
ภารกิจตามเสด็จเลขาฯ ฝากบอก กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ
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๑ ๒

๓ ๔
	 วนัเสาร์ที	่ ๑	 มนีาคม	๒๕๕๗	นายสวุฒัน์	 เทพอารกัษ์	 เลขาธกิาร	 กปร.	 และนายเกรยีงเดช	 เขม็ทอง	 ผูว่้าราชการจงัหวดัจนัทบรุี	 
ร่วมเป็นประธานเปิดงาน	คุง้กระเบนเทดิไท้องค์ราชนั	พฒันาชายหาดร่วมกนั	เพ่ือสานฝันทะเลงาม	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	
จ.จนัทบรุ	ี โดยมกีารท�าความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสดจ็	 เกบ็ขยะใต้ทะเลบรเิวณแนวหนิตาอิง้กองในและกองนอก	มอีาสาสมคัร
นกัด�าน�า้ร่วมด้วย

	 วนัพฤหสับดทีี	่๖	มนีาคม	๒๕๕๗	การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
โครงการพฒันาแหล่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ ที	่ จ.อดุรธานี	
และ	วนัที	่๗	มนีาคม	๒๕๕๗	ที	่จ.นครราชสมีา	เพ่ือระดมความคดิ
ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้ประโยชน์แหล่งน�า้ของโครงการ
อันเน่ืองฯ	 โดยมีนายสุวัฒน์	 เทพอารักษ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 
และผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน

	 วันจันทร์ที่	 ๑๐	 มีนาคม	๒๕๕๗	นายโกวิทย์	 เพ่งวาณิชย์	 
รองเลขาธกิาร	กปร.	พร้อมด้วย	นายกฤษฎา	บญุราช	ผูว่้าราชการ
จงัหวดัสงขลา	ตดิตามงานโครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจาก	
พระราชด�าร	ิต.ชะแล้	อ.สงิหนคร	จ.สงขลา	และวนัที	่๑๑	มนีาคม	๒๕๕๗	 
นายโกวทิย์	 เพ่งวาณชิย์	 รองเลขาธกิาร	 กปร.	 เป็นประธานพธิเีปิด 
การอบรมเกษตรกรภายใต้ผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 
ณ	โครงการพัฒนาพ้ืนทีลุ่ม่น�า้ปากพนังฯ	อ.ปากพนงั	จ.นครศรธีรรมราช

	 วันพุธที่	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๗	นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์	เลขาธิการ	กปร.เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
แหล่งน�า้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ในลักษณะพื้นที่เชิงบูรณาการ	ณ	ศาลากลาง	จ.ปัตตาน	ีและวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๗	ณ	จ.ตรัง

	 วนัองัคารที	่๔	มนีาคม	๒๕๕๗	คณะท�างานฝ่าย	สปป.ลาว-ไทย	
ประชมุเตรยีมการรบัเสดจ็	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	 ณ	 โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร 
ห้วยซอน-ห้วยซัว้	สปป.ลาว	และวนัที	่๕	มนีาคม	๒๕๕๗	นายสวุฒัน์	

เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	กปร.	เข้าพบ	นายพิษณ	ุจนัทร์วทินั	
เอกอคัรราชทตูไทยประจ�า	สปป.ลาว

๖

	 วันจันทร์ที่	 ๑๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 ม.ล.จิรพันธุ ์	 ทวีวงศ์	 
รองเลขาธิการ	 กปร.	 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ	 “เยาวชนจิตอาสา 
เพือ่เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร”ิ	รุน่ที	่๒	จดัโดย	ส�านกัราชเลขาธกิาร	 
ณ	ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	จ.เชียงใหม่

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 	 สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี เสดจ็พระราชด�าเนนิไปปฏบิตัิ 
พระราชกรณยีกจิพืน้ที	่ณ	วดัราชคฤห์	อ.เมอืง	จงัหวดัพะเยา

	 วนัจนัทร์ที	่๑๐	มนีาคม	๒๕๕๗	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ
พืน้ที	่จงัหวดัน่าน

	 วนัองัคารที	่๑๑	มนีาคม	๒๕๕๗	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ
พืน้ที	่ณ	โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัภเูกต็	อ.บวั	จงัหวดัน่าน

	 วนัพธุที	่๑๒	มนีาคม	๒๕๕๗		สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ
พืน้ที	่ณ	โรงเรยีนบ้านสะปัน	สพป.น่าน	เขต	๒	อ.บ่อเกลอื	จงัหวดั
น่าน

สวสัดใีนเดอืนมีนาคมครบั	 เดอืนนีใ้นระบบราชการถอืเป็นครึง่ทางของงานในปี	๒๕๕๗	แล้ว	 ครึง่ปี 
ทีผ่่านมา	 ส�านกังาน	 กปร.	 ได้ใช้โอกาสเร่งรดังานทีเ่ป็นเรือ่งต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมาให้แล้วเสรจ็	 เช่น	 

การสมัมนาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการน�า้ในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ เพือ่ทีจ่ะได้ข้อมลูและแนวทาง 
ในการบรหิารจดัการโครงการและการปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงการให้ดยีิง่ขึน้	นอกจากน้ี	ใน
การบรหิารงบประมาณสนบัสนนุโครงการใหม่และโครงการบรูณาการได้เร่งรดัสนบัสนนุเพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้า	ซึง่ได้
มกีารสนบัสนนุไปแล้วส่วนหนึง่
	 			ปีน้ี	ในวันที	่๒	เมษายน	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงมพีระชนมายคุรบ	๕๙	พรรษา	 
ซึง่	ส�านกังาน	กปร.	ถือเอาโอกาสมหามงคลนีก้�าหนดแผนทีจ่ะเริม่จดักจิกรรมเพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรต	ิทีจ่ะทรงเจรญิ
พระชนมายคุรบ	๖๐	พรรษาในปี	๒๕๕๘	ส�าหรบักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิจะเป็นการน้อมน�าแนวพระราชด�ารมิาจดัท�า
เป็นโครงการต่างๆ	 เพือ่เป็นการขยายผลแนวพระราชด�ารใินพืน้ทีต่่างๆ	 ได้มีการน้อมน�าแนวพระราชด�ารไิปใช้ปฏบิตัไิด้
อย่างเหมาะสม
	 	 	 ส�านกังาน	กปร.	 ได้ตามเสดจ็และรบัพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี มาเพือ่ 
ประสานหน่วยงานต่างๆ	ในการท�างานสนองพระราชด�าร	ินัน้	ทรงให้ความส�าคญักบัเรือ่งการศกึษาเพือ่การพฒันาเยาวชน	
และการอนุรกัษ์	และฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ท�าให้ส�านกังาน	กปร.	 น้อมน�าแนวพระราชด�ารดิงักล่าวมาวางแผน
เพือ่จัดท�าโครงการ	กจิกรรม	ในการขยายผลแนวพระราชด�ารเิพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสส�าคญันี้
	 แนวพระราชด�ารใินการสร้างคนนัน้	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงมพีระราชด�ารสักบัเจ้าหน้าที่	
หน่วยงานท่ีตามเสดจ็เสมอว่าการสร้างคนเป็นสิง่ทีส่�าคญักว่าการสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	ทีเ่ป็นสิง่ก่อสร้างหรอื
ถาวรวตัถ	ุ ส่วนในเรือ่งการอนรุกัษ์ป่าไม้นัน้	ทรงให้ความส�าคัญกบัการท�าโครงการพฒันาต่างๆ	ทีมี่ผลกระทบต่อพืน้ทีป่่าไม้	 
ซ่ึงทรงให้มกีารพจิารณาข้อมลูเก่ียวกบัเรือ่งป่าไม้ให้ละเอยีดและรอบคอบเนือ่งจากพืน้ทีป่่าไม้มจี�านวนลดลงอย่างมากในปัจจุบนั
	 	การน�าแนวพระราชด�ารเิรือ่ง	การสร้างคน	และสร้างป่า	ไปปฏบิตัแิละขยายผลนัน้	ส�านกังาน	กปร.	จะร่วมกบัหน่วยงาน	
ทีเ่กีย่วข้อง	จัดกจิกรรมสร้างคนให้มคีวามรูเ้พือ่พฒันาตนเอง	ส่งเสริมให้เป็นคนด	ียดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน
การด�ารงชวีติ	 ท�าให้ครอบครวั	 ชุมชน	 และสังคม	มคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุ	 ซ่ึงกจิกรรมการสร้างคน	 น้ี	 ส�านกังาน	 กปร.	 
จะร่วมกับหน่วยงานทีท่�างานสนองพระราชด�าร	ิ เช่น	ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	กระทรวงศึกษาธกิาร	 กระทรวงมหาดไทย	 
องค์กรปกครองท้องถ่ิน	เลอืกชมุชนทีม่คีวามพร้อมมาอบรม	เรยีนรู	้และตดิตามการน�าไปปฏบิตั	ิเพือ่ให้มกีารพฒันาตนเอง
ตามแนวพระราชด�ารต่ิอไป
	 		ในด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟธูรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อม	นัน้	จะมกีารน้อมน�าแนวพระราชด�ารไิปปฏบิตัใินรปูแบบ 
ของการสร้างป่า	 ซ่ึงจะมกีารสร้างจติส�านกึการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้กบัคนและชมุชน	 ให้ความรู้
และสร้างความร่วมมอืกนัในการน�าแนวพระราชด�ารเิรือ่งการจดัการฟ้ืนฟปู่าไปปฏบิตัใิห้เกดิผลเป็นรปูธรรมด้วย	ซึง่กจิกรรม

การสร้างป่าเพือ่เฉลิมพระเกยีรตใินโอกาสมหามงคลครัง้นี	้จะมีการก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีช่ดัเจน
และมีการบรูณาการหน่วยงานทัง้ภาครฐั	เอกชน	ประชาชน	ร่วมมือกนัช่วยกนัด�าเนนิการตัง้แต่	
วางแผน	ร่วมปฏบิตั	ิดแูลบ�ารงุรกัษา	เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื	
							กจิกรรมทีไ่ด้น�ามาเล่านีเ้ป็นเพยีงสองกจิกรรมเบือ้งต้น	ทีส่�านกังาน	กปร.	ได้วางแผน
และเริม่ลงมอืเตรยีมการไปแล้ว	และยังคงมกีจิกรรมอืน่ๆ	เพิม่ขึน้อกี	ซ่ึงจะน�ามาเสนอให้ทกุคน	
ได้ทราบและมส่ีวนร่วมในการเฉลมิพระเกยีรตคิรัง้นีต่้อไป

 นายสุวัฒน	์เทพอารักษ์
	 เลขาธิการ	กปร.

การท�าฝนหลวง

๓๒

๔

๕

	 วันจนัทร์ที	่๒๔	มนีาคม	๒๕๕๗	พล.อ.อ.ธเรศ	
ปณุศร	ี ประธาน	 กสทช.	 นายดนชุา	 สนิธวานนท์	 
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานฯ	 ส�านักงาน	 กปร.	
นายปรีชา	ส่งกิตตสินุทร	ผูช่้วยราชเลขาธกิาร	และคณะ	
ส�ารวจพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	
จ . เชียงใหม ่ เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงเครือข ่าย
อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์
ศึ กษาการ พัฒนาฯ	 และ เฉลิมพระ เ กียร ติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

๗



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก
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.	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์	
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/

๙

Eventsกิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริตามหน่วยงานต่าง ๆBig Cleaning Day

“...ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมอืง มคีวามสามคัคีกลมเกลยีว กันด ีมรีะเบยีบ
วนิยั ประเทศนัน้กเ็จรญิและอยูใ่นฐานะด ีจงึเหน็ได้ว่าความสามคัคีกลมเกลยีว

กนัระหว่างคนในชาต ิและความเข้าใจรักษาระเบยีบวนิยัเป็นปัจจยัส�าคัญ 
อนัหนึง่ ทีจ่ะช่วยน�าประเทศชาตสู่ิความวฒันาถาวร...”

ความตอนหนึ่งในพระราชด�ารัส
เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกให้ประชาชนเฝ้า

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๐๔

	 วนัพธุที	่๒๖	มนีาคม	๒๕๕๗	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีเป็นประธานเปิดการอบรม	หลกัสูตร	“นกับรหิารการพฒันาตามแนว
พระราชด�าร	ิ(นบร.)”	รุน่ที	่๓	พร้อมบรรยายพิเศษ	ณ	ส�านกังาน	กปร.	โดยหลักสตูรดงักล่าวจดัเพือ่พฒันาองค์ความรู	้และเครอืข่ายนกับรหิาร
ในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	อบรมระหว่างวนัที	่๒๖	มนีาคม	-	๓๑	พฤษภาคม	
๒๕๕๗

	 วนัพฤหสับดทีี	่๒๗	มนีาคม	๒๕๕๗	นายอ�าพล	
เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารโครงการศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ	
คร้ังท่ี	๒/๒๕๕๗	ณ	ส�านกังาน	กปร.	โดยพจิารณา
เกี่ยวกับงบประมาณ	 การฝึกอบรมเกษตรกร	 
การเตรยีม	 จัดประชุมสัมมนาวิชาการศูนย์ศึกษาฯ	
และการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี เน่ืองในโอกาส
ทรงเจรญิพระชนมาย	ุ๖๐	พรรษา	เป็นต้น

	 วนัจนัทร์ที	่๓๑	มนีาคม	๒๕๕๗	
นายโกวทิย์	เพ่งวาณชิย์	รองเลขาธิการ	
กปร.	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	
“ พัฒนา จิตส� านึ กสาธารณะของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ”	 
ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	
อ.ชะอ�า	จ.เพชรบรุี

๑๐

 ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู ้ 
ตามแนวพระราชด�าริ เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของ

ส�านักงาน กปร. ภายใต้สถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งให้
ส�านักงาน กปร. เป็นศูนย์กลางและแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเสริมสร ้ างจิตส� านึกให ้มีความจงรักภักดี เทิดทูนและ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมน�าองค์ความรู ้ตาม 
แนวพระราชด�าริไปประยุกต์ในการด�าเนินชีวิตจริงได้ ดังนั้น 
เป้าประสงค์หลักประการหนึ่งของยุทธศาสตร์คือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริและโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด� าริ ไปสู ่กลุ ่ม เป ้ าหมายต ่ างๆ ให ้ 
กว้างขวาง ตลอดจนขยายผลไปสู่สากล 

	 การจัดนิทรรศการของส�านักงาน	 กปร.มีทั้งส่วนที่ส�านักงาน
ด�าเนินการเองและส่วนที่หน่วยงานต่างๆ	 ประสานขอรับการ
สนับสนุน	 ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 โดย 
ได้น�าองค์ความรู ้ตามแนวพระราชด�าริ	 และพระราชกรณียกิจ 
การพัฒนาด้านต่างๆ	 ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 
รวมไปถึงตัวอย่างความส�าเร็จของประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากโครงการน�าไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็น 

โดย ส�านักประชาสัมพันธ์ 

ส�านักงาน กปร.

	 ใน	๒	-	๓	ปีทีผ่่านมา	ส�านักประชาสมัพันธ์	
ส�านกังาน	กปร.	ได้จดันทิรรศการเองและสนบัสนนุ	
การจัดนิทรรศการให้หน่วยงานที่ขอรับการ
สนบัสนนุไม่น้อยกว่า	๒๕	ครัง้ต่อปีประกอบด้วย	
หน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชน	 สถาบัน 
การศกึษา	เป็นต้น	โดยเฉพาะตามสถานะการศึกษา
ต่างๆ	ทีไ่ปจดันทิรรศการ	 ซึง่มตีัง้แต่ระดบัประถม	
มัธยม	 จนถึงระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมายเหล่านี้ได้ให้ความสนใจชม	 ตลอดจน 
ศกึษาเรยีนรู	้ เล่นเกมกจิกรรมร่วมกนั	ท�าให้การเรยีนรู้	 
มคีวามสนุกสนาน	พร้อมกับได้ความรูเ้ก่ียวกับงาน
โครงการอันเน่ืองฯ	 ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ทีท่รงมต่ีอปวงชนชาวไทยนอกจากนี	้ในปี	๒๕๕๗	น้ี
ส�านกังาน	กปร.ได้มกีารออกแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจ
ความคดิเหน็เพือ่น�าไปปรบัปรงุการท�างานให้เกดิผล
สมัฤทธิแ์ละมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้	

รูปธรรมซึ่งกระจายอยู ่ในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศไปจัดแสดง
โดยเฉพาะการด�าเนินชีวิตตาม
แนวพระราชด�าริแล้วมีความสุข
ตามอตัภาพ	ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่าง 
ให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรมในรปูแบบ	
ของการจัดแสดงนิทรรศการน้ัน	
เป็นการประมวลภาพ	 สารคด ี
เชิงเล่าเรื่อง	 ฉายภาพผ่านจอ 
ภาพยนตร์	 LCD	 แบบจ�าลอง
เสมือนจริง	 และมีวิทยากร
บรรยายประจ�าบูธ	 ส่วนเน้ือหา
นิทรรศการจะจัดให้สอดคล้อง 
กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน	
นอกจากน้ี	มกีจิกรรมต่างๆ	อาทิ	
การจัดท�าพื้นที่อ ่านหนังสือ	 
และโต๊ะประชาสัมพันธ์พร้อม 
แจกเอกสารเผยแพร่องค์ความรู ้
ทีผู่เ้ข้าชมนิทรรศการต้องการน�า
ไปใช้ประโยชน์	 รวมถึงกิจกรรม
ตอบค�าถามโดยการค ้นหา 

ค�าตอบจากเน้ือหาที่
จดัแสดง

๘

      ส�านกังาน กปร. ได้ด�าเนนิกิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day” 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ส�านักงาน กปร.  
โดยนางสวุรรณา พาศริ ิ รองเลขาธกิาร กปร. เป็นประธาน 
ในพิธเีปิด เพ่ือให้เจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. ได้มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมการจดัระเบยีบสถานทีท่�างาน ช่วยกนัสะสาง เอกสาร 
สิง่ของและจัดเก็บวสัดอุุปกรณ์ ให้เป็นระเบยีบ เรยีบร้อย และ
สะอาด นบัเป็นการท�าความสะอาดครัง้ใหญ่ของส�านกังาน 
กปร. ซึง่เจ้าหน้าทีแ่ต่ละส�านกั/ศนูย์/กลุม่ ให้ความร่วมมอื 
เป็นอย่างด ีและจากการประเมนิของคณะกรรมการฯ เหน็ว่า 
ผลจากการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจนคอื สะสาง
และสะอาด ส�าหรบัอีก ๓ ส. (สะดวก สขุลกัษณะ เสรมิสร้าง
นิสัย) จะรณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนา ๕ ส. ให้
สมบรูณ์ครบถ้วนต่อไป

โครงการกิจกรรม ๕ ส. 
(สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ เสริมสร้างนิสัย)


