
ภารกิจตามเสด็จเลขาฯ ฝากบอก กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

๑

๖

	 ระหว่างวันที่	 ๒๙	 -	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมาร	ี เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	
โดยในวนัองัคารที	่๒๙	เมษายน	๒๕๕๗	ทรงร่วมงานฉลองครบรอบ	๒๐	ปี	การก่อตัง้
ศนูย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตร	ห้วยซอน-ห้วยซัว้	(หลกั	๒๒)	

๓

๒

๔

๕

๗

	 วนัพฤหสับดทีี	่๓	เมษายน	๒๕๕๗	นายชชัชยั	ภวูชิยสมัฤทธิ	์
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	 ส�านักงาน	 กปร.	 เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการ	 “พัฒนาจิตส�านึกสาธารณะของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ”	 รุน่ที	่ ๒	ณ	 ศนูย์ศกึษาการพัฒนา 
ห้วยทราย	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิอ�าเภอชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรุ	ี

	 วนัศกุร์ที	่๔	เมษายน	๒๕๕๗	ส�านกังาน	กปร.จดัประชมุเชงิ
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ 
ในลักษณะพื้นที่เชิงบูรณาการ	 จังหวัดสระบุรี	 โดยมีนายสุวัฒน์	 
เทพอารกัษ์	เลขาธกิาร	กปร.เป็นประธาน	 	

	 วนัอาทติย์ที	่๖	เมษายน	๒๕๕๗	นายโกวทิย์	 เพ่งวาณชิย์	รองเลขาธกิาร	ส�านักงาน	กปร.	น�าข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่�านักงานฯ	 
ร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ณ	พระปฐมบรมราชานสุรณ์	สะพานพระพทุธยอดฟ้า	
เนือ่งในโอกาสวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์

	 วันจันทร์ที่	 ๒๑	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 ส�านักงาน	 กปร.ร่วมกับ	 ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	 ได้จัดพิธีรดน�้าขอพรแสดงมุฑิตาจิต	 
แด่	อดตีเลขาธกิาร	กปร.	ทัง้	๖	ท่าน	เนือ่งในวนัสงกรานต์ประจ�าปี	๒๕๕๗	ในโอกาสนี	้อดตีเลขาธกิาร	กปร.	ทกุท่าน	ได้เข้าร่วมพธิ	ีได้กล่าว
อวยพรและให้โอวาท	แด่ผูบ้รหิารเจ้าหน้าที	่ของทัง้	๒	หน่วยงาน	 	

			 การที่ ได ้น�าเรื่องค�าแนะน�าของอดีต
เลขาธกิารมาฝากนัน้	เพือ่ทีจ่ะสือ่สารให้เหน็ว่างาน
ของส�านักงาน	กปร.	และผูท้ีเ่กีย่วข้องในการท�างาน
สนองพระราชด�าร	ิมคีวามส�าคญัยิง่	พรจากผูใ้หญ่
นอกจากจะเป็นขวัญก�าลงัใจแล้วยงัเป็นการเตอืน
ว่างานที่เราท�านั้นเป็นงานที่ส�าคัญ	 พวกเรา 
จึงต้องร่วมกันท�างานสนองพระราชด�าริด้วย 
ความรู	้ความสามารถอย่างเตม็ก�าลงั	เพือ่ให้งาน
ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ี

นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์
เลขาธกิาร	กปร.

นวนัที	่๒	เมษายน	๒๕๕๗	เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	
ทรงมพีระชนมายคุรบ	๕๙	พรรษา	ส�านกังาน	กปร.	ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจรญิ	และส�านกังาน	กปร.	 

ขอน้อมน�าพระราชด�ารัส	 และแนวพระราชด�าริที่ได้พระราชทานมาเร่งปฏิบัติให้การท�างานสนองพระราชด�าร ิ
สามารถช่วยเหลอืราษฎรและก่อประโยชน์สขุต่อประชาชนชาวไทยอย่างยัง่ยนื
	 	 	 	 เดอืนนีเ้ข้าสูเ่ทศกาลสงกรานต์	 หรอืเป็นวนัขึน้ปีใหม่ตามประเพณไีทย	 ขอใช้โอกาสนีส่้งความสขุให้เจ้าหน้าที	่ 
ส�านกังาน	กปร.	ทกุท่านรวมทัง้ผูท้ีม่ส่ีวนสนบัสนนุงานของส�านกังาน	กปร.	 ด้วย	เทศกาลสงกรานต์ของทกุปี	ส�านกังาน	
กปร.	 มปีระเพณจีดังานรดน�า้ขอพรจาก	อดตีเลขาธิการ	 กปร.	 ทัง้	 ๖	 ท่าน	 โดยเป็นการรกัษาประเพณไีทยทีผู่บ้รหิาร 
และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน	 กปร.	 รุน่ปัจจบุนัได้แสดงความเคารพและความระลกึถงึท่าน	 และทีส่�าคญัได้มาขอพรจากท่าน 
เหล่านี	้ซึง่ท่านอดตีเลขาฯ	นอกจากให้พรแล้วยงัสัง่สอน	ให้ข้อแนะน�าในการท�างานเพือ่สนองพระราชด�ารใิห้ได้ดยีิง่ขึน้ด้วย
	 				ค�าสอนและค�าแนะน�าทีข่อน�ามาเล่าให้ฟังส่วนหนึง่เป็นสิง่ทีเ่ลขาธกิาร	กปร.	คนแรก	คอื	
ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	 ได้แนะน�าเจ้าหน้าทีส่�านกังาน	กปร.	 รวมถงึผูท้�างานสนองพระราชด�าริ	
โดยท่านได้แนะน�าว่า	 ในปัจจุบนัการท�างานมคีวามยากยิง่ขึน้	 เนือ่งจากสถานการณ์ในสงัคม
และสภาวะแวดล้อมต่างๆ	 มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต	 ดังนั้น	 คนท�างานสนอง 
พระราชด�ารต้ิองมคีวามรอบคอบในการท�างาน	ค�าแนะน�านีถ้อืเป็นส่ิงย�า้เตอืนให้พวกเรา 
ทีเ่กีย่วข้องต้องน�าไปคดิและปฏบิตั	ิ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สิง่ทีอ่ดตีเลขาธกิารได้ให้ค�าแนะน�านัน้	 ส�านกังาน	กปร.	 ได้น�ามาเป็นแนวทาง 

ในการท�างานเสมอมาโดยเฉพาะเรื่องความรอบคอบในการจัดท�าโครงการสนอง 
พระราชด�าริน้ัน	 ส�านักงาน	 กปร.จะมีการศึกษาและส�ารวจข้อมูลในระดับพื้นที ่
เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิทัง้สภาพภมูปิระเทศและสภาพชวีติความเป็นอยูข่องราษฎร 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะท�าโครงการซึง่เป็นไปตามหลักภมิูสังคมข้อมูลเหล่านีจ้�าเป็นอย่างยิง่	
ซึง่ต้องมคีวามถกูต้องเป็นปัจจบุนั	และมคีวามครอบคลมุในทกุๆ	ด้านทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาทีจ่ะท�าการแก้ไข
	 	 	 	 นอกจากนี้	 กระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎร	 เป็นเรื่องที่ส�าคัญมากในการจัดท�าโครงการ 
โดยต้องมกีารรบัฟังความเหน็จากทัง้กลุม่ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการและกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
โครงการ	 โดย	ส�านกังาน	กปร.	 ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ในส่วนกลาง	ภมูภิาคและท้องถิน่	 ร่วมกนัพจิารณา
ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการรบัฟังความคดิเหน็	 และเราให้ความส�าคญักบัผลกระทบต่างๆ	 ทีอ่าจจะเกดิขึน้	 
มกีารวางแผนทีจ่ะแก้ไขปัญหาดงักล่าวไว้ล่วงหน้า	การท�าโครงการสนองพระราชด�ารนิัน้	 ส�านกังาน	กปร.	
ได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารทิีท่รงให้ความส�าคญัและดแูลผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างเตม็ที	่ เน่ืองจากกลุม่ 
คนเหล่านีเ้ป็นผูเ้สยีสละเพือ่สงัคม	ท�าให้โครงการสามารถเกดิขึน้ได้	 นอกจากผลกระทบด้านคนแล้วหากมี
ผลกระทบด้านอืน่ๆ	 เช่น	 มกีารใช้พืน้ทีป่่าไม้ทีเ่สือ่มสภาพในการท�าโครงการ	 กจ็ะมกีารหาพืน้ทีป่ลกูป่า 
เพือ่ทดแทนพืน้ทีท่ีต้่องใช้ไปในการท�าโครงการ	เป็นต้น

	 	นอกจากนี	้ปัจจบุนัการท�าโครงการพฒันา 
ด้านต่างๆ	 เช่น	 การสร้างอ่างเกบ็น�า้	 สร้างฝาย	 
สถานสีบูน�า้	ด้วยไฟฟ้า	หรอื	การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟูป่่าไม้	
เป็นต้น	มหีน่วยงาน	องค์กร	และกฎหมายต่างๆ	 
ทีเ่กีย่วข้องมากขึน้	มขีัน้ตอนการปฏบิตัใิหม่ๆ 	ดงันัน้	
การท�าโครงการต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบ	มกีาร
ด�าเนินการตามขั้นตอน	 เพื่อให้ได้โครงการที่ 
เหมาะสมทีส่ดุในการแก้ไขปัญหาของราษฎรตามที่
ได้พระราชทาน	พระราชด�ารไิว้

	 วันศุกร ์ที่ 	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 นางสุวรรณา	 พาศิริ	 
รองเลขาธิการ	 กปร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ 
ด้านวิชาการและประเมินผล	 โครงการพัฒนาและรณรงค ์ 
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๗	 
ณ	ส�านกังาน	กปร.	

	 วนัพฤหสับดทีี	่ ๑๗	 เมษายน	๒๕๕๗	นายสวุฒัน์	 เทพอารกัษ์	 เลขาธกิาร	 กปร.	 พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	 เข้าร่วมพธิรีดน�า้ขอพร 
เพือ่แสดงมฑุติาจติ	เนือ่งในวนัสงกรานต์ประจ�าปี	๒๕๕๗	แด่	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีท่านผู้หญงิ	วงศ์พรรณ	สนิทวงศ์	ณ	อยธุยา	
คณุหญงิ	ปานจติต์	 วฒันายากร	และนายจรย์ิ	ตลุยานนท์	พร้อมน้ีมอีดตีเลขาธกิาร	กปร.	 และอดตีผู้บรหิาร	ส�านักงาน	กปร.เข้าร่วมงาน 
หลายท่าน

๑

	 วนัเสาร์ที	่ ๕	 เมษายน	๒๕๕๗	ตรวจเยีย่ม
และติดตาม	 “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มแม่น�้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 และได้ปลูกต้นตะเคียนทอง	 
ปล่อยพนัธุป์ลาตะเพยีนลงในแหล่งน�า้เหนอืประตู
ระบายน�้าอุทกวิภาชลประสิทธิและเย่ียมชม 
ผลิตผลทางการเกษตรของตัวแทนเครือข่าย
เกษตรกร	ทีอ่ยูใ่นโครงการฯ

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 
พลอากาศเอก	ก�าธน	สนิธวานนท์	องคมนตรี	
เดนิทางตรวจเย่ียมและติดตามการด�าเนินงาน
ของ	 “ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ”	 จังหวัดนราธิวาส	 โดย 
ได้นั่งรถพ่วงชมกิจกรรมต่างๆ	 ภายในศูนย์ 
การศกึษาฯ	และปลกูต้น	“ยางนา”

	 วนัศกุร์ที	่ ๔	 เมษายน	๒๕๕๗	 ตรวจเยีย่มและตดิตาม	 “โครงการฟาร์ม
ตวัอย่างตามพระราชด�ารใินสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ”	บ้านครองชพี	
ต�าบลนาปะขอ	อ�าเภอบางแก้ว	 จงัหวดัพทัลงุ	 โดยได้กล่าวให้โอวาทและแนะน�า
แนวทางการพฒันาการด�าเนนิงานของโครงการฟาร์มตวัอย่างฯ	ในโอกาสนีด้้วย

	 องคมนตร	ีตรวจเยีย่มโครงการในพืน้ทีภ่าคใต้



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด�าริ รุ่นท่ี ๔
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.	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/
๙

Eventsกิจกรรมโครงการอันเนื่องฯ บทความค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ ๔

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี ๒๕๕๗

ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าท่ีอย่างไร ล้วนแต่มีส่วนส�าคัญอยู่ในงาน
ของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก�าลังความสามารถด้วยอุดมคติ 

ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าท่ีเป็นไปอย่างถูกต้องเท่ียงตรง 
ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเก่ียวเนื่องถึงสุขทุกข์

ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ.
วังไกลกังวล

วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑๐

๑๑

๘

 “ระเบิดจากข้างใน”

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน	 มีพระราชด�ารัสว่า	

“ต้องระเบิดจากข้างใน”	 ซึ่งหมายความว่า	 ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ 

คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน	 

แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก	 มิใช่การน�าเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไป

หาชุมชนและหมู่บ้าน	ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว	จึงไม่สามารถ

ปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและน�าไปสู่ความล่มสลายได้

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

ส�ำนักแผนงำนและวิเทศสัมพันธ์

เปิด ประตูสู่อาเซียน :
เรือ่งน่ารู้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ตอนที่ 1)

 “Explosion from Within”
 Emphasizing human development, His Majesty frequently uses  

the phrase “explosion from within,” that is, to make individuals and 

families in the communities strong and ready first. When the people  

are ready, they will burst out with their inner readiness and then be exposed 

to the outside world. The progress or the outsiders should not be brought 

into a community which is 

not prepared or made 

ready. Many communities 

that are not quite ready 

and cannot adapt to the 

changes introduced 

from outside tend to 

face community failure.

	 วนัพฤหัสบดท่ีี	๒๔	เมษายน	๒๕๕๗	นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	
เลขาธกิาร	กปร.	และนางอมัพร	สวสัดิสุ์ข	ประธานกลุม่เกษตรกร
ปลกูส้มโอพนัธุท์บัทมิสยาม	บ้านบางดกุ	ต.คลองน้อย	อ.ปากพนงั	
จ.นครศรีธรรมราช	 ให้สัมภาษณ์ในรายการบ่ายนี้มีค�าตอบ	 
ออกอากาศทางสถานโีทรทัศน์โมเดร์ินไนน์ทีว	ี
 

	 วนัพฤหสับดทีี	่ ๒๔	 เมษายน	๒๕๕๗	นายอ�าพล	 เสนาณรงค์	
องคมนตร	ี เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการพฒันาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝก	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิครัง้ที	่๑/๒๕๕๗	ณ	ห้อง
ประชมุ	๒๐๑	ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ 	

 วันอังคารที่	๒๙	เมษายน	-	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗	นางสุวรรณา	พาศิริ	รองเลขาธิการ	กปร.และคณะติดตามประเมินผลโครงการ

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ได้ติดตามงานหญ้าแฝกในพื้นที่	จ.ประจวบคีรีขันธ์	และจ.เพชรบุรี

	 วันอังคารท่ี	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๕๗	

ส�านกังาน	กปร.	น�าส�านกังาน	กปร.	น�าสือ่มวลชน	

ในโครงการส่ืออาสาสืบสานพระราชด�าริ	 

ร่วมงาน	๒๐	ปี	ศนูย์พฒันาและบรกิาร	

ด้านการเกษตร	 ห้วยซอน-ห้วยซั้ว	

(หลัก	๒๒)	สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว


