
ข่าวภารกิจตามเสด็จ/กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯเลขาฯ ฝากบอก

ภูมิพลเขื่อนในจังหวัดตาก

อ่างเก็บน�้า เขื่อนขุนด่านปราการชล

ความสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้  

การมีส่วนร่วมของกลุ ่มผู ้ใช้น�้าในการ

วางแผนการใช้น�้าและการบ�ารุงรักษา

โครงการ เป็นต้น ซึง่ทางส�านกังาน กปร. 

และกรมชลประทานจะได้น�าผลที่ได้ไป

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

การใช้ประโยชน์โครงการต่างๆ ที่ได้

พระราชทานให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ

ต่อไป

 ในปีนี ้ส�านกังาน กปร. วางแผนที่

จะท�าหนังสือใหม่ ๒ เล่ม โดยเล่มแรกเกี่ยวกับเกร็ดการทรงงาน  

เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงาน 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรมาตลอดตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ในการ 

ทรงงานทรงมหีลกัการทรงงานทีห่ลากหลาย ดงันัน้ ส�านกังาน กปร. 

จึงเห็นว่าน่าจะมีการศึกษา รวบรวมเรื่องเก่ียวกับการทรงงาน 

เพือ่น�าเสนอเป็นเกรด็การทรงงานซึง่จะเกดิประโยชน์ส�าหรบัทกุคน 

ท่ีท�างานสนองพระราชด�าริ และประชาชนจะได้รับรู้การทรงงาน 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในอกีทางหนึง่ โดยทีม่าของข้อมลู

เกร็ดการทรงงานนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ และสืบค้นข้อมูลจาก 

ผู้ที่ท�างานสนองพระราชด�าริตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน น�ามาเขียน 

เป็นข้อมลูเกรด็การทรงงานต่อไป 

 ส�าหรบัหนงัสอือกีเล่มคอื ตวัอย่างความส�าเรจ็ของประชาชน

ในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องฯ เป็นการน�าเสนอเก่ียวกับความส�าเร็จ 

ที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ ที่พระราชทานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิโดยผลส�าเร็จน้ีมแีนวคดิว่า เราต้องวดัจากประชาชน 

ในพืน้ทีโ่ครงการมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ มอีาชพีทีม่ัน่คง และชาวบ้าน

บางคนยงัมศีกัยภาพเป็นตวัอย่างให้คนอืน่ๆ มาเรยีนรูถึ้งการพัฒนา

ตามแนวพระราชด�ารใินด้านต่างๆ ได้อกีด้วย หนงัสอืทีจ่ะท�าเป็น 

การบอกเล่าจากชาวบ้านทีไ่ด้เกิดการปฏบิติัจรงิ จากประสบการณ์

จรงิ ดงันัน้การรวบรวมตวัอย่างความส�าเรจ็ของประชาชนจดัท�าเป็น

หนงัสอืในครัง้นีย่้อมแสดงให้เหน็ว่า ความส�าเรจ็ทีเ่กดิจากโครงการ

อันเนื่องฯ มีประชาชนเป็นผู้มาเล่าให้ฟัง ไม่ใช่จากรายงานของ 

หน่วยงานต่างๆ เพยีงอย่างเดยีว ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ 

ต่อไป โดยหนงัสอืทัง้ ๒ เล่มนีก้�าหนดให้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 

ปีนี ้เพือ่แจกจ่ายให้ผูท้ีส่นใจต่อไป

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เลขาธิการ กปร.

 วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ส�านักงาน กปร.ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบ�าเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

 วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ งานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๗

 วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เลขาธิการ กปร. 
มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับเจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ

 วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ อบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ ห้องประชุม ๑๐๑ ส�านักงาน กปร.๓

๕

๔

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิง่ศักด์ิสทิธิท์ัง้หลาย รวมทัง้พระบารมใีนพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศ์ทกุพระองค์ จงดลบนัดาลและพระราชทานพรให้เจ้าหน้าทีส่�านกังาน 

กปร. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงาน กปร. รวมทั้งผู้ที่ท�างาน 

สนองพระราชด�าริในทุกภาคส่วนได้ประสบแต่ความสุขความเจรญิ ปราศจากโรคภยั มสีขุภาพพลานามยั

ทีส่มบรูณ์แขง็แรงตลอดไป

     เดือนมกราคมนี้ ส�านักงาน กปร. ยังคงปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่วางไว้  

โดยเร่งประสานตดิตามการด�าเนนิงานโครงการต่างๆ เพือ่สนองพระราชด�ารใิห้แล้วเสรจ็

โดยเร็ว ในหลายเดือนท่ีผ่านมา ส�านักงาน กปร. ได้ให้ความส�าคัญกับการมีเวที 

ในการแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ในการท�างานเพือ่สนองพระราชด�ารกิบัหน่วยงานต่างๆ 

โดยส�านกังาน กปร. เริม่จากการจัดประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิาร 

จดัการโครงการพฒันาแหล่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ กบักรมชลประทานในระดบั 

ภาค ๔ ภาค รวม ๕ ครัง้ ซึ่งที่มาของเรื่องนี้เกิดจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วเมือ่ปี ๒๕๓๒ ท่ีพระราชทานความตอนหนึง่ว่า “...โครงการชลประทาน

ต่าง ๆ ท่ีได้ด�าเนนิการก่อสร้างเสรจ็แล้ว ควรจดัการให้ราษฎรมกีารใช้น�า้อย่างถกูวธิี

และเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยเน้นให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องร่วมมอืกนัด�าเนนิการ...”  

ดังนั้นส�านักงาน กปร. กับกรมชลประทานได้ร่วมกันคิด วางแผนและก�าหนดแนวทางใน 

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโครงการอนัเนือ่งฯ ด้านแหล่งน�า้ ให้เกดิประโยชน์

สงูสดุและเน้นการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน

  การประชมุท้ัง ๕ ครัง้ท่ีผ่านมา จัดขึน้ท่ีจังหวดัสงขลา เมือ่วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๖ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่วนัท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๖ จังหวดัขอนแก่น เมือ่วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน 

๒๕๕๖ จังหวดัเพชรบรุ ีเมือ่วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจังหวดัชลบรุ ีเมือ่วนัที่ 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ผลท่ีได้รบัมกีารวเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคต่างๆ รวมทัง้แนวทาง

แก้ไข ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การจัดท�าโครงการให้ตอบสนองตรงต่อความต้องการ 

ของราษฎรที่ประสบปัญหา การตรวจสอบสถานะทางกายภาพของโครงการให้ม ี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
จงัหวัดยะลา จงัหวัดปัตตานี จงัหวัดสตูล จงัหวัดสงขลา และจงัหวัดตรงั
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

 วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จพระราชด�าเนินเรือนรับรอง
พิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส โดยมี 
นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จพระราชด�าเนิน ร.ร.ตชด. 
พีระยานุเคราะห์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์  
รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
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ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก
มาตรการประหยัดพลังงาน

ข่าวภารกิจตามเสด็จ/กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

 “...บดันีถึ้งวาระจะขึน้ปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาด ีมาอวยพรแก่ท่านทกุ ๆ คน ให้มคีวามสขุ ความเจรญิ 
และความส�าเรจ็สมประสงค์ ในสิง่ทีป่รารถนา 

ความปรารถนาของทกุคน คงไม่แตกต่างกนันกั คอืต้องการให้ตนเองมคีวามสขุความเจรญิ และให้บ้านเมอืง มคีวามสงบร่มเยน็ 
ในปีใหม่นี ้จงึขอให้ท่านทัง้หลาย รกัษาสขุภาพกายสขุภาพจติ ให้สมบรูณ์แขง็แรง 

เพือ่ให้สามารถปฏบิตัภิาระหน้าทีไ่ด้เตม็ก�าลงั ข้อส�าคญั จะคดิจะท�าสิง่ใด ให้นกึถงึส่วนรวม และความเป็นไทยไว้เสมอ 
งานของตน และงานของชาต ิจกัได้ด�าเนนิก้าวหน้าไป โดยถูกต้อง เทีย่งตรง ไม่ตดิขดั และบรรลถึุงประโยชน์ เป็นความสขุ 

ความเจรญิ และความสงบร่มเยน็ ดงัทีท่กุคนตัง้ใจปรารถนา 

ขออานภุาพแห่งคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จงคุม้ครองรกัษาท่านทกุคน ให้ปราศจากทกุข์ ปราศจากภยั ให้มคีวามสขุกาย
สขุใจ ตลอดศกหน้านีโ้ดยทัว่กนั.”

 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Eventsข่าวภารกิจตามเสด็จ/กิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ

  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 ถ.อรุณอมรินทร์ ๓๖  
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  
กทม. ๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑. เพ่ือเป็นช่องทางสือ่สารภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร 
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ  
ข่าวสาร ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากร 
ของส�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/

ข่าว กปร. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร ส�านกังาน กปร.

มาตรการประหยัดพลังงาน  
 ตามตัวชี้วัดตามค�ารับรอง

การปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 การประหยัดพลงังานเป็นนโยบายรฐับาลทีก่�าหนดในตัวชีว้ดัการปฏบิติัราชการ
ของทกุส่วนราชการมาตลอด เพือ่ให้ทกุส่วนราชการให้ความส�าคญักบัการประหยดั
พลงังาน โดยมคีณะท�างานระดบัหวัหน้าส่วนราชการเป็นประธาน มาพจิารณาข้อมลู 
ตวัเลขการใช้พลงังาน และก�าหนดเป้าหมายแผนการประหยดัการใช้พลงังาน ซึง่พลงังาน
ทีม่กีารก�าหนดให้มกีารวดัผลใน ๒ เรือ่ง คอื การใช้น�า้มนั และการใช้ไฟฟ้า
 ส�านกังาน กปร. ได้ท�าตามตวัชีว้ดัเกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยแนวทางและ
มาตรการประหยัดพลงังาน ทัง้เรือ่งการใช้น�า้มนัและไฟฟ้า และมกีารติดตามผลการด�าเนินงาน 
เป็นประจ�าทกุเดอืน โดยส�านักงานเลขาธกิารได้รายงานผลในการประชมุผูบ้รหิาร ท�าให้ 
ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมามกีารลดการใช้พลงังานได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

 ส�าหรับป ีงบ-
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรการประหยัด
พลังงานที่ก�าหนด 
ในตัวชี้ วัดก�าหนด 
เป้าหมายให้สามารถ
ลดใช ้พลังงานได ้ 
ร ้อยละ ๑๐ จาก 
ค่ามาตรฐาน ซึ่ง
คณะท� า งานลด 
ใช ้พลังงานของ
ส�านักงาน กปร. 
มีหน ้าที่หลักๆ 
คอื

 • ตรวจสภาพการใช้พลงังานในหน่วยงาน
 • น�าข้อมลูการใช้ไฟฟ้า/น�า้มนัเชือ้เพลงิทีผ่่านมาของหน่วยงานมาพจิารณา
ปรมิาณการใช้

 วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนบ้านบางมะนาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาวอ�าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จพระราชด�าเนิน ร.ร.ตชด.บ้านส้านแดง จังหวดัสตลู โดยมนีายโกวทิย์ เพ่งวาณชิย์ รองเลขาธกิาร 
กปร. นายเทดิศกัดิ ์บณุยขจร ทีป่รกึษามูลนธิิชยัพฒันา และผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สิง่แวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ อบรมด้านวินัยข้าราชการระดับ ผอ. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ส�านักงาน กปร.

 วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

๖

 • ก�าหนดวธิลีดการใช้พลงังานทีไ่ม่เกิดประโยชน์ ต้ังเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐
 • มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ 
www.e-report-energy.go.th
 • ประกาศ/แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าพนกังานทราบแผนปฏบิตักิารลดการใช้
พลงังาน ก�าชบัให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามแผนและตดิตามผล
 ในปี ๒๕๕๗ นี ้ชาว กปร. ต้องช่วยกนัประหยดัการใช้พลงังานนอกจากจะ

เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายของรฐับาลแล้ว ยงัเป็นการช่วยกนั
ลดปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อมจากการใช้พลงังานอกีด้วย

๗

๘

๙

ชื่อ : นางสาวกุลกัลยา หวังตระกูล

ชื่อเล่น : ป่าน
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : ปริญญาตรี 
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่เริ่มงาน : ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
สังกัด : กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป  
 ส�านักงานเลขาธิการ (สลก.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ได้มีส่วนร่วมในงาน และกิจกรรมกับ  
 องค์การที่มั่นคง

ชื่อ : นางสาวรติรส อินกล�่า

ชื่อเล่น : จุ๋ม
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : ปริญญาตรี 
สาขาการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่เริ่มงาน : ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด : ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ  
 (สศข.)
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : ความขยันและอดทนจะน�าไปสู่ 
   ความส�าเร็จ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ท�างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 อย่างเต็มความสามารถ

แนะน�าสมาชิกใหม่


