสาร	
ความรู	้รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ	ให้บคุลากรของส�านกังาน	
กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพ่ือสร้างเสรมิและพัฒนาความรู	้ทกัษะ	และคณุลกัษณะ	
ทีพ่งึประสงค์ให้กบับคุลากรส�านกังาน	กปร.	ซึง่จะเป็นประโยชน์	
ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)
๒๐๑๒	ซ.อรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

พิมพ์ที่ : หจก.	อรุณการพิมพ์
โทร.	๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔	www.aroonkarnpim.co.th

 http://www.rdpb.go.th/

Eventsกิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ บทความ

“การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด 

และควรจะท�างานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะท�าให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่

ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ท้ังยังท�าให้รู้จักขวนขวายศึกษา

หาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑)

เปิดประตูสู่อาเซียน :

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

ส�ำนักแผนงำนและวิเทศสัมพันธ์

เปิด ประตูสู่อาเซียน :
เรือ่งน่ารู้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ตอนที่ ๓)

“ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงเข้าใจถึงธรรมชาติ	 และต้องการให้ประชาชน 

ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ	 ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด	 โดยหากเราต้องการ

แก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ	 เช่นการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม	 

ได้พระราชทานพระราชด�าริ	“การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก”	ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการ

ฟื้นฟูธรรมชาติ

 “Using Nature to Cure Nature”
 His Majesty the King understands nature and wishes for his people to be close 

to nature. He has a profound vision for handling the problems of natural  

resources. According to His Majesty, to cure nature we need help from nature 

itself. For example, to deal with the deteriorated forests, he suggested the 

concept of “reforestation without planting” which is the method to allow 

nature to restore itself by natural means.

๘	 วนัอาทติย์ที	่๒๒	มถินุายน	๒๕๕๗	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	
องคมนตร	ีเป็นประธานงาน	มหกรรมเครอืข่ายคนรกัษ์หญ้าแฝก
แห่งประเทศไทย	 ครัง้ที	่ ๒	 และการประชมุสมัมนาการพฒันา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิครัง้ท่ี	๖	
ณ	มหาวทิยาลยับรูพา	จงัหวดัชลบรุี

	 วันศุกร์ที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 นายสุวัฒน์	 
เทพอารักษ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 บรรยายพิเศษเรื่อง	 
“การน้อมน�าแนวพระราชพระราชด�าร”ิ	 ให้กบักรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม	 ในงานยุทธศาสตร์การเดินหน้าประเทศไทย 
ด้วยวัฒนธรรม	 ณ	 หอประชุมใหญ่	 ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย	

	 ระหว่างวนัที	่๒๘	-	๒๙	มถินุายน	๒๕๕๗	ส�านกังาน	กปร.	จดัโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�าร	ิครัง้ที	่๔	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันา
เขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา	

	 วนัศกุร์ที	่๒๗	มถินุายน	๒๕๕๗	ศ.เกยีรตคิณุ	นพ.ประเวศ	วะส	ีบรรยายพเิศษหวัข้อ	“การสร้างสงัคมไทยให้เข้มแขง็อย่างยัง่ยนืบน
พืน้ฐานความพอเพยีง”	 ให้กบัผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการพฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครอืข่ายการพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิ
และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	และบุคลากรของส�านกังาน	กปร.	ณ	อาคารส�านกังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิแขวงบางยีข่นั	
เขตบางพลดั	กรงุเทพฯ
 

๑๐

๑๒

๑๑

	 วนัศกุร์ที	่๒๐	มถินุายน	๒๕๕๗	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ศ.เกยีรตคุิณ	นพ.เกษม	วฒันชยั	องคมนตร	ีบรรยายพิเศษหัวข้อ	“ภมูคุ้ิมกันประเทศไทย”	
ให้กบัผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการพฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครอืข่ายการพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
(พพร.)	 รุน่ที	่ ๓	และหลกัสตูรการพฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครอืข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	
ส�าหรบัเทศบาล	(พพร.ท.)	รุน่ที	่๑	และบคุลากรของส�านกังาน	กปร.	ณ	อาคารส�านกังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิแขวงบางยีข่นั	
เขตบางพลดั	กรงุเทพฯ

๗

๙	 วันพุธที่	 ๒๕	 มิถุนายน	๒๕๕๗	 ส�านักงาน	 กปร.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ 
ในลกัษณะการพฒันาพืน้ทีเ่ชงิบรูณาการ	ณ	ห้องประชุมเมอืงคนด	ีชัน้	๕	ศาลากลางจังหวดัสุราษฎร์ธาน	ีอ�าเภอเมอืง	จังหวดัสรุาษฎร์ธานี


