
ประชาคมอาเซียน คือ
 ประชาคมอาเซยีน หรอืสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) 
เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกัน 
จัดตั้งสมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน  
ก.ค. ๒๕๐๔ เพือ่การร่วมมอืกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  
แต่ด�าเนินการไปได้เพียง ๒ ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความ
ผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
มาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื ้นฟูสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสอง
ประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๑๐ หลังจากการลงนามในปฏิญญาสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN 
Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ 
(The Bangkok Declaration)
 โดยสมาชิกผูก่้อตัง้ม ี๕ ประเทศ ได้แก่ อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ 
สงิคโปร์ และไทย ซึง่ผูแ้ทนทัง้ ๕ ประเทศทีร่่วมลงนามในปฏญิญา
กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
 ๑. นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
 ๒. ตุน อบัดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
กลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
 ๓. นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์
 ๔. นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์
 ๕. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ จากประเทศไทย
 หลังจากจัดตั้งประชาคมอาเซียนเมื่อ ๘ ส.ค. ๒๕๑๐ แล้ว 
อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะตามล�าดับ ได้แก่
 w บรไูนดารสุซาลาม เข้าเป็นสมาชกิเมือ่ ๘ มกราคม ๒๕๒๗
 w สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๓๘
 w สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิก

เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 w สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 w ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ๓๐ เมษายน 

๒๕๔๒

๒๙ - ๓๑ ต.ค. ๕๔

 ธันวาคม ๒๕๕๔

๒ ธ.ค. ๕๔

๑๕ - ๑๗ ธ.ค. ๕๔

๒๙ ธ.ค. ๕๔

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ท�าเนียบรัฐบาล

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
 ประชาคมอาเซียน ก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือ
สร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันน�ามาซึ่ง
เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมี 
แนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท�าให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้น
กระชับและขยายความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิการค้าระหว่างกนัมากขึน้ 
วัตถุประสงค์หลักที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN 
Declaration) มี ๗ ประการ ดังนี้
 ๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้า
ทางสังคม และวัฒนธรรม
 ๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงของ
ภูมิภาค
 ๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
 ๔. ส่งเสรมิความร่วมมอืซึง่กนัและกนัในการฝึกอบรมและการ
วิจัย
 ๕. ส่งเสรมิความร่วมมอืในด้านเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการด�ารง
ชีวิต
 ๖. ส่งเสรมิการมหีลกัสตูรการศกึษาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
 ๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กร
ระหว่างประเทศ

 ส�ำหรบัตอนต่อไปในฉบบัหน้ำเรำมำดกูนัว่ำ เสำหลกัทีม่คีวำม
ส�ำคัญต่อประชำคมอำเซียนมีอะไรกันบ้ำง อย่ำลืมติดตำมกันต่อ
นะคะ

E e tเลขาฯ ฝากบอกเลขาฯ ฝากบอก

ตุลาคม  ๒๕๕๔

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

 “ป่าหาย น�้าแห้ง ดินเลว...ก็พัฒนาได้”

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 “ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว 

 แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน”

๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

 “การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง”

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 “สร้างน�้า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง”

๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

 “ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง 

 ระหว่างทางคือเกษตรกรรม”

๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

 “ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เปิด ประตูสู่อาเซียน

 สวัสดีชาว กปร. ผ่านจดหมายข่าวอีกครั้ง หลังจากผ่านอุทกภัยกัน ชาว กปร. มีทั้ง
ที่กระทบโดยตรงและทางอ้อม วิกฤตครั้งนี้ท�าให้ได้เห็นความร่วมมือและน�้าใจของพวกเรา
ชาว กปร. ที่ได้ช่วยเหลือกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
 ปลายปี ๒๕๕๔ ชาว กปร. ต้องประสบภัยกันท่ัวหน้า แต่เมื่อผมมานั่งพิจารณา 
เรือ่งงานแล้ว เหน็ได้ว่างานต่าง ๆ ทีเ่ราได้วางแผนไว้ยงัส�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีแสดงว่าทุกคน 
เป็นมืออาชีพสามารถบริหารจัดการวิกฤตได้เป็นอย่างดี ดังนั้นต้องขอขอบคุณทุกคน  
โดยเฉพาะผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง และผูส้นบัสนนุท้ังหลาย ท่ีท�าให้งานของส�านกังาน 
ไม่มีปัญหา
 สิ่งที่ผมภูมิใจที่พวกเราได้ท�ากันจนส�าเร็จ คือ การก่อสร้างที่ท�างานใหม่ของเรา 
และมูลนิธิชัยพัฒนา ที่บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกัน 
จากทุกฝ่าย และสามารถท�าส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทุกคนย้ายมาอาคารแห่งใหม ่
ในปลายปี ๒๕๕๔ นี้ การย้ายที่ท�างานใหม่เป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับทุกคน ดังนั้นหากมีอะไร
ติดขัดก็ขอให้พวกเราช่วยเหลือกัน และคงใช้เวลาพอสมควรกว่าทุกอย่างจะลงตัว ซึ่ง 
ทีท่�างานใหม่สนบัสนนุให้การท�างานของพวกเราสะดวกขึน้ ช่วยกนัท�างานสนองพระราชด�าริ 
ได้อย่างเต็มที่ ไม่ประสบอุปสรรคอย่างที่ผ่านมา 
 ในช่วงปลายปีนี ้ผมหวงัว่าวกิฤตต่าง ๆ จะผ่านพ้นไป และขอให้ทุกคนประสบแต่ส่ิงด ีๆ  
มีก�าลังใจในการท�างานร่วมกันต่อไป

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ
เลขาธิการ กปร.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่ส�านักงาน กปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสม 

การสร้างเครือข่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ

ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผลปฏิบัติการเป็นไปตามแผน 

ประชาชนที่เข้ารับบริการศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ

การขยายผลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากส�านักงาน กปร.

ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

๓๕๑ โครงการ/กิจกรรม

ความพึงพอใจ ๙๓.๓๓%

๙๐ เรื่อง

๙๓.๗๒%

๓๗,๒๗๕ คน

ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

๖ แห่ง ความพึงพอใจ ๙๐.๖๔%

ความพึงพอใจ ๙๒.๙๖%

ผู้เข้าใช้ ๒,๓๙๐ ราย

ความพึงพอใจ ๙๗.๗%

ความพึงพอใจ ๙๔.๐%

 ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ  ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส�าคัญปี ๒๕๕๔ ของส�านักงาน กปร.

วันปิยมหาราช
ประชุมสัมมนา
หญ้าแฝกนานาชาติ 

ค่ายเยาวชนรู้งาน
สืบสานพระราชด�าริ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ

ท�าบุญปีใหม่ 
ส�านักงาน กปร.

๒ ๓ ๔



ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน
	 	ชาย	๒	คน	เป็นเพื่อนรักกันมาก	 
คนหน่ึงชอบท�าความดี	 รักษาศีล	 
ได้ไปเกิดเป็นเทวดา	 ส่วนอีกคน
ท�าตัวไม่ค่อยดี	 ได้ไปเกิดเป็นหนอน 
ในส้วมหลุม	 เทวดาสงสารเพื่อน	 
จึงมาหา	
เทวดา	 :	 สหาย	 มาเถิด	 ฉันจะแบ่ง 

ส่วนบุญให้แล้วพาไปอยู่ด้วย	ที่สวรรค์
น่ะ	หอม	สะอาด	สวยงาม	 มีเตียงเพชร

และทองด้วยนะ	
หนอน	 :	 โอ๊ย	 ไม่เอาหรอก	 เตียงแบบนั้นแข็ง 

จะตาย	ฉันอยู่ที่นี่มีเตียงอันอ่อนนุ่มดีอยู่แล้ว	
เทวดา	:	สหาย	มาเถิด	ข้างบนน่ะ	อยากกินอะไร	เพียงแค่นึก	อาหารทิพย์ก็

จะปรากฏเลยทีเดียวนะ	
หนอน	 :	 โอ๊ย	 ไม่เอาหรอก	ที่ส้วมฉันเนี่ย	 ไม่ต้องเสียเวลานั่งนึกให้ปวดหัว	

ทุกเช้าอาหารก็จะมาเผละ	ๆ	เลย	
	 เทวดาสงสาร	 เอามือล้วงลงไปเพ่ือจะดึงหนอนออกจากกองขี้	 แต่
หนอนก็รีบมุดหน	ีไม่ยอมไป	!	

 ออกจากกองขี้กันเถอะ	-	ขี้โลภ	ขี้โกรธ	ขี้หลง	ขี้โกง	ขี้เกียจ	ขี้น้อยใจ	
ขี้ร�าคาญ	ขี้อิจฉา	ขี้…

Free yourself from bad habits such as greedy, 
angry, lazy, jealous, bossy and…

หนอนกับเทวดา

แนะน�ำสมำชิกใหม่กปร.

พบวัตถุโบราณ !!!

บ๊ายบายนะจ๊ะ ท�าเนียบรัฐบาล

หนุมานย้ายเมือง

เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ
๖ ...หนอนกับเทวดา

เลขาฯ ฝากบอก...

เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน...

๒
๓

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ

ประสงค์แสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะน�าการ

ปฏิบัติราชการ กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารโดยตรง

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๖๒๓๑, ๐-๒๒๘๐-๖๒๐๗ 

E-mail: watchara.h@rdpb.mail.go.th 

ไปรษณย์ี : ตู ้ปณ.๙ ปณฝ.ท�าเนยีบรฐับาล 

กทม. ๑๐๓๐๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและ

ภายนอกองค์กร 

๒. เพื่อเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ  

ข่าวสาร ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้

บุคลากรของส�านกังาน กปร. ได้รับทราบ

๓. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ให้กับบคุลากรส�านกังาน 

กปร. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน 

กปร.)

๒๐๑๒ ซ.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

ชื่อ : นายอนุสรณ์  เขียวขจี
ชื่อเล่น : สร
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : ปวส.ไฟฟ้า 
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วันที่รับโอน : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ต�าแหน่ง : นายช่างฝีมือทั่วไป
สังกัด : กชบ.
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : สร้างความดี เพื่อประโยชน์สุข แห่งมวลมหาชน
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ช่วยพัฒนาส�านักงาน กปร. ให้ด�าเนินการไปยัง
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ : น.ส.บุษราพรรณ  อุตระ
ชื่อเล่น : เจเจ้
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่รับโอน : ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
ต�าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.
สังกัด : สปก.
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : ท�าวันนี้ให้เต็มที่และดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : อยากเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท�างาน 
เพื่อสนองพระราชด�าริ

ชื่อ :  นายธนัทณัฏฐ  อนุภัทรวิวัฒน์
ชื่อเล่น :  นก
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : ปวส. 
วิทยาลัยเทคนิคธุรกิจบัณฑิต
วันที่รับโอน : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ต�าแหน่ง :  พนักงานขับรถยนต์
สังกัด : กชบ.

ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : ท�าทุก ๆ วันให้ดีที่สุด
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : อยากท�าตัวเองให้มีประโยชน์ที่สุดเพื่อเรียนรู้
และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชด�าริ

 หลังจากเป็นหนุ่มสาวท�าเนียบกันมา

นานเกือบ ๓๐ ปี ชาว กปร. ก็ได้ฤกษ์ย้าย

ส�านกังานไปอยูท่ีใ่หม่เมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม 

๒๕๕๔ ซึง่ทกุคนคงจ�าได้ดถีงึช่วงเวลาทีต้่อง

สะสางและขนย้ายสมบัติท่ีพวกเราสั่งสมกัน

มานานว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย แต่ก็ได้

ท�าให้เห็นความร่วมแรงร่วมใจกันของชาว 

กปร. ในทกุระดบัทีล่งมอืช่วยกนั แม้เสยีดาย

แค่ไหน ชวีติกต้็องก้าวต่อไป ขอให้เกบ็ความ

ทรงจ�าดี ๆ ที่ท�าเนียบไว้แล้วมาร่วมสร้าง

ความทรงจ�าใหม ่ๆ ที่ตึกใหม่ของชาว กปร. 

กันเถอะค่ะ

ทีม่า : นทิำนธรรมะและคติสอนใจจำกพระอำจำรย์ประสงค์ ปรปิณฺุโณ  www.phraprasong.org

พระบรมราโชวาท
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