
ภารกิจตามเสด็จเลขาฯ ฝากบอก กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

๑

แนวพระราชด�ารปิรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปใช้ จึงได้จัดการสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขึ้นที่ ส�านักงาน กปร. ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๗ เพื่อเป็นการรับฟังความเห็นจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ส�าคัญให้คนที่ปฏิบัติจริง 
มาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ผลที่ได ้
จะเป็นการขยายและสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงให้ช่วยกันน�าเสนอ
ต่อสังคมไทย เพื่อเป็นทางออกของสังคมที่
สร้างความสุขได้อย่างแท้จริง
 งานส�าคัญทั้ง ๓ เรื่องเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของภารกิจที่ผู ้ท�างานสนองพระราชด�าริได ้
ช่วยกันท�างานเพ่ือให้เกิดผลส�าเร็จที่ยั่งยืน  
ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
ไม่เฉพาะแต่ภาคราชการเท่านั้น ปัจจุบัน
ประชาชนได้มบีทบาทและมาร่วมมอืกนัท�างาน
มากขึ้น และท�าให้งานส�าเร็จได้อย่างดีอีกด้วย
 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เลขาธิการ กปร.

 นเดือนนี้ขอทบทวนเกี่ยวกับภารกิจของส�านักงาน กปร. ที่ได้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วขอมาสื่อสารให้ทราบ
เพือ่ทีจ่ะได้ช่วยกนัในการขบัเคล่ือนและขยายผลงานสนองพระราชด�าร ิทีจ่ะต้องใช้เครอืข่ายในการท�างาน

ซึง่ผลส�าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้จะมปีระโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทัว่ถงึ งานที ่ส�านกังาน กปร. เร่งด�าเนนิการในเรือ่งส�าคญั 
ประกอบด้วย ๓ เรื่องคือ การขยายผลต่อยอดความส�าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง การสร้างเสริม
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ และ
เรือ่งทีส่ามเป็นการสร้างองค์ความรูแ้ละขยายผลปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไปสู่การปฏิบัติ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่งนั้นเกิดขึ้นจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่จะใช้เป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ และสาธิต การพัฒนาตามหลักภูมิสังคม 
ในแต่ละพื้นที่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีการ 
ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริมามากกว่า ๓๐ ปี ดังนั้นองค์ความรู้ที่มีจึงมีความสมบูรณ์
สามารถเป็นแหล่งที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ ซึ่งปัจจุบันมีความรู้ที่เหมาะสม 
และท�าเป็นหลักสูตรเด่นได้ถึง ๙๓ หลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ส�านักงาน กปร. 
ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมขยายผลองค์ความรู้ให้จังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 
โดยน�าประชาชน เกษตรกร ที่สนใจจังหวัดละ ๑๐๐ คนมาอบรมที่ ศูนย์ศึกษาฯ  

เพื่อเรยีนรูแ้นวพระราชด�ารแิละฝึกอาชีพทีเ่หมาะสมพร้อมมีการสนบัสนนุปัจจยั
เพือ่ให้สามารถน�าความรู ้ไปปฏบิตัไิด้ท�าให้มรีายได้เพิม่ขึน้ โดยหลงัจากการอบรมแล้ว ส�านกังาน กปร. 

ยงัได้รบัความร่วมมือจากกรมส่งเสรมิการเกษตร ทีมี่เกษตรต�าบลช่วยไปตดิตามและสนบัสนนุผูท้ีผ่่าน
การอบรมอีกด้วย
   การพัฒนาแหล่งน�้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญและมีจ�านวนมากที่สุด 
ซึ่งที่ผ่านมาในบางโครงการยังมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน ส�านักงาน 
กปร. ได้จัดประชุมสัมมนากลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่โครงการในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อระดมความเห็น 

และหาแนวทางในการบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเวทีดังกล่าวได้จัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ 
รวมแล้ว ๑๗ จังหวัด และในปี ๒๕๕๗ นี้จัดไปแล้ว ๖ จังหวัด มีแผนจะจัดในเดือนมิถุนายน และ

กรกฎาคม อีก ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก 
ผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการน�าข้อมูลไปจัดท�าแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ต่อไป นอกจากนีห้ากกลุม่ผูใ้ช้น�า้ใดมคีวามสนใจไปอบรมเพิม่ความรู ้ส�านกังาน กปร. 
จะสนบัสนนุเข้าไปฝึกอบรมเรยีนรูท้ีศ่นูย์ศกึษา
การพัฒนาฯ อีกด้วย

 เรื่องที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นส�านักงาน กปร.  
ได ้มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ๒ ครัง้ คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่เผยแพร่แนวพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการค้นหาตัวอย่าง
ความส�าเร็จของผู ้ปฏิบัติตามปรัชญาของ

ฝายน�้าล้นห้วยปุ่ง จังหวัดมุกดาหาร

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงปฏิบัตพิระราชกรณียกิจในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี ระหว่างวนัที ่  ๒๙ - ๓๐ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๗

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศ.เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ี บรรยายในหวัข้อ “ภมูคิุม้กนั
ประเทศไทย” ให้กับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 
การพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิ(นบร.) รุน่ที ่๓ ซึง่ประกอบไปด้วย
ข้าราชการทีท่�างานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสือ่มวลชน 
และองค์กรต่างๆ ทีป่ฏบิตังิานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
ณ อาคารส�านักงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิแขวงบางย่ีขนั 
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ

 วันศกุร์ที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ม.ล.ปนดัดา ดศิกลุ รองปลดั 
กระทรวงมหาดไทย บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ 
กับสังคมไทย” ให้แก่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 
การพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิ(นบร.) รุน่ที ่๓ ซึง่ประกอบไปด้วย
ข้าราชการ สื่อมวลชน และองค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติงานโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิณ อาคารส�านักงานโครงการอนัเน่ือง
มาจากพระราชด�าร ิแขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ

 วนัศกุร์ที ่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ 
เลขาธกิาร กปร.เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “โครงการยวุชนไทย 
ตามรอยพระบาทพระพ่อเจ้า ณ ถิน่เนามาตภุมู”ิ ณ โรงเรยีนมธัยม
ปัญญารตัน์ เขตบางรกั กรงุเทพฯ

 นบร.3 ศึกษาดงูาน ณ สาธารณรัฐตรุก ี๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗
 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.พร้อมด้วย 
คณะผู ้บริหาร และผู ้ เข ้ารับการอบรมนักบริการการพัฒนา 
ตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๓ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ทีส่าธารณรฐัตรุกี 
 

 วนัพธุที ่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส�านักงาน กปร. ประชมุ 
ร่วมกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสาน 
พระราชด�าร”ิ (RDPB Camp) รุน่ที ่๔

 วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และนายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด�าริ ส�าหรับบุคลากร 
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน จ�านวน ๘๐ คน ณ อาคารส�านักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิแขวงบางยีขั่น 
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ

 วันจนัทร์ที ่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ม.ล.จิรพันธุ ์  ทวีวงศ ์  
รองเลขาธิการ กปร. ติดตาม 
การเตรยีมการเกีย่วกบั “โครงการ 
ปลูกไม้สีม ่วงเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ทรงมพีระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา 
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด� าริ 
จงัหวัดสกลนคร  

 วนัองัคารที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. นายโกวทิย์ เพ่งวาณชิย์ 
รองเลขาธกิาร กปร. ม.ล.จริพนัธุ ์ทววีงศ์ รองเลขาธกิาร กปร. นายอภชิาติ จงสกลุ อธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิ 
ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง
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เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม จากการ
ประกวดทั้งสองครั้งท�าให้เกิดการขยายผล 
โดยการพดูคยุกบัผูท้ีไ่ด้รบัรางวัลทีม่คีวามพร้อม
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจะเป็น
สถานที่ที่ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้การปฏิบัติ มีการ
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้กัน ในปัจจุบันมี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๒๕ แห่ง 
ใน ๕ ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป  
๔ แห่ง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ๔ แห่ง 
ประเภท กลุม่เกษตรทฤษฎใีหม่ ๓ แห่ง ประเภท
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ๔ แห่ง ประเภท 
ภาคธรุกจิ ๖ แห่ง และประเภทหน่วยงานภาครฐั  
๕ แห่ง แสดงให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขา
อาชพีไม่ใช้เฉพาะด้านการเกษตรอย่างทีห่ลายคน
เข้าใจผดิกนั
 นอกจากนี ้ส�านกังาน กปร. ยงัเหน็ว่าควร
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มผู้ที่น้อมน�า 



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก โครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ
ภารกิจตามเสด็จ      กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ
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วัตถุประสงค์

๑.  เพ่ือเป็นช่องทางสือ่สารภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร 
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบยีบ มาตรการ ข่าวสาร 
ความรู ้รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ให้บคุลากรของส�านกังาน 
กปร. ได้รับทราบ

๓. เพ่ือสร้างเสรมิและพัฒนาความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ให้กบับคุลากรส�านกังาน กปร. ซึง่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.)
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Eventsกิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ บทความข่าว

“หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะท�าสิ่งไร 
จ�าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส 

ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยช�านาญแล้ว จะกระท�าได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ 
ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดท้ังหลักวิชาท้ังหลักคุณธรรม”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๓๕)

เปิด ประตูสู่อาเซียน :เรือ่งน่ารู้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ
(ตอนที่ 1)

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

เปิด ประตูสู่อาเซียน :
เรือ่งน่ารู้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ตอนที่ ๒)

“ภูมิสังคม”
	 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ น้ัน	 จะต ้องสอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน 

ภูมิภาคนั้นๆ	 และต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์	 และสภาพแวดล้อม 

ของสังคมจิตวิทยาในแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก	 เนื่องจากแต่ละแห่งคนไม่เหมือนกัน	 

สภาพภูมิประเทศ	 วิถีการด�ารงชี วิตและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

ในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกัน	ทรงใช้ค�าว่า	“ภูมิสังคม”

	 “Topographical	and	Sociological	Approach”
 Development according to His Majesty the King’s initiative must be consistent 

with	the	problems	of	each	specific	region	and	take	into	account	the	topographical	

as well as sociological factors of the locality due to differences in the area 

conditions, the way of life as well as culture and tradition. His Majesty used 

the words “Topography and Sociology.”

 วนัองัคารที ่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายดนชุา สนิธวานนท์ ทีป่รกึษาด้านการประสานงานโครงการฯ เป็นประธานการประชมุ 
ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องแนวทางการด�าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม  
เร่งรัด และติดตามผลการด�าเนินงาน IPV6 ในประเทศไทย ณ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ

 วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
คณะท�างาน KM ของส�านักงาน กปร. จัดเวที KM  
ครัง้ท่ี ๒ ประจ�าปี ๒๕๕๗ เพือ่เรยีนรูแ้นวพระราชด�าริ 
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยพาเจ้าหน้าท่ีของส�านกังาน กปร. 
เยีย่มชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

๙

๑๐

๑๑

 วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
นายดนชุา สินธวานนท์ ท่ีปรกึษาด้านการประสานงาน
โครงการฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Saraban) ครัง้ที ่ ๓ ณ ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
โรงแรมสวนดสิุต เพลส

 วั น ศุ ก ร ์ ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 
บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการน�้าอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ” ให้กับผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
หลกัสตูร “นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชด�าร”ิ 
(นบร.) รุน่ที ่ ๓ ซึง่ประกอบด้วย ข้าราชการ มลูนธิิ  
และสือ่มวลชน ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ อาคารส�านักงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ แขวง
บางยีข่นั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ

๑๒

 ส�านกังาน กปร. ได้จดัโครงการชมุชนสบืสาน
พระราชด�าริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตาม
นโยบายก�ากับองค์การที่ดี โดยโครงการชุมชนสืบสาน 

พระราชด�ารนิีเ้ป็นโครงการทีจ่ดัต่อเนือ่งเป็นปีทีส่อง 
มกีระบวนการศกึษาดงูานเรยีนรูจ้ากพืน้ทีจ่รงิภายใน 
ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจาก

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส�านกังาน กปร. ก�าหนด 
จดัโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�าร ิ จ�านวน ๒ ครัง้  
ครัง้ละ ๔๐ คน รวม ๘๐ คน ด�าเนนิการครัง้ที ่๑ ระหว่าง 
วนัที ่๓๑ พฤษภาคม - ๑ มถุินายน ๒๕๕๗ และครัง้ที ่๒ 
ระหว่างวนัที ่๒๘ - ๒๙ มถินุายน ๒๕๕๗ กลุม่เป้าหมาย
ประกอบด้วย ประชาชนใน ๘ ชมุชนรอบส�านกังาน กปร. 
ได้แก่ ชมุชนวดัพระยาศริไิอยสวรรค์ ชมุชนสะพานไม้ 
ชมุชนวดัคฤหบด ีชมุชนบ้านปนู ชมุชนวดัดาวดงึษาราม 
ชมุชนศรอีลุยั ชมุชนโค้งถ่าน และชมุชนคลองเจ้าครฑุ
 กจิกรรมอบรมและฝึกปฏบิตั ิแบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ 
คือ กลุ่มแรกด้านการเกษตร เป็นการเพาะปลูก 
และขยายพนัธุม์ะนาวนอกฤด ูและการปลกูพืชผกั
ในครัวเรือน กลุ่มที่สองด้านการผลิตของใช้ใน 
ครวัเรอืน เช่น สบู่เปลอืกมงัคดุ พมิเสนน�า้ และ 
ยาหม่องไพล และการท�าขนมไทยเพื่อประกอบ
อาชพี เช่น ขนมดอกจอก ทองม้วน และสาคไูส้หมู
 ผลการจดัโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�ารคิรัง้ที่ 
๑ ท่ีผ่านมาประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี ชุมชนสนใจ 
ร่วมท�ากจิกรรม ซกัถาม บนัทกึความรู ้และลงมอืปฏบิตัิ 
และผลการประเมินวัดความพึงพอใจของชุมชนใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีการ
ตดิตามประเมนิผลสัมฤทธ์ิหลงัจากทีไ่ด้รบัการฝึกอบรม
หลกัสตูรต่าง ๆ แล้ว 

โครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ

พระราชด�าร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่ศกึษาและเรยีนรู้
การพัฒนาดิน การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที ่
ในชุมชน การผลิตของใช้ในครวัเรอืน และการท�า
ขนมไทยเพื่อการประกอบเป็นอาชีพหลักและ

อาชพีเสรมิ อกีทัง้ เป็นการสร้างรากฐานความรูแ้ละ
การพฒันาให้ประชาชนโดยรอบส�านกังาน กปร. ให้สามารถ
อยูไ่ด้ด้วยตนเอง เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติของชมุชน
โดยรอบส�านกังานฯ ให้ดขีึน้โดยผ่านกระบวนการเรยีนรู ้
ทีม่คีวามต่อเนือ่งเป็นระบบ มลีกัษณะเรยีบง่าย และน�า
ผลส�าเรจ็ของโครงการฯ ไปประยกุต์ปฏบิตัไิด้จรงิ เพือ่ให้
มีภูมิคุ้มกันท่ีดีและเหมาะสมกับพื้นท่ีในชุมชน รวมท้ัง 
เป็นการลดรายจ่ายและเพิม่รายได้ให้กบัครวัเรอืน


