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ในจดหมายข่าวฉบับน้ี ขอกล่าวถึงเรือ่งทีส่�านักงาน กปร. ได้ท�ำงำนสนองพระรำชด�ำรเิก่ียวกับ
งำนด้ำนฎีกำ ซึง่เป็นเรือ่งทีร่ำษฎรในพืน้ทีต่่ำงๆ ทัว่ประเทศประสบควำมเดอืดร้อนมหีนงัสือถวำยฎีกำ

ถงึพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูหั่วให้ทรงทรำบถงึควำมเดอืดร้อน และขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลอื ซึง่ฎกีำ 
ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัส�ำนกังำน กปร. นัน้เป็นเรือ่งท่ีขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรพฒันำเพือ่ให้มี
ชีวติควำมเป็นอยูท่ีดี่ขึน้
     ในแต่ละปีมเีรือ่งฎกีำทีส่�ำนกัรำชเลขำธกิำรประสำนส่งให้ส�ำนกังำน กปร. ด�ำเนนิกำรปีละประมำณ ๘๐ เรือ่ง
กระจำยทกุภมูภิำค ส่วนมำกอยูใ่นพ้ืนท่ีห่ำงไกล ทุรกนัดำร ส�ำนกังำน กปร. มภีำรกจิในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
เพือ่ให้ได้ข้อมลูปัญหำทีท่�ำให้รำษฎรถวำยฎกีำ พร้อมท้ังประสำนหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องในกำรจดัท�ำแนวทำงหรอื
โครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วได้จัดท�ำเป็นรำยงำนทูลเกล้ำฯ ถวำย พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วัเพือ่ทรงพจิำรณำพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ ซึง่ฎกีำของรำษฎรส่วนใหญ่เป็นเรือ่งขอพระรำชทำน
ควำมช่วยแหลอืด้ำนแหล่งน�ำ้ เพือ่ใช้ในกำรอปุโภคบรโิภค และประกอบอำชพี 
   กำรช่วยเหลือรำษฎรที่เดือดร้อนส�ำนักงำน กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รีบเร่งด�ำเนินกำรโดยเร็ว  
มีกำรส�ำรวจข้อเทจ็จรงิ ศกึษำสภำพปัญหำ และหำแนวทำงแก้ไข โดยยดึหลกักำรทรงงำนทีพ่ระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยูห่วัได้พระรำชทำน คอื หลกัภมูสิงัคม โครงกำรทีจ่ะแก้ไขปัญหำต้องเป็นไปตำมสภำพภูมปิระเทศ 

วฒันธรรม ประเพณขีองแต่ละพืน้ท่ี รวมท้ังต้องเกดิจำกกำรมส่ีวนร่วมของรำษฎร ทีต้่องมคีวำม
ร่วมมือร่วมแรงและช่วยกันรับผิดชอบกับโครงกำรตั้งแต่เริ่มคิดช่วยกันท�ำ และบริหำรจัดกำร  
บ�ำรงุรกัษำโครงกำรด้วย 
   ในปัจจุบนัหน่วยงำนท่ีร่วมท�ำงำนกบัส�ำนกังำน กปร. ได้ประสำนกนัอย่ำงใกล้ชดิเนือ่งจำก 
หำกมีปัญหำอปุสรรคท่ีเกดิขึน้ในระหว่ำงกำรท�ำงำน จะมกีำรหำควำมร่วมมอืและช่วยกนัหำ
ทำงออกท่ีเหมำะสมให้ได้ รวมท้ังมกีำรตดิตำมเรือ่งฎกีำเป็นประจ�ำทุกเดอืนในวำระกำรประชมุ
ภำยในของส�ำนกังำน เนือ่งจำกยิง่กำรด�ำเนนิงำนช้ำ ปัญหำควำมเดอืดร้อนของรำษฎรจะมี

ควำมรนุแรงมำกขึน้ รวมท้ังกำรแก้ปัญหำยิง่ยำกขึน้ ดงันัน้ ต้องรบีเร่งแก้ปัญหำโดยเรว็
 หำกเรำพจิำรณำโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิท่ีปัจจุบนัท่ีม ี4,447 โครงกำร และ

มเีพิม่ขึน้ในทกุปี ส่วนหนึง่เป็นโครงกำรทีเ่กดิจำกฎกีำของรำษฎรทีท่รงพระรำชทำนโครงกำรช่วยเหลอื 
แสดงให้เหน็ว่ำพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่วยงัทรงรบัทรำบควำมเดอืดร้อนของรำษฎรอยูต่ลอดเวลำ 
และยงัทรงงำนเพือ่ให้รำษฎรทีเ่ดอืดร้อนสำมำรถพ้นจำกควำมเดอืดร้อนมชีวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
 กำรท�ำงำนสนองพระรำชด�ำรอิกีเรือ่งหนึง่ คอื กำรตำมเสดจ็และรบัสนองพระรำชด�ำรสิมเดจ็ 
พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีท่ีเสดจ็ฯ ไปทรงงำนในพืน้ท่ีต่ำงๆ โดยพระรำชด�ำริ
ส่วนหนึง่ทรงให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำคน โดยเฉพำะเยำวชนท่ีขำดโอกำส ในพืน้ทีห่่ำงไกล 
ทรงติดตำมงำนโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนตลอดทัง้ปี พร้อมทัง้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ
ให้ ส�ำนกังำน กปร. สนบัสนนุงำนของโรงเรยีน ตชด. โดยเฉพำะด้ำนแหล่งน�ำ้ ซึง่โรงเรยีน ตชด. 

กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ
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ฝายทดน�้าหนองไม้เอื้อย 2 โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจังหวัดกาญจนบุรี
 วนัจนัทร์ที ่๓ กมุภำพนัธ์ 
๒๕๕๗ กำรประชมุคณะท�ำงำน
ประเมนิผลโครงกำรพฒันำและ
รณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอนัเน่ืองฯ 
ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗ โดย นำงสวุรณำ
พำศิริ รองเลขำธิกำร กปร.  
เป็นประธำน ณ ส�ำนกังำน กปร. 
เพือ่พจิำรณำกรอบกำรด�ำเนนิงำน 
ตดิตำมและประเมนิผล

 วนัพุธที ่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ นำยสวุฒัน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธกิำร กปร. บรรยำยในหลกัสตูร กำรเรยีนรูต้ำมรอยพระยุคลบำท 
: เศรษฐกจิพอเพยีง วชิำครองตน จดัโดย ส�ำนกังำน ก.พ. ณ โรงแรม รชิมอนด์ จ.นนทบรุี

 วนัพฤหสับดทีี ่ ๖ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำนพธิเีปิดและบรรยำยพเิศษ ในหลกัสตูรฝึกอบรม 
นกับรหิำรกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำรสิ�ำหรบัผูบ้รหิำรเทศบำล รุน่ที ่ ๑ อบรมระหว่ำงวนัที ่ ๖ กมุภำพนัธ์ - ๒๙ มนีำคม ๒๕๕๗  
ซึง่เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำง ส�ำนกังำน กปร. และสนันบิำตเทศบำลแห่งประเทศไทย  

 วันที่ ๖ - ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ นำยพลำกร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี เดินทำงไปมอบสิ่งของพระรำชทำนในโครงกำร
พระรำชทำนควำมช่วยเหลอืแก่รำษฎร และตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิในพืน้ทีจ่งัหวัด
สรุนิทร์ และบรุรีมัย์

 วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ นำงสุวรรณำ พำศิริ  
รองเลขำธกิำร กปร. และคณะท�ำงำนประเมนิผลโครงกำรพฒันำและ
รณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่
จงัหวัดนครศรธีรรมรำช และสงขลำ

 วนัศกุร์ที ่ ๑๔ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ นำยสวุฒัน์ เทพอำรกัษ์ 
เลขำธกิำร กปร.ปำถกฐำพเิศษเรือ่ง ถอดรหสัควำมคดิและแนวทำง
กำรสร้ำงบรุรีมัย์เมอืงน่ำอยู่ ณ มหำวทิยำลยัรำชภฏับรุรีมัย์ จ.บรุรีมัย์

มกีจิกรรมเกีย่วกบักำรท�ำกำรเกษตร เพือ่เป็นแหล่ง
อำหำรของนกัเรยีน และเป็นท่ีเรยีนรูฝึ้กปฏิบัตงิำน
ด้ำนกำรเกษตรของนักเรียนด้วย ท�ำให้นักเรียน
สำมำรถเรยีนรูแ้ละมพีืน้ฐำนน�ำไปประกอบอำชพี
ต่อไปได้และยงัได้น�ำควำมรูไ้ปถ่ำยทอดในครอบครวั 
อกีด้วย
 ส�ำนักงำน กปร. ได้น�ำแนวพระรำชด�ำริ 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคนมำก�ำหนดเป็นแนวทำงใน
กำรท�ำงำนของส�ำนกังำน กปร. ด้วย โดยสนบัสนนุ
และเผยแพร่องค์ควำมรู ้แนวพระรำชด�ำริใน 
เรื่องต่ำงๆ โดยกำรสนับสนุนให้มีกำรอบรมให ้
ควำมรู้ตำมศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริท้ัง ๖ แห่ง ซึ่งในแต่ละศูนย์ศึกษำฯ  
มหีลกัสตูรประมำณ ๒๐ หลกัสตูร รบัผูท้ีส่นใจเข้ำ
อบรมตลอดท้ังปี นอกจำกนีย้งัมกีำรจดัพมิพ์คูม่อื
เกีย่วกบัองค์ควำมรูด้้ำนกำรเกษตรทีเ่ป็นเรือ่งเด่นๆ 
ของศนูย์ศกึษำฯ เพือ่แจกจ่ำยให้เกษตรกรทีส่นใจ 
น�ำไปศกึษำและปฏบิตัติำมได้ ทัง้นีผู้ท้ีส่นใจสำมำรถ
ตดิต่อขอคูม่อืต่ำงๆ ได้ที ่ ส�ำนกังำน กปร. หรอื  
ตำมศนูย์ศกึษำฯ ได้
 ในกำรท�ำงำนทัง้เรือ่งฎกีำ และเรือ่งกำรเผยแพร่ 
ขยำยผลแนวพระรำชด�ำรินั้น ส�ำนักงำน กปร.  
ได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นอย่ำง
ดยีิง่ ซึง่ทกุหน่วยงำนได้ทุม่เทร่วมกันท�ำงำนเพือ่ให้
งำนต่ำงๆ ทีท่�ำสนองพระรำชด�ำร ิ สำมำรถส�ำเรจ็
ลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ ซึ่งน�ำมำซึ่งควำม
ภำคภูมิใจของพวกเรำที่ได้สนองงำนพระรำชด�ำริ 
ทีส่ำมำรถน�ำควำมสขุมำสูป่ระชำชนชำวไทยอย่ำง
แท้จรงิ

นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์
เลขำธิกำร กปร.

 และระหว่ำงวันที ่๑๙ - ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ ติดตำม
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชียงรำย และเชียงใหม่

๗ วันจนัทร์ที ่๑๗ กมุภำพนัธ์ 
๒๕๕๗ กำรตดิตำมงำนโครงกำร
พัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปลือย 
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
จ.กำฬสินธุ ์  โดยนำยสุวัฒน์  
เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร.  
ได้ร่วมคณะกับ มรว.ดิศนัดดำ  
ดศิกุล โครงกำรปิดทองหลงัพระ 
พร้อมหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง
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 วนัที ่๑๐ - ๑๓ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรม 
รำชกมุำร ีเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรำย 

 วนัที ่๒๐ - ๒๑ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปปฏิบัติพระรำชกรณียกิจพ้ืนที่จังหวัดรำชบุร ี
และกำญจนบรุี

๕๔



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก
ภารกิจตามเสด็จ     กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

“บ้านเมอืงของเราก�าลงัต้องการการปรบัปรงุและการพัฒนาท่ีมปีระสิทธิภาพ 
ทางทีเ่ราจะช่วยกนัได้กค็อื การท่ีท�าความคิดให้ถูกและแน่วแน่ 

ในอนัทีจ่ะยดึถือประโยชน์ของบ้านเมอืงเป็นท่ีหมาย 
ต้องเพลาการคดิถงึประโยชน์เฉพาะตวั 
และความขดัแย้งกนัในสิง่ท่ีมใิช่สาระลง”

 พระราชด�ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสข้ึนปีใหม่ ๒๕๔๓

  พบเห็นกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
ประสงค์แสดงควำมคิดเห็น และให้ข้อแนะน�ำ
กำรปฏิบตัริำชกำร กรณุำแจ้งไปยังศนูย์ปฏิบตักิำร 
ต่อต้ำนกำรทจุรติ (ศปท.) นำยจติพล สทิธิประณตี 
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์ ๐-๒๔๔๘-๕๘๐๐ ต่อ ๑๐๕, 
๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙ สำยตรง
โทรสำร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑
E-mail: jitpol.s@rdpb.mail.go.th
ส�ำนักงำน กปร. ๒๐๑๒ ถ.อรุณอมรินทร์ ๓๖  
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด  
กทม. ๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑. เพ่ือเป็นช่องทำงสือ่สำรภำยในองค์กรและภำยนอก
องค์กร 
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบำย กฎ ระเบียบ มำตรกำร  
ข่ำวสำร ควำมรู้ รวมทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ ให้บุคลำกร 
ของส�ำนกังำน กปร. ได้รับทรำบ

๓. เพ่ือสร้ำงเสรมิและพัฒนำควำมรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ให้กบับคุลำกรส�ำนกังำน กปร. ซึง่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำร 

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.)
๒๐๑๒ ซ.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสำร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

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

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

๘

๙

๑๒

๑๓

 วนัพธุที ่ ๑๒ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ นำยชชัชยั ภูวชิยสมัฤทธิ์  
ท่ีปรกึษำด้ำนกำรประสำนงำนฯ บรรยำยเรือ่ง ศนูย์กำรเรยีนรูป้รชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ในงำนวันมำฆบูชำ มณฑลพิธี 
ท้องสนำมหลวง กรงุเทพฯ

 วนัท่ี ๑๗ - ๑๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ ส�ำนกังำน กปร. ร่วมกบั
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ จัดโครงกำรขยำยผลส�ำเร็จ 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริสู ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและรำชบุรีโดย  
นำยสุวฒัน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธกิำร กปร. และนำยโกวทิย์ เพ่งวำณขิ 
รองเลขำธกิำร กปร. ร่วมบรรยำยพเิศษ

 วนัพธุที ่๒๖ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธำน
เปิดงำนสมัมนำสถำนพีฒันำเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำร ิณ โรงแรมดสุติ ไอร์แลนด์ 
รสีอร์ท จ.เชยีงรำย

 วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ นำยโกวทิย์ เพ่งวำณชิ รองเลขำธกิำร 
กปร. เป็นประธำนกำรประชมุคณะท�ำงำนประสำนและตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนฎกีำขอ
พระรำชทำนพระมหำกรณุำ ครัง้ที ่ ๑/๒๕๕๗ ณ ส�ำนกังำน กปร. เพือ่ตดิตำมและ
ประสำนเร่งรดักำรด�ำเนนิงำนเรือ่งฎกีำ

๖

๑๑ วันพุธที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗  
พิธีมอบรำงวัล “เยำวชนอำสำสืบสำน 
พระรำชด�ำร”ิ ในโครงกำรค่ำยเยำวชนรูง้ำน
สบืสำนพระรำชด�ำร ิรุน่ที ่๓ (RDPB CAMP) 
โดยมี นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร 
กปร. เป็นประธำน ณ ส�ำนกังำน กปร.

 วันพุธที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗  
นำยสุวฒัน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธกิำร กปร. 
และนำยดเิรก ลำวณัย์ศิร ิประธำนกรรมกำร
ก�ำกับกิจกำรพลังงำน ได้ลงนำมข้อตกลง 
ร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำชุมชนตำมแนว 
พระรำชด�ำร ิณ ส�ำนกังำน กปร.

๑๐

โดย ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

Eventsกิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ แนวคิดในการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย

โครงกำรพัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปือย  
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริเป็นตวัอย่ำง

กำรด�ำเนินงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรใช้
ประโยชน์จำกแหล่งน�ำ้โครงกำรอันเน่ืองฯ 
ที่มีลักษณะกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร 
โดยกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วน โดยมี
ควำมเป็นมำและแนวคดิในกำรพฒันำดงันี้

 • ความเป็นมา
 ปี ๒๕๕๓ รำษฎรในต�ำบลเหล่ำอ้อย 
อ.ร่องค�ำ จ.กำฬสนิธุ ์ขอพระรำชทำนโครงกำร
ขดุลอกและซ่อมแซมฝำย หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
ได้พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ โดยกำร
ปรบัปรงุอำคำรระบำยน�ำ้ล้นของหนองเลงิเปือย 
เพื่อทดน�้ำให้อยู่ในระดับศักยภำพแต่ไม่ท่วม
พืน้ทีเ่กษตรทีอ่ยูร่อบๆ และในเดอืนสงิหำคม 
๒๕๕๔ ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ รบัโครงกำร
พัฒนำปรับปรุงอำคำรระบำยน�้ำล้นหนอง 
เลิงเปลือย อ.ร่องค�ำ จ.กำฬสินธุ ์ ไว้เป็น
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ ต่อมำ 
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรจัดหำน�้ำให้รำษฎร
คณะกรรมกำรปิดทองหลงัพระฯ จงึขอควำม
ร่วมมือกองทัพบก ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ 
แก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ แบบบูรณำกำร  

ร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ รวม ๘ หน่วยงำน โดยท�ำกำรขดุลอกหนองน�ำ้เพือ่เพิม่ควำมจุ
ในกำรกักเก็บน�้ำและได้มีกำรจัดเวทีท�ำควำมเข้ำใจกับรำษฎรในลุ่มน�้ำย่อยต่ำงๆ  
รวม ๑๒ ครัง้ 

 • แนวคดิในการพฒันาแบบบรูณาการ


