
เลขาฯ ฝากบอก การแถลงข่าว

บ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบัการตดิต่อจากทกุภาคส่วน ทั้งภาคราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
เป็นต้น ที่สนใจจะน�าแนวพระราชด�าริไปขยาย
ผลโดยไปท�าในพื้นที่ที่รบัผดิชอบ ซึ่งเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนในวงกว้าง
 องค์ความรู้ที่ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่งได้
ท�าการศกึษาและจดัท�าเป็นข้อมลูนั้น ส�านกังาน 
กปร. ได้สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดให้กับ 
ผู้ที่สนใจให้มากขึน้ โดยแต่เดิมอาจจะเน้นที่
ประชาชนในพืน้ที ่รอบศูนย์ศึกษาฯ ต่อมา
ส�านักงาน กปร. ได้รวมกับเครือข่าย เช่น 
กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัด ๗๖ จังหวัด
น�าเกษตรหรอืประชาชนที่สนใจได้รบัการอบรม
รุน่ละ ๑๐๐ คน เพื่อน�าความรูก้ารพัฒนาอาชพี
ในด้านต่างๆ รวมทั้งได้รับรู้การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้สัมผัสของจริง 
ในพื้นที่ที่พระองค์ได้ทรงงาน ซ่ึงนอกจากความรู ้
ด้านอาชีพที่ได้รับแล้วยังท�าให้ประชาชนเหล่า
นี้ได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย สามารถ
น�ากลับไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน น�าไปสอน
ลูกหลานได้ ซ่ึงการขยายผลโดยให้คนในท้องถิ่น
ต่างๆ ช่วยเป็นผู้ถ่ายทอดจะเกิดผลส�าเร็จได้ 
เพราะการพูดคุยสือ่สารกันระหว่างชาวบ้าน 
ด้วยกนัจะท�าให้เกดิความเข้าใจกันได้ง่ายกว่าที่
เป็นทางการแบบระบบราชการ
 ที ่เล ่าให ้ฟ ังเป ็นส ่วนหนึ ่งที ่สรุปให ้
พอเห็นว่า ในช่วงเวลาสัน้ๆ ๒ ปีที่ผมได้รับ
หน้าที่เป็นผู้น�าในส�านักงาน กปร. นี้ ได้ท�างาน
สนองพระราชด�าริเพือ่ให้งานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ประสบผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ราษฎรได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่ งานของส�านักงาน กปร. 
ที่ท�าจนประสบความส�าเร็จนั ้นหากขาดซึง่ 
ความร ่วมมือร ่วมใจกันจากบุคลากรของ 
ส�านักงาน กปร. ในทุกระดับก็ไม่สามารถท�า
ส�าเร็จได้ ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณบุคลากร
ของส�านกังาน กปร. ทกุคนที่สนบัสนนุการท�างาน 
ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รวมทั้งหน่วยงาน
ภาคราชการที่มีหน้าที ่ในการร่วมกันท�างาน
สนองพระราชด�าริซึง่ได้ช่วย ส�านักงาน กปร. 
ท�างานกนัอย่างเตม็ที่ ถงึแม้บางครัง้อาจจะเป็น
งานที่เร่งด่วน หรือมีมากสักหน่อย แต่สุดท้าย
ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันท�าจนประสบความ
ส�าเร็จ ซึง่งานเหล่านี้ได้สร้างความภูมิใจให้กับ
พวกเราทุกคนที่ได้ท�างานถวาย และประชาชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างยั่งยืน
 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เลขาธิการ กปร.

นเดอืนกันยายนน้ีซ่ึงเป็นเดอืนสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ น้ีซ่ึงเป็นช่วงที่ทกุหน่วยงานรบีด�าเนนิงาน 
ให้แล้วเสร็จตามแผนประจ�าปี และในเดือนนีต้รงกับวันที่ ๙ กันยายน เป็นวันเกิดของส�านักงาน กปร. 

ด้วยโดย ส�านักงาน กปร. ก่อตั้งตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
เม่ือปี ๒๕๒๔ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนองพระราชด�าริเพ่ือจดัท�าโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ปัจจุบันมีอายุมา ๓๓ ปีแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. มีความภาคภูมิใจที่ได้รับภารกิจที่ส�าคัญนี้ และได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันท�างานที่ส�าคญัน้ีด้วยความมุ่งม่ันทุม่เทมาโดยตลอด และมีความต้ังใจที่จะสนองงานอย่างเตม็ความสามารถ
เพื่อให้พระราชด�าริของทุกพระองค์สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
   อกีเร่ืองหน่ึงของเดอืนกันยายนน้ีคอื เป็นเดอืนสุดท้ายของผมในชวีติในราชการ ซ่ึงเป็นเร่ืองปกตทิี่เมื่อท�างาน
มาถึงเวลาหน่ึงก็ต้องมีการเกษยีณอายรุาชการ ผมมคีวามภูมใิจและส�านึกในพระมหากรุณาธิคณุที่ได้รบัโปรดเกล้าฯ 
ให้มาด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ กปร. ซ่ึงผมปฏิบัติหน้าที่น้ีมา ๒ ปี ผมเร่ิมต้นรับราชการพร้อมกับการต้ัง ส�านกังาน กปร. 
จึงมีความผูกพันกับงานที่นี้มาก งานของส�านักงาน กปร. มีหน้าที่สนองพระราชด�าริ ซึ่งในยุคก่อตั้งนั้น เป็นช่วงเวลา
ที่ทุกคนได้ร่วมกันท�างานโดยติดตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในการทรงงานในพืน้ที่ต่างๆ ที่ห่างไกลทุรกันดาร รับพระราชด�าริเพือ่จะได้ท�า
โครงการความช่วยเหลือราษฎร ซ่ึงเม่ือ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว เคร่ืองมือ อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ได้มมีากมาย 
ดังนัน้ ความยากล�าบากในการท�าโครงการย่อมมมีากกว่าในปัจจุบัน แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ท�าให้งานต่างๆ 
ส�าเร็จลุล่วงไปได้ สร้างความสุขให้แก่ราษฎรได้อย่างมากมาย ในตอนนั้น ส�านักงาน กปร. ท�าหน้าที่ในการสนับสนุน
หน่วยงานในการจดัโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ วางระบบการท�างานเพ่ือให้เกิดการประสานการท�างานใน
ลักษณะบูรณาการ ท�าให้เกิดโครงการที่สนองพระราชด�าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากการจัดท�าโครงการพัฒนาเพือ่ช่วยเหลือราษฎรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการสร้างความรู้ในการพัฒนาที่เรียบง่ายและเหมาะสมตามภูมิสังคม  
โดยพระราชทานพระราชด�าริท�าให้เกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง  
ที่ท�าหน้าที่ส่วนหนึง่ในการศึกษา ทดลอง สาธิต ความรู้ที่เกีย่วกับการพัฒนาในพืน้ที่ตามหลักภูมิสังคม  
โดยการด�าเนินงานนัน้จะรับพระราชด�าริมาศึกษา ทดลอง และรายงานผลทูลเกล้าฯ ถวาย แล้วทรงม ี
พระราชด�าริเพ่ิมเติมเพ่ือแนะน�าให้ได้ความรู้ที่ดทีี่สุด ซ่ึงศนูย์ศกึษาฯ ได้พัฒนาความรู้ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่ได้พระราชทาน ท�าให้ปัจจบัุนกลายเป็นแหล่งรวมความรู้ที่ส�าคญั ที่สามารถเผยแพร่ได้ สรปุเป็นเรื่องหลักๆ 

รวมถึง ๙๓ เรื่อง โดยความรู้มีทั้งเรื่อง การท�าเกษตรในทุกด้าน การประกอบอาชีพอื่นๆ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง ส�านักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาฯ ได้ท�าการเผยแพร่ขยายผล
เกี่ยวกับผลส�าเร็จจากแนวพระราชด�าริสู่ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
 ในช่วงเวลา ๒ ปีที่ได้ท�าหน้าที่เลขาธิการ กปร. น้ัน ความต้ังใจของผมคอื ส�านกังาน กปร. 
ต้องสนองงานพระราชด�าริให้ได้ดีที่สุด ดังนัน้งานต่างๆ ที่ได้รับพระราชด�าริมาจะต้องรีบเร่ง
ประสานให้เกิดการด�าเนินงานโดยเร็ว รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ปัจจุบันมี 
๔,๔๔๗ โครงการ ซึ่งบางโครงการได้ก่อสร้างมานานมากแล้ว ส�านักงาน กปร. ได้ให้ความ
ส�าคญักับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ หากมีความจ�าเป็นต้องปรบัปรงุ 
บ�ารุงรักษาเพิ่มเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ด�าเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งด�าเนินการ
ในโครงการพัฒนาแหล่งน�้า ท�าให้ได้รับทราบปัญหาและมีการด�าเนินการแก้ไขไปบ้างแล้ว 

ทางด้านการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือการขยายผลองค์ความรู้แนวพระราชด�ารนิัน้ ส�านกังาน กปร. 

ภารกิจตามเสด็จ

 วนัที่ ๒๒ - ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันา
พกิลุทอง จ.นราธวิาส และศูนย์เดก็เลก็สริินธร จ.ปัตตานี

 ส�านักงาน กปร. ได้จดังานการแถลงผลการด�าเนนิงานในรอบปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ส�านักงาน กปร. โดยนายสุวัฒน์ 
เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กปร. ทั้ง ๓ ท่าน มีเนื้อหา
ของการแถลงผลการด�าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 ส�านักงาน กปร. มีบทบาทและหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน
ด�าเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อให้
หน่วยงานภาครฐั เอกชน และประชาชน ได้สนองพระราชด�าร ิและปฏบัิตงิานอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และสมัฤทธผิล เพื่อประโยชน์สขุต่อประชาชนและความมั่นคงของ
ประเทศ การด�าเนินงานที่ผ่านมา เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของส�านักงาน กปร. ใน 
๓ ด้าน คือการพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ การขยายผลและเผยแพร่
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�านกังาน กปร. ได้เข้าเฝ้าฯ และตดิตามเสดจ็ 
เพื่อรับสนองพระราชด�าริ และติดตามองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการฯ ทั่วทุกภาค 
จ�านวน ๔๙ ครั้ง ด้านงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ารินั้น คณะกรรมการ กปร. โดย ประธาน กปร. ได้พจิารณาสนบัสนนุ
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จ�านวน ๑๘๒ โครงการ วงเงิน  ๒,๓๒๕.๖ ล้านบาท
 ด้านการติดตามงานนั้น มีการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ส�าคัญ อาทิ คณะ
กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มีองคมนตรี
เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารแิละการประชมุศนูย์ศกึษาฯ สญัจร เพื่อตดิตามความก้าวหน้าด้านต่างๆ 
งานอีกด้านหนึ่งของส�านักงาน กปร. คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงฎีกาที่ราษฎร 
ขอพระราชทานพระมหากรุณา ปี ๒๕๕๗ นั้น ส�านักงาน กปร. ได้ด�าเนินการ
ติดตามรวมจ�านวน ๙๐ เรื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีฎีกาที่ทรงรับ
เป็นโครงการอันเนื่องฯ และคณะกรรมการ กปร. สนับสนุนงบประมาณ ให้ด�าเนิน

การมีจ�านวน ๓๐ โครงการ วงเงินรวม ๗๑๘ ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ
         พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส�านักงาน กปร.

 งานที่เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารินั้น ในรอบ ๑๑ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ มีผู ้เยี ่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ทั ้ง ๖ แห่ง จ�านวน 
๙๓๕,๕๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมและให้ความรู้
เพื่อขยายผลแนวพระราชด�าริ อาทิ อบรมเกษตรกรและกลุ่ม
ผู ้ใช ้น� า้ อบรมให้ความรู ้เพื ่อขยายผลองค์ความรู ้แนว 
พระราชด�าริให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น สื่อมวลชนท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ในส่วนของการขบัเคลื่อนแนวพระราชด�ารปิรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่ว
ประเทศ รวม ๔๗ แห่ง ใน ๑๐ ด้าน และในปีนี้มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื ่อหาแนวทางในการขยายผลแนวพระราชด�าริให ้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านการขยายผลเรื่องหญ้าแฝกนั้น ได้มี
การจัดสัมมนาเครือข่ายคนรักแฝก และการประชุมวิชาการ 
“๒๓ ปี : มหัศจรรย์หญ้าแฝก โอบน�้า อุ้มดิน อิ่มท้อง” พร้อม
ทั้งมีเตรียมการประชุมแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ประเทศ
เวียดนาม 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 
อันเนื่องฯ ด้านการพัฒนาแหล่งน�า้นั้น ในปี ๒๕๕๗ มีการ
ประชุมเชิงปฏบัิตกิารโครงการพฒันาแหล่งน�้าฯ เชิงบูรณาการ 
รวม ๑๐ จังหวัดกระจายทั้ง ๔ ภาค รวมทั้งมีการน�ากลุ่ม 
ผู้ใช้น�ามาอบรมด้านการผลิต  สร้างอาชีพ ที่ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ  เพื ่อเพิ ่มรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
มีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม  ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น�้ามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาและบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน

 วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๗ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การด�าเนนิงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชด�าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างส�านักงาน กปร. -  กรมป่าไม้ - 
กรมการปกครอง - กอ.รมน. 

 วนัอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ งานครบรอบ ๓๓ ปี วนัสถาปนาส�านกังาน 
กปร. โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ร่วมกิจกรรมท�าบุญที่ส�านักงาน กปร.

 วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  
เป็นประธานในพธิมีอบประกาศนยีบัตรให้แก่ผูส้�าเรจ็การอบรมหลกัสตูรการพฒันา

ตามแนวพระราชด�าริฯ ที่จัดโดยส�านักงาน กปร. รวม ๔ หลักสูตร

กิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ

 วันที ่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ค่ายเยาวชน 
รู้งานสืบสานพระราชด�าร ิ หรอื RDPB CAMP 4 ครั้งที่ ๕  
ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันา เขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน

 วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน 2557 โครงการสัมมนาของ
ส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา 
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ อบรมให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของส�านักงาน กปร. ณ ส�านักงาน 
กปร.
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ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอกกิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ

จดหมายข่าว	 ส�จดหมายข่าว	 ส�จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

  พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะน�า
การปฏิบตัริาชการ กรณุาแจ้งไปยังศนูย์ปฏิบตักิาร 
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) นายวัชระ หัศภาค 
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์ ๐-๒๔๔๗-๕๘๐๐ ต่อ ๑๐๑, 
๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙ สายตรง
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
E-mail: wat604@yahoo.com
ส�านักงาน กปร. ๒๐๑๒ ซ.อรุณอมรินทร์ ๓๖  
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี ่ขัน เขตบางพลัด  
กทม. ๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑.  เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร 
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบยีบ มาตรการ ข่าวสาร 
ความรู ้รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ให้บคุลากรของส�านกังาน 
กปร. ได้รับทราบ

๓. เพ่ือสร้างเสรมิและพัฒนาความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ 
ที่พงึประสงค์ให้กบับคุลากรส�านกังาน กปร. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อนัเนื่องมาจากพระราชด�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/

Events บทความ

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องส�าเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลา  
ถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเต็มก�าลังสติปัญญาความ
สามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  

สิ่งใดควรกระท�า สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ท�า ปราศจากโทษเสียหาย  
และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน 

พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันที ่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

เปิด ประตูสู่อาเซียน :

“เรียบง่ายและประหยัด”
	 ในเรือ่งความประหยัดนี	้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรือ่งส่วนพระองค์ก็ทรง

ประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นว่าหลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร	หรือฉลอง

พระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน	และคอยให้ช่างซ่อมฉลองพระบาทที่ถูกใช้งาน

จนขาด	กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตร	ีวีระไวทยะ	กล่าวว่า	“...ในปีหนึ่ง	พระองค์

เบิกดินสอ	 12	 แท่ง	 เดือนละแท่ง	 ใช้จนกระทั่งกุด	 ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะ	 จะกริว้เลย	

ประหยัดทุกอย่าง	 เป็นต้นแบบทุกอย่าง	 ทุกอย่างนี้มีค่าส�าหรับพระองค์หมด	 ทุกบาท 

ทุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง	จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...”

 “Economy and Simplicity”
	 His	Majesty	is	economical	testified	

from his personal lifestyle such as  

by the famil iar photograph of his  

toothpaste	 that	 was	 totally	 used	 up.	 

He also wears each piece of clothes for 

a	long	time	while	keeping	fixing	his	shoes	

when	they	are	torn	apart.	Adding	to	this,	

a representative from His Majesty’s  

เรื่องน่ารู้โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ตอนที่ ๖)

this,

a representative from His Majesty’s 

วันวานที่ผ่านเวียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

การแถลงข่าว วันวานที่ผ่านเวียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Personal	Affairs	Division	said	that	“…Throughout the year, His Majesty 

acquires 12 pencils in total and uses one pencil a month until it 

becomes extremely short. However, he will be angry if anyone 

throws them away. He is very economical. For him, everything is 

valuable. Every Baht is spent with prudence. When commissioning 

       us to work, he carefully does it.”

กบัสิ่งที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และพระบรมวงศ์ 
ทรงท�าเพื่อประชาชนชาวไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านได้ฝาก
ทางน้องๆ ส�านกังาน กปร. ให้ช่วยกนัท�างานสบืต่อด้วย 
ท่านรองฯ โกวิทย์ ได้ท�างานในต�าแหน่งต่าง ๆ ที่
ส�านักงาน กปร. คือ ผู้อ�านวยการกองประสานงาน
โครงการ และเป็นผู ้อ�านวยการส�านักประสานงาน
โครงการ ต่อมาเลื่อนเป็นที่ปรกึษาด้านการประสานงาน
โครงการ และต�าแหน่งสุดท้ายในหน้าที่ราชการคือ  
รองเลขาธิการ กปร.

 ท่านรองฯ โกวิทย์ ได้ฝากน้องๆ กปร. ว่า การ
ท�างานที่ ส�านักงาน กปร. เพื่อสนองงานพระราชด�าริ
นั้น เป็นงานที่ทุกคนมีความภูมิใจ เป็นเพียงไม่กี่หน่วย
งานที่ได้โอกาสนี้ ดังนั้นทุกคนควรท�างานอย่างเต็มที่ 
ว่าการท�างานควรประกอบด้วย การรู้จริงในงานที่ท�า 
รวมทั้งต้องมีความขยันหมั่นเพียร ไม่นิ่งดูดาย ช่วย
เหลอืกนัท�างานให้ส�าเรจ็ และสิ่งที่จะเสรมิให้งานส�าเรจ็
คือ ต้องมีการท�างานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ สิ่งที่ 
ส�านักงาน กปร. ภูมิใจและเป็นสิ่งที่ดีควรถือปฏิบัติกัน
ต่อไปคือ เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต เป็นภาพลักษณ์
ที่ดงีามของส�านกังาน กปร. มาโดยตลอด ยิ่งเราท�างาน
ในส่วนของการสนองงานพระราชด�าริแล้วต้องยึดถือ
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดด้วย

 ในโอกาสนี้ที่ ท่านรองฯ โกวิทย์ เกษียณอายุ
ราชการในปีนี้ น้องๆ ชาว กปร. คงอดคิดถึงท่านไม่ได้
และหวังว่าท่านคงไม่ลืมน้องๆ มาเยี่ยมกันและมา 
สั่งสอนน้องๆ ได้เสมอ ทุกคนขอให้ท่านมีความสุข 
ในการพักผ่อนหลังเกษียณด้วย 

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
รองเลขาธิการ กปร.

 เดอืนกันยายน ๒๕๕๗ เป็นเดอืนสุดท้าย
ของรองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย์ 

เพ่งวาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ท่าน
ได้ปฏิบัติงานมาร่วม ๓๖ ปี ท่านรองฯ โกวิทย์ 
ส�าเรจ็การศกึษาด้านรฐัศาสตรบัณฑติ (สงัคมวทิยา 
และมนษุยวทิยา) จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
เข ้ารับราชการเมื ่อปี ๒๕๒๑ ในต�าแหน่ง 
เจ ้ าหน ้าที ่วิ เคราะห ์นโยบายและแผนที ่

สภาพัฒน์ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้ง ส�านักงาน กปร. เป็นส่วนหนึ่งในสังกัดของ
สภาพัฒน์ ท่านรองฯ โกวิทย์ ได้ร ่วมท�างานสนองพระราชด�าริในการ 
ประสานงานโครงการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 ในการท�างานที่ส�านักงาน กปร. ท่านรองฯ โกวิทย์ ได้ท�าหน้าที่ในพื้นที่
ภาคเหนือ ท่านได้ติดตามเสด็จ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
ซึ่งในภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูง ห่างไกล การท�างานเป็นได้ด้วยความ
ล�าบาก แต่ท่านเคยเล่าให้น้องๆ ฟังว่ามีความสุขที่ได้รับหน้าที่สนองงาน 

พระราชด�าร ิหากเทยีบงานที่พวกเราได้ท�าเป็นส่วนน้อยมาก เมื่อเทยีบ

 ในโอกาสถึงเวลาเกษียณอายุราชการของท่าน
เลขาธกิาร กปร. นายสุวฒัน์ เทพอารกัษ์ น้องๆ 

ส�านักงาน กปร. ขอแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสนี้ ขอเล่า
ประวตักิารท�างานโดย ท่านเลขาฯ สวุฒัน์ จบการศกึษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านเศรษฐศาสตร์ และจบ
ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทาง
พัฒนาการเศรษฐกิจ (การวางแผนภาคและเมือง) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเริ่มรับราชการ
ในปี ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นปีเดยีวกบัการก่อตั้งส�านกังาน กปร. 
แต่ในเวลานั ้นยังสังกัดอยู ่ที ่ ส�านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิหรอื สภาพฒัน์ ท่านเลขาฯ
สุวัฒน์ ได้รับผิดชอบงานในการติดตามเสด็จ และ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ใน
พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งแต่รับราชการจน
ก้าวหน้าในงาน โดยต�าแหน่งที่ส�าคัญคือ ผู้อ�านวยการ 
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ต่อมาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กปร.ที่ปรึกษาด้านการ
ประสานงานโครงการ รองเลขาธิการ กปร. และเป็น
เลขาธิการ กปร. เมื่อตุลาคม ปี ๒๕๕๕ 

 ท่านเลขาฯ สุวัฒน์ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่ส�าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรม (บยส.) รุ่นที่ ๗ การป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุน่ที่ ๔๗ นกับรหิารยทุธศาสตร์การป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติระดบัสงู รุน่ที่ ๒ (นยปส.) เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลส�าคัญ คือ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี ๒๕๕๖ อีกด้วย 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เลขาธิการ กปร.

 ในการท�าหน้าที่เลขาธิการ กปร. เป็นเวลา ๒ ปี ท่านเลขาฯ สุวัฒน์ ได้
ผลักดันงานเพื่อการสนองพระราชด�าริอย่างเต็มที่ โดยท่านได้พัฒนางาน 
เกี่ยวกับการประสานงานโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
โครงการ การขยายผลแนวพระราชด�าริ ซึ่งมีการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกันใน
การขยายผลแนวพระราชด�าริไปสู่ภาคส่วนต่างๆ โอกาสเกษียณอายุราชการ
ที่มาถึงนี้น้อง ๆ ชาว กปร. ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้น�าองค์กรให้สามารถ
ท�างานเพื่อรับใช้งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์  
ได้อย่างภาคภูมิ และน้องๆ ขอให้ท่านมีความสุขกับการได้พักผ่อนหลังจากที่
ได้ทุ่มเทท�างานมาโดยตลอด 

 ส�านักงาน. กปร ยังมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) สร้างเครือข่าย  
ขับเคลื่อนขยายผลแนวพระราชด�าริ ปัจจุบัน ส�านักงาน กปร. มีเครือข่ายความร่วม
มือ รวม ๑๑ แห่งตัวอย่างการด�าเนินงานของเครือข่าย เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวพระราชด�าริ รวม ๕ หลักสูตร ๗ รุ่น ๓๕๕ คน  

 งานด้านเยาวชนมีการจัดค่ายเยาวชนสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) 
ทั้งสิน้ ๖ ค่าย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่เรียนรู้และน�าความรู้เกีย่วกับแนว 
พระราชด�าริไปถ่ายทอดในสถานศกึษาของตนเองได้อกีงานของ ส�านักงาน กปร. คอื 
การจัดนิทรรศการ โดยมีที่ส�าคัญ ๔ ครั้ง คือ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนอัมพร 
การจดันิทรรศการร่วมกับสวนหลวง ร.๙  ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ 
ครั้งที่ ๒๖” การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน
เกษตรเมืองทอง และได้ร่วมกับจัดนิทรรศการเกีย่วกับโครงการอันเนือ่งฯ ในงาน
มหกรรมทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ยังได้
สนับสนุนการจัดนิทรรศการแก่สวนราชการ เอกชน โรงเรียน และอื่นๆ ด้วย รวมทั้ง
มีการขยายผลแนวพระราชด�าริเพ่ือคนไทยในต่างประเทศได้รับรู้ความส�าเร็จของงาน
โครงการอันเนื่องฯ ณ ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน ฝรั่งเศส และเยอรมัน
 กิจกรรมด้านชุมชนและสังคมนั้น ส�านักงาน กปร. ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๗ ณ อาคารส�านักงาน กปร.จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสืบสาน 
พระราชด�าริ น�าชาวบ้านในชุมชนรอบส�านักงาน กปร. ไปอบรมอาชีพและเรียนรู้ 
แนวพระราชด�าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เขาหินซ้อน จ�านวน ๒ รุ่น และมีการ 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช ๒ ครั้ง
 ทั้งหมดนี ้ คือ ผลงานที่ผ่านมาประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ 
ส�านักงาน กปร. 

การแถลงข่าว




