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วัตถุุประสงค์์
๑. เพ่�อเป็นัช่่องท�งส่ำ�อสำ�รภ�ยในัองค์์กร แลัะภ�ยนัอกองค์์กรเก่�ยวกับก�รดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ
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สำำ�นัักง�นั กปร. เจ��ห้นั��ท่�ศู้นัย์ก�รศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แลัะห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  ท่�เก่�ยวข�อง
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ปีทุ่� ๑๖ ฉบับทุ่� ๑ เดือนตุลาค์มิ - ธัันวาค์มิ ๒๕๖๓

ทศมราชา: ทรงงานเพ่ื่�อชาติิและประชาชน (ติอนท่� ๑)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 1)

โดย กลุ่ัมวิเทศูสัำมพันัธ์ กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

สืืบสืาน รัักษา ต่่อยอด โครังการัอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำารัิ
 ในัพระร�ช่พิธ่บรมร�ช่�ภิเษก เม่�อวันัท่� ๔ พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ 

พระบ�ทสำมเด็จพระวชิ่รเกลั��เจ��อย้่หั้ว ได�พระร�ช่ท�นัพระปฐม 

บรมร�ช่โองก�รแก่ประช่�ช่นัช่�วไทย ค์ว�มว่� “เราจะสืืบสืาน รักษา 

และต่่อยอด และครองแผ่่นดินโดยธรรมเพืื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณา

ราษฎรต่ลอดไป” เห็้นัได�จ�กก�รท่�ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม 

แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รต่ิดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธ�นั แลัะรองประธ�นัรวม ๗ ท่�นั 

ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั เป็นักรรมก�ร แลัะสำำ�นัักง�นั กปร. 

เป็นัฝ่่�ยเลัข�นุัก�ร ทำ�ห้นั��ท่�ติ่ดต่�ม เร่งรัด บ้รณ�ก�รโค์รงก�รอันัเน่ั�อง

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลั

อดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�ดำ�เนิันัก�รให้�

แลั�วเสำร็จโดยเร็วเป็นัลัำ�ดับแรกก่อนั ซึ�งปัจจุบันัม่จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร

 นัอกจ�กน่ั� นัับแต่่ขึ�นัค์รองร�ช่ย์เม่�อวันัท่� ๑๓ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๕๙ 

พระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่ห้ัว ได�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนัินัก�ร แลัะ 

ทรงรับโค์รงก�รท่�ร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�ในัโค์รงก�ร

อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๙๗ โค์รงก�ร (ข�อม้ลั ณ กันัย�ยนั 

๒๕๖๓) สำ�ม�รถแบ่งประเภทได� ดังน่ั� 

 ๑) โค์รงก�รท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๓ โค์รงก�ร 

ปัจจุบันัดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จทุกโค์รงก�ร

 ๒) โค์รงก�รเกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ 

(ฎ่ก�) จำ�นัวนั ๗๔ โค์รงก�ร (ดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จ ๑๘ โค์รงก�ร, 

อย้่ระห้ว่�งดำ�เนิันัก�ร ๑๐ โค์รงก�ร, อย้ร่ะห้ว่�งเต่ร่ยมเสำนัอ

ของบประม�ณ ๔๖ โค์รงก�ร)

Nurture, Conserve and Extend the Royal Development Projects
 On 4 May 2019, at the Coronation Ceremony, His Majesty 

King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (King 

Rama X) gave the Royal Oath to Thai people, “We shall nurture, 

conserve, extend and reign with righteousness for the benefits 

and happiness of the people forever.” Following King Rama IX’s 

footsteps, His Majesty the King graciously appointed the  

Committee on Monitoring and Driving the Royal Development 

Projects with 7 privy councillors as chairperson and deputy 

chairpersons, together with 13 representatives from agencies 

concerned as committee members and the Office of the Royal 

Development Projects Board (ORDPB) as secretary. The main 

task is to follow, precipitate and integrate the implementation 

of the royal development projects initiated by His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej the Great. At present, there are 88 projects 

awaiting implementation.  

 In addition, since his Accession to the Throne on 13 

October 2018, His Majesty the King has given the initiatives to 

implement the royal development projects and accepted the 

requests for help from the people as the royal development 

projects, altogether 97 royal development projects (as of  

September 2020) as follows: 

 1) Projects from royal initiatives: 23 projects (completed)

 2) Projects from petitions: 74 projects (18 completed, 10 

on-going, 46 preparing project proposals for budget) 

“We shall nurture, conserve, extend 
and reign with righteousness

for the benefiffiits and happiness of the people forever.”

เราจะส่ืบสืาน รักษา และต่ิอยอด 
และครองแผ่่นดินโดยธรรม 

เพ่ื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณาราษฎรติลอดไป

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

นโยบายและทิิศทิางการดำำาเนินงานของ
สำำานักงาน กปร. 
ประจำำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กลุ่ัมพัฒนั�ระบบบริห้�ร

ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. 
เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ 

พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ 
วัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิวัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิ

วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓

 สำำานักงาน กปร. ไดำ้จำัดำสำัมมนาประจำำาปีเม่�อวัันทิ่� 
๒๖ - ๒๘ พฤศจำิกายน ๒๕๖๓ เพ่�อรายงานถึึง 
ผลการดำำาเนินงาน ปัญหาอุปสำรรค และแผนการ
ดำำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในโอกาสำน่� 
เลขาธิิการ กปร. และคณะผ้้บริหารไดำ้มอบนโยบาย  
และแนวัทิางการดำำาเนินงาน ดำังน่�

ด้ำานการดำำาเนินงาน
 l ในัลัำ�ดับแรกขอขอบคุ์ณทุกค์นัท่�ร่วมกันัทำ�ง�นัต่ลัอดปีท่�ผ่�นัม� 

ซึ�งเป็นัปีท่�ม่ปัญห้�จ�กโรค์ระบ�ด COVID-19 ปัญห้�ค์ว�มแต่กแยก

ท�งก�รเม่อง ซึ�งเป็นัอุปสำรรค์ต่่อก�รดำ�เนิันัง�นัของสำำ�นัักง�นั กปร. 

ทำ�ให้�ต่�องม่ก�รปรับแผนัแลัะร้ปแบบก�รทำ�ง�นั แต่่ด�วยค์ว�มร่วมแรง

ร่วมใจของทุกค์นัทำ�ให้�ผ่�นัม�ได�ด�วยด่

 l พระบรมร�โช่บ�ย “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนัินัก�รสำนัองพระร�ช่ดำ�ริ ม่ง�นัของ

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพติ่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�รจะต่�องผลัักดันัให้�เป็นัร้ปธรรมต่่อไป 

 l ก�รขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย่้หั้ว 

ปัจจุบันัม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัม�ช่่วยกำ�กับด้แลั ซึ�งแต่่ลัะท่�นัก็ม่ร้ปแบบ

ก�รทำ�ง�นัท่�แต่กต่่�งกนัั รวมถงึบุค์ค์ลัท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องประสำ�นั

ก�รดำ�เนิันัง�นัม่ห้ลั�กห้ลั�ยม�กขึ�นั ดังนัั�นั ข�อม้ลั ร้ปแบบ ก�รเต่ร่ยมง�นั 

ก�รนัำ�เสำนัอ ต่�องม่ค์ว�มลัะเอ่ยดรอบค์อบ เปน็ัขั�นั เป็นัต่อนั ถ้กต่�องแลัะ

รวดเร็ว รวมถึงก�รระมัดระวังก�รเผยแพร่ข�อม้ลัทั�งด��นัก�รดำ�เนิันัง�นั 

แลัะก�รเผยแพร่ประช่�สัำมพันัธ์ 

 l ก�รเปล่ั�ยนัแปลังจะเกิดขึ�นัแน่ันัอนั ซึ�งได�พ้ดไว�ในัห้ลั�ย 

โอก�สำแลั�ว ก�รเปล่ั�ยนัแปลังทำ�ให้�ภ�รกิจม�กขึ�นั ให้�ห้�โอก�สำห้�ร่อกันั 

สำำ�ห้รับประเด็นัปัญห้�อุปสำรรค์ มอบห้ม�ยผ้�บริห้�รสำ�ยง�นัห้�ร่อแลัะ

ห้�แนัวท�งแก�ไข

 l ส่ำ�อสำ�รประช่�สัำมพันัธ์เป็นัง�นัท่�สำำ�คั์ญ ภ�รกิจง�นัต่�องปรับให้� 

ทันัสำมัย เช่่นั ร้ปแบบก�รประช่�สัำมพันัธ์ให้�เป็นัส่ำ�อออนัไลัน์ัม�กขึ�นั ข�อม้ลั

จ�กสำำ�นัักง�นั กปร. ต่�องเป็นัท่�ยอมรับแลัะเช่่�อถ่อได� ม่ก�รปรับปรุงข�อม้ลั 

ใหั้ทันัสำมัย ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำมในัก�รเผยแพร่ ก�รเช่่�อมโยงพระบรมร�โช่บ�ย 

กับข�อม้ลัโค์รงก�รฯ ก�รนัำ�ข�อม้ลัแลัะภ�พถ่�ยในัอด่ต่ม�เผยแพร่แก่ 

ค์นัรุ่นัให้ม่

ด้ำานบุคลากร
 l ปัจจุบันัม่เจ��ห้นั��ท่�ของสำำ�นัักง�นั กปร. เข��ม�ให้ม่ ทั�งท่�เป็นั

ข��ร�ช่ก�รแลัะพนัักง�นัร�ช่ก�ร จึงขอให้�ได�เร่ยนัร้� แลัะรับทร�บถึง

วัฒนัธรรมองค์์กร แนัวท�งก�รทำ�ง�นัซึ�งเป็นัห้น่ัวยง�นัพิเศูษ ม่ภ�รกิจ

เป็นัจำ�นัวนัม�ก แต่่ต่�องดำ�เนิันัก�รอย่�งรวดเร็ว ไม่ม่ค์ำ�ว่� “ด่วนั” ม่แต่่

ค์ำ�ว่� “เด่�ยวน่ั�” บุค์ลั�กรสำำ�นัักง�นั กปร. ทุกค์นัต่�องทุ่มเทแรงก�ย  

แรงใจ ม่ค์ว�มพร�อมในัก�รปฏิิบัติ่ง�นั ม่ก�รทำ�ง�นัเป็นัท่มแลัะ 

ก�รทำ�ง�นัข��มสำ�ยง�นั ม่ค์ว�มสำ�มัค์ค่์ เข��ใจซึ�งกันัแลัะกันั ให้�อภัย 

กันัแลัะกันั ม่ก�รส่ำ�อสำ�รกันัให้�ม�ก ๆ ประเด็นัปัญห้�ก�รข�ดประสำบก�รณ์ 

ห้ร่อข�ดค์ว�มช่ำ�นั�ญในัง�นั ขอให้�รุ่นัพ่�ค์วรทำ�ห้นั��ท่�เป็นัพ่�เล่ั�ยง ในัขณะ

เด่ยวกันัแต่่ลัะค์นัต่�องห้�ค์ว�มร้� แลัะพย�ย�มพัฒนั�ต่นัเอง

 l เน่ั�องด�วยภ�วะเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� เร�ไม่ม่แผนัเพิ�มจำ�นัวนับุค์ลั�กร 

ดังนัั�นั ในัระยะ ๓ - ๔ ปีข��งห้นั��จะม่จำ�นัวนับุค์ลั�กรใกลั�เค่์ยงปัจจุบันั 

ซึ�งต่�องม่ก�รปรับตั่วภ�ยใต่�ทรัพย�กรท่�จำ�กัด คิ์ดว่�จะอย้่อย่�งไร  

ทำ�อย่�งไร รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนับุค์ลั�กร แลัะก�รใช่�เทค์โนัโลัยม่�ช่่วย

ในัก�รทำ�ง�นั

 l เลัข�ธิก�ร กปร. ม่ภ�รกิจจำ�นัวนัม�ก จึงไม่สำ�ม�รถทำ�เองได� 

ทุกง�นั จึงต่�องม่ก�รมอบห้ม�ยผ้�แทนั เช่่นั รองเลัข�ธิก�ร ท่�ปรึกษ�  

โดยค์ำ�นึังถึงค์ว�มเป็นัขั�นั เป็นัต่อนั ต่ลัอดจนัก�รกระจ�ยอำ�นั�จ แลัะ

ถ่อเป็นัแนัวท�งห้นึั�งในัก�รพัฒนั�ต่นัเองของผ้�ท่�ได�รับมอบห้ม�ย 

 l ก�รพัฒนั�ต่นัเอง โดยก�รเข��รับก�รฝึ่กอบรมในัห้ลัักส้ำต่รต่่�ง ๆ  

ใช่�วิธ่ก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนั รวมทั�งก�รค์ำ�นึังถึงประโยช่น์ัท่�สำำ�นัักง�นั 

กปร. จะได�รับ แลัะภ�รกิจง�นัท่�ผ้�เข��รับก�รฝึ่กอบรมรับผิดช่อบ (ปริม�ณ

ง�นัม�ก/นั�อย ม่ผ้�รับผิดช่อบแทนั แลัะง�นัไม่ไปห้นัักท่�เพ่�อนัร่วมง�นั) 

ซึ�งบ�งค์รั�งอ�จไม่ถ้กใจ ก�รฝึ่กอบรมท่� ไม่ต่รงภ�รกิจง�นัอ�จ 

ไม่อนุัญ�ต่ ค์ำ�นึังถึงกฎ กติ่ก� รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนัง�นั  

ห้ร่อก�รโยกย��ย

 l บ�งภ�รกิจง�นัอ�จม่โอก�สำท่�จะเกิดก�รทุจริต่ได� จึงขอให้�

บุค์ลั�กรของสำำ�นัักง�นั กปร. ยึดถ่อค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ แลัะให้�ถ่อเป็นั

นัโยบ�ยต่่อเน่ั�อง โค์รงก�รท่�ส่ำงเสำริมคุ์ณธรรมจริยธรรมในัสำำ�นัักง�นัฯ 

ค์วรดำ�เนิันัก�รต่่อเน่ั�อง แต่่ไม่ค์วรทำ�แบบป้พรม ขอให้�เริ�มจ�กจุดเล็ัก ๆ  

ห้�กได�ผลัด่ค่์อยขย�ยผลัต่่อไป 

ด้ำานงบประมาณ
 l โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม่ท่�ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริให้�

ดำ�เนันิัก�รโดยต่รง ห้ร่อทรงรบัโค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นั

ค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ กรณ่ท่� 

ห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  จัดทำ�โค์รงก�รขึ�นั เพ่�อนัำ�แนัวพระร�ช่ดำ�ริไปขย�ยผลั 

เห็้นัว่�ไม่ค์วรใช่�ค์ำ�ว่�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ  

ส่ำวนัร�ช่ก�รอ่�นัอ�จจะไม่เข��ใจ เจ��ห้นั��ท่�ท่�เก่�ยวข�องค์วรม่ก�รช่่�แจง  

แลัะทำ�ค์ว�มเข��ใจห้ลัักเกณฑ์์น่ั�

 l พระร�ช่บัญญัติ่วิธ่ก�รงบประม�ณ พ.ศู. ๒๕๖๑ ม�ต่ร� ๔๓  

เร่�องก�รขอเบิกจ่�ยจ�กค์ลัังต่�มงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณใด 

ให้�กระทำ�ได�แต่่เฉพ�ะภ�ยในัปีงบประม�ณนัั�นั ดังนัั�นั ต่�องเร่งรัดเร่�อง 

ก�รเสำนัอขอรับก�รสำนัับสำนุันังบประม�ณร�ยจ่�ย งบกลั�ง แลัะ 

ก�รวิเค์ร�ะห์้โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อให้�สำ�ม�รถ 

ดำ�เนิันัก�รได�ทันัภ�ยในัปีงบประม�ณ

ด้ำานงานสำนับสำนุน
 l ก�รป้องกันัโรค์ระบ�ด COVID-19 ขอให้�ดำ�เนิันัก�รอย่�งต่่อเน่ั�อง 

รวมถึงก�รปฏิิบัติ่ง�นัแบบ New Normal ขอให้�ม่ก�รใช่�เทค์โนัโลัย่ 

ม�ช่่วยให้�ก�รทำ�ง�นัร�บร่�นั แลัะค์ล่ัองตั่วขึ�นั

 l ขอให้�ทุกค์นัช่่วยกันัด้แลั รักษ�ทรัพย์สิำนัร�ช่ก�ร เช่่นั อ�ค์�รสำถ�นัท่� 

วิทยุส่ำ�อสำ�ร รถยนัต์่ ฯลัฯ

 l ง�นัพัฒนั�บุค์ลั�กร ง�นังบประม�ณ ปัจจุบันัม่กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เกิดขึ�นัม�ก จำ�เป็นัต่�องม่ก�รศูึกษ�เร่ยนัร้�ให้�เข��ใจ เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ 

ถ้กต่�อง แลัะรวดเร็ว

 l ก�รจัดสำวัสำดิก�รให้�แก่เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ทุก ๆ ค์นั เช่่นั 

ก�รต่รวจสุำขภ�พท่�ม่เจ��ห้นั��ท่�บ�งกลุ่ัมไม่สำ�ม�รถเบิกจ่�ยต่�มระเบ่ยบ

ร�ช่ก�รได� ห้ร่อก�รช่่วยเห้ล่ัอสำม�ช่ิก ขอให้�ค์ณะกรรมก�รสำวัสำดิก�ร

พิจ�รณ�ให้�เป็นัไปต่�มระเบ่ยบท่�กำ�ห้นัดไว� 



เลขาฝากบอก

แนวัทิางการดำำาเนินงานในระยะต่่อไป 
 ๑) เร่งรัดแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ท่�อย้่

ระห้ว่�งติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนั ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�ต่�มแผนัง�นัท่�

กำ�ห้นัดไว�

 ๒) ต่รวจสำอบฐ�นัข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�รเพิ�มเติ่ม เพ่�อให้�เกิดค์ว�มถ้กต่�อง 

สำมบ้รณ์ เน่ั�องจ�กขณะน่ั�พบว่� ม่บ�งโค์รงก�รท่�ม่ห้ลัักฐ�นัชั่ดเจนัว่�เป็นั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร แต่่ปัจจุบันัยังไม่ได�บรรจุ 

อย้่ในัสำ�รบบโค์รงก�ร

 ๓) ส่ำงเสำริมให้�เกษต่รกรในัพ่�นัท่�โค์รงก�รฯ สำ�ม�รถประกอบอ�ช่่พ

ท่�เห้ม�ะสำมได�อย่�งเต็่มต่�มศัูกยภ�พของต่นัเอง เพ่�อเป็นัก�รสำนัอง 

พระบรมร�โช่บ�ยของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้หั่้ว ในัก�ร “ส่ำบสำ�นั รักษ� 

แลัะต่่อยอด” ต่่อไป

ภาค์
จำานวน
รวมิ

โค์รงการ

ทุ่�มิาโค์รงการ สถุานะโค์รงการ

สนับสนุนและ 
ข้ับเค์ลื�อนไปแล้ว

(โค์รงการ)

อยัู่ระห็ว่างการ
ติดตามิและข้ับเค์ลื�อน 

(โค์รงการ)

พระราช 
ดำาริตรง

ฎ่กา

เห้นั่อ ๔๖ ๙ ๓๗ ๒๓ ๒๓

กลั�ง ๑๔ ๑๐ ๔ ๙ ๕

ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อ ๑๔ ๓ ๑๑ ๑๓ ๑

ใต่� ๑๔ ๔ ๑๐ ๑๑ ๓

รวมิ ๘๘ ๒๖ ๖๒ ๕๖ ๓๒

ผลการดำำาเนินงาน 
 จ�กก�รต่รวจสำอบข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร พบว่� ม่โค์รงก�รท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร แบ่งเป็นั 

 l โค์รงก�รท่�พระร�ช่ท�นัพระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๖ โค์รงก�ร 

 l โค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ (ฎ่ก�) ซึ�งทรงรับเป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริแลั�ว จำ�นัวนั ๖๒ 

โค์รงก�ร 

 ค์ณะกรรมก�รฯ แลัะค์ณะอนุักรรมก�รฯ 

ได�ประชุ่มแลัะติ่ดต่�มง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริอย่�งต่่อเน่ั�อง ทั�งในัส่ำวนักลั�ง 

แลัะส่ำวนัภ้มิภ�ค์ เพ่�อติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด 

แลัะบ้รณ�ก�รห้นั่วยง�นัท่�เก่�ยวข�องในัก�ร

ดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�ร ส่ำงผลัให้�สำ�ม�รถขับเค์ล่ั�อนั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของ

พระบ�ทสำมเ ด็จพระบรมช่นัก� ธิ เบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร 

สำ�ม�รถจำ�แนักได� ดังน่ั�

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม 

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคเหนิ่อภาคเหนิ่อ

ll ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ  ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ 

ของคณะอนิุกรรมการติิดติามของคณะอนิุกรรมการติิดติาม

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อ

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ

ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้

	 ด�วยพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม ให้�ม่ค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั แลัะเร่งรัด รวมทั�งแก�ไข

ปัญห้� อุปสำรรค์ ร่วมกับห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่ 

มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร แลัะให้�ดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ค์วบค่้์กันั 

ไปให้�ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำม โดยให้�ดำ�เนิันัก�รลัำ�ดับค์ว�มสำำ�คั์ญเร่งด่วนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่รก่อนั

 พลัเอก เปรม ติ่ณส้ำลั�นันัท์ ประธ�นัองค์มนัต่ร่ ได�ลังนั�มในัค์ำ�สัำ�งสำำ�นัักง�นัองค์มนัต่ร่ ท่� ๑/๒๕๖๒ ลังวันัท่� ๒๖ เมษ�ยนั ๒๕๖๒  

เร่�อง แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ (แก�ไขเพิ�มเติ่ม ฉบับท่� ๒) เพ่�อสำนัองพระร�ช่กระแสำดังกล่ั�ว  

โดยม่องค์์ประกอบ ดังน่ั�

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นักรรมก�ร 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยอำ�พนั กิต่ติ่อำ�พนั องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก เฉลิัมชั่ย สิำทธิสำ�ท องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัอ�ก�ศูเอก จอม รุ่งสำว่�ง องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l ส่ำวนัร�ช่ก�รท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั  เป็นักรรมก�ร 

 l เลัข�ธิก�ร กปร.  เป็นักรรมก�รแลัะเลัข�นุัก�ร

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�ในัก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด แลัะบ้รณ�ก�ร ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ท

สำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�สำำ�เร็จเร่ยบร�อย 

 ต่่อม� นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่ ประธ�นักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ได�แต่่งตั่�ง 

ค์ณะอนุักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัระดับพ่�นัท่� ๔ ภ�ค์ ดังน่ั� 

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์เห้น่ัอ 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์กลั�ง

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่ เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ใต่�

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�เช่่นัเด่ยวกับค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แต่่ม่ขอบเขต่ง�นัต่�มภ้มิภ�ค์ 

ท่�กำ�ห้นัด 

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

การติ่ดำต่ามและขับเคล่�อน
โครงการอันเน่�องมาจำากพระราชดำำาริ

โดย กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

ข�อม้ลั ณ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๖๓

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณะอนิุกรรมการติิดติามและ คณะอนิุกรรมการติิดติามและ 

ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  

ภาคกลางภาคกลาง

 ในัช่่วงเริ�มต่�นัปีงบประม�ณ ๒๕๖๔ ผมม่ห้ลั�ยเร่�องสำำ�คั์ญท่� 

จะขอสำ่�อสำ�รให้�ได�รับร้� เร่�องแรก วันัท่� ๑๔ พฤศูจิก�ยนัของทุกปี  

เป็นั “วันัพระบิด�แห่้งฝ่นัห้ลัวง” อันัเป็นัวันัท่�พระบ�ทสำมเด็จพระบรม

ช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร เสำด็จ

พระร�ช่ดำ�เนิันัเย่อนัร�ษฎรในัภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ เม่�อวันัท่� ๑๔ 

พฤศูจิก�ยนั ๒๔๙๘ ทรงพบว่�ร�ษฎรเด่อดร�อนั พ่ช่ผลัเส่ำยห้�ยจ�กทั�ง

ฝ่นัแลั�งแลัะนัำ��ท่วม ทำ�ให้�ทรงเกิดแนัวค์ิดในัก�รแก�ไขปัญห้�ทุกข์ร�อนั

ของร�ษฎร แลัะเปน็ัต่�นักำ�เนิัดของโค์รงก�รอนััเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ

ด��นัฝ่นัห้ลัวงในัก�ลัเวลั�ต่่อม�  เร่�องท่�สำอง วันัท่� ๕ ธันัว�ค์มของทุกปี 

เป็นั “วันัดินัโลัก” เน่ั�องจ�กองค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ (UN) เห็้นัว่� 

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ทรงม่พระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพัฒนั�ทรัพย�กรดินั  

แลัะโค์รงก�รอนััเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพฒันั�ดินัม�กม�ย 

เพ่�อยกระดับคุ์ณภ�พช่่วิต่ของประช่�ช่นั เช่่นั โค์รงก�รแกลั�งดินั โค์รงก�ร

แก�ดินัเปร่�ยว โค์รงก�รฟ้ื้�นัฟ้ื้ท่�ดินัเสำ่�อมโทรม แลัะโค์รงก�รห้ญ��แฝ่ก 

เป็นัต่�นั เพร�ะดินัสำ�ม�รถสำร��งค์ว�มมั�นัค์งท�งอ�ห้�รให้�แก่ประช่�กร

ของโลัก นัำ�ไปส่้ำก�รแก�ปัญห้�ค์ว�มย�กจนัแลัะลัดปัญห้�ก�รข�ดแค์ลันั

อ�ห้�รได� แนัวพระร�ช่ดำ�ริด��นัก�รพัฒนั�ดินัก่อให้�เกิดประโยช่น์ัสุำข 

แก่ประช่�ช่นั เป็นัท่�ประจักษ์แลัะยอมรับในัสำ�กลั องค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ 

(UN) จึงประก�ศูให้�วันัท่� ๕ ธันัว�ค์ม เป็นั “วันัดินัโลัก” ตั่�งแต่่ปี ๒๕๕๗  

เป็นัต่�นัม� 

 เร่�องต่่อม� ก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

อย่�งยิ�งท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนิันัก�รสำนัอง 

พระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ปัจจุบันั 

ม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัเข��ม�ช่่วยติ่ดต่�ม กำ�กับด้แลั  

ซึ�งรวมไปถึงโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว แลัะพระบรมวงศ์ู  

ท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนิันัก�รโดยต่รง แลัะโค์รงก�ร

ท่�เกิดจ�กร�ษฎรถว�ยฎ่ก�ขอพระร�ช่ท�นัค์ว�ม 

ช่่วยเห้ล่ัอแลัะทรงรับไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ 

 เป็นัท่�ทร�บกันัด่ว่� สำถ�นัก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรค์ต่ิดเช่่�อไวรัสำโค์โรนั� ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ของประเทศูต่่�ง ๆ ทั�วโลัก รวมทั�งประเทศูไทยยังเกิดขึ�นั

อย่�งต่่อเน่ั�องแลัะไม่ห้ยุดนิั�ง ผมคิ์ดว่� เร่�อง COVID-19 น่ั� ยังค์งอย่้กับ

พวกเร�อ่กสัำกระยะห้นึั�ง ฉะนัั�นั ก�รเปล่ั�ยนัแปลัง ร้ปแบบก�รดำ�เนิันัช่่วิต่ 

แลัะก�รทำ�ง�นั แบบ New Normal เป็นัสิำ�งท่�ห้ล่ักเล่ั�ยงไม่ได� อ่กทั�งเป็นั

ตั่วเร่งในัก�รนัำ�เทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัม�ใช่�ในัก�รพัฒนั�ระบบร�ช่ก�ร ๔.๐ 

ด�วย ในัภ�วะท�งเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� ผมเห็้นัว่� สำ�ม�รถนั�อมนัำ�ห้ลัักปรัช่ญ�

ของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งค์ว�มสำำ�เร็จของโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๖ แห่้ง ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์สำ�ข�

ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ 

ค์ว�มร้�ของเค์ร่อข่�ยศู้นัย์เร่ยนัร้�เศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งเกษต่รกร

ห้ม่้บ��นัรอบศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม�ปรับใช่� 

ในัก�รดำ�เนิันัช่่วิต่แลัะก�รปฏิิบัติ่ง�นัของแต่่ลัะท่�นัแต่่ลัะองค์์ก�รในั

สำถ�นัก�รณ์ดังกล่ั�วได� 

 สำำ�ห้รับแนัวนัโยบ�ยก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัปี ๒๕๖๔ น่ั� ค่์อ ม่ค์ว�มระมัดระวัง เป็นัระบบ เป็นัขั�นั

เป็นัต่อนั รวดเร็ว ถ้กต่�องต่�มกฎ ระเบ่ยบ ซ่�อสัำต่ย์ สุำจริต่ โปร่งใสำ  

เป็นัท่ม พร�อมรับก�รเปล่ั�ยนัแปลังทกุสำถ�นัก�รณ์ในัยุค์เทค์โนัโลัยดิ่จิทัลั 

เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ง�นัม่ประสิำทธิภ�พ 

 ในัช่่วงเทศูก�ลัปีให้ม่น่ั� ผมขออวยพรให้�ทุกท่�นัม่สุำขภ�พจิต่ด่ 

สุำขภ�พก�ยด่ ทั�งน่ั� ผมได�ออกนัโยบ�ยงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

เพ่�อเป็นัตั่วอย่�งในัก�รสำร��งวัฒนัธรรมท่�ด่ ค่์�นิัยมท่�ด่ของสำำ�นัักง�นั 

กปร. ในัก�รป้องกันัก�รทุจริต่แลัะผลัประโยช่น์ัทับซ�อนั ซึ�งเร่�อง

ค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ เป็นัสิำ�งท่�ผมให้�ค์ว�มสำำ�ค์ัญแลัะสำำ�นัักง�นั 

กปร. ต่�องเป็นัแบบอย่�งท่�ด่

       ท��ยท่�สุำดน่ั� ผมขอให้�เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ประสำ�นั

ค์ว�มร่วมม่อกับห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ เพ่�อขับเค์ลั่�อนัก�รพัฒนั�

ต่�มพระร�ช่ดำ�ริแลัะโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ให้�เป็นัไปต่�มพระปฐมบรมร�ช่โองก�ร เม่�อวันัท่� ๔ 

พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ ดังค์ว�มว่� “เร�จะส่ำบสำ�นั 

รักษ� แลัะต่่อยอด แลัะค์รองแผ่นัดินัโดยธรรม 

เพ่�อประโยช่น์ัสุำขแห่้งอ�ณ�ร�ษฎรต่ลัอดไป” 

นายัดนุชา  สินธัวานนท์ุ

เลข้าธิัการ กปร.



เลขาฝากบอก

แนวัทิางการดำำาเนินงานในระยะต่่อไป 
 ๑) เร่งรัดแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ท่�อย้่

ระห้ว่�งติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนั ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�ต่�มแผนัง�นัท่�

กำ�ห้นัดไว�

 ๒) ต่รวจสำอบฐ�นัข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�รเพิ�มเติ่ม เพ่�อให้�เกิดค์ว�มถ้กต่�อง 

สำมบ้รณ์ เน่ั�องจ�กขณะน่ั�พบว่� ม่บ�งโค์รงก�รท่�ม่ห้ลัักฐ�นัชั่ดเจนัว่�เป็นั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร แต่่ปัจจุบันัยังไม่ได�บรรจุ 

อย้่ในัสำ�รบบโค์รงก�ร

 ๓) ส่ำงเสำริมให้�เกษต่รกรในัพ่�นัท่�โค์รงก�รฯ สำ�ม�รถประกอบอ�ช่่พ

ท่�เห้ม�ะสำมได�อย่�งเต็่มต่�มศัูกยภ�พของต่นัเอง เพ่�อเป็นัก�รสำนัอง 

พระบรมร�โช่บ�ยของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้หั่้ว ในัก�ร “ส่ำบสำ�นั รักษ� 

แลัะต่่อยอด” ต่่อไป

ภาค์
จำานวน
รวมิ

โค์รงการ

ทุ่�มิาโค์รงการ สถุานะโค์รงการ

สนับสนุนและ 
ข้ับเค์ลื�อนไปแล้ว

(โค์รงการ)

อยัู่ระห็ว่างการ
ติดตามิและข้ับเค์ลื�อน 

(โค์รงการ)

พระราช 
ดำาริตรง

ฎ่กา

เห้นั่อ ๔๖ ๙ ๓๗ ๒๓ ๒๓

กลั�ง ๑๔ ๑๐ ๔ ๙ ๕

ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อ ๑๔ ๓ ๑๑ ๑๓ ๑

ใต่� ๑๔ ๔ ๑๐ ๑๑ ๓

รวมิ ๘๘ ๒๖ ๖๒ ๕๖ ๓๒

ผลการดำำาเนินงาน 
 จ�กก�รต่รวจสำอบข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร พบว่� ม่โค์รงก�รท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร แบ่งเป็นั 

 l โค์รงก�รท่�พระร�ช่ท�นัพระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๖ โค์รงก�ร 

 l โค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ (ฎ่ก�) ซึ�งทรงรับเป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริแลั�ว จำ�นัวนั ๖๒ 

โค์รงก�ร 

 ค์ณะกรรมก�รฯ แลัะค์ณะอนุักรรมก�รฯ 

ได�ประชุ่มแลัะติ่ดต่�มง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริอย่�งต่่อเน่ั�อง ทั�งในัส่ำวนักลั�ง 

แลัะส่ำวนัภ้มิภ�ค์ เพ่�อติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด 

แลัะบ้รณ�ก�รห้นั่วยง�นัท่�เก่�ยวข�องในัก�ร

ดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�ร ส่ำงผลัให้�สำ�ม�รถขับเค์ล่ั�อนั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของ

พระบ�ทสำมเ ด็จพระบรมช่นัก� ธิ เบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร 

สำ�ม�รถจำ�แนักได� ดังน่ั�

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม 

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคเหนิ่อภาคเหนิ่อ

ll ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ  ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ 

ของคณะอนิุกรรมการติิดติามของคณะอนิุกรรมการติิดติาม

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อ

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ

ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้

	 ด�วยพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม ให้�ม่ค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั แลัะเร่งรัด รวมทั�งแก�ไข

ปัญห้� อุปสำรรค์ ร่วมกับห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่ 

มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร แลัะให้�ดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ค์วบค่้์กันั 

ไปให้�ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำม โดยให้�ดำ�เนิันัก�รลัำ�ดับค์ว�มสำำ�คั์ญเร่งด่วนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่รก่อนั

 พลัเอก เปรม ติ่ณส้ำลั�นันัท์ ประธ�นัองค์มนัต่ร่ ได�ลังนั�มในัค์ำ�สัำ�งสำำ�นัักง�นัองค์มนัต่ร่ ท่� ๑/๒๕๖๒ ลังวันัท่� ๒๖ เมษ�ยนั ๒๕๖๒  

เร่�อง แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ (แก�ไขเพิ�มเติ่ม ฉบับท่� ๒) เพ่�อสำนัองพระร�ช่กระแสำดังกล่ั�ว  

โดยม่องค์์ประกอบ ดังน่ั�

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นักรรมก�ร 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยอำ�พนั กิต่ติ่อำ�พนั องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก เฉลิัมชั่ย สิำทธิสำ�ท องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัอ�ก�ศูเอก จอม รุ่งสำว่�ง องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l ส่ำวนัร�ช่ก�รท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั  เป็นักรรมก�ร 

 l เลัข�ธิก�ร กปร.  เป็นักรรมก�รแลัะเลัข�นุัก�ร

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�ในัก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด แลัะบ้รณ�ก�ร ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ท

สำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�สำำ�เร็จเร่ยบร�อย 

 ต่่อม� นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่ ประธ�นักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ได�แต่่งตั่�ง 

ค์ณะอนุักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัระดับพ่�นัท่� ๔ ภ�ค์ ดังน่ั� 

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์เห้น่ัอ 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์กลั�ง

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่ เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ใต่�

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�เช่่นัเด่ยวกับค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แต่่ม่ขอบเขต่ง�นัต่�มภ้มิภ�ค์ 

ท่�กำ�ห้นัด 

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

การติ่ดำต่ามและขับเคล่�อน
โครงการอันเน่�องมาจำากพระราชดำำาริ

โดย กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

ข�อม้ลั ณ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๖๓

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณะอนิุกรรมการติิดติามและ คณะอนิุกรรมการติิดติามและ 

ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  

ภาคกลางภาคกลาง

 ในัช่่วงเริ�มต่�นัปีงบประม�ณ ๒๕๖๔ ผมม่ห้ลั�ยเร่�องสำำ�คั์ญท่� 

จะขอสำ่�อสำ�รให้�ได�รับร้� เร่�องแรก วันัท่� ๑๔ พฤศูจิก�ยนัของทุกปี  

เป็นั “วันัพระบิด�แห่้งฝ่นัห้ลัวง” อันัเป็นัวันัท่�พระบ�ทสำมเด็จพระบรม

ช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร เสำด็จ

พระร�ช่ดำ�เนิันัเย่อนัร�ษฎรในัภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ เม่�อวันัท่� ๑๔ 

พฤศูจิก�ยนั ๒๔๙๘ ทรงพบว่�ร�ษฎรเด่อดร�อนั พ่ช่ผลัเส่ำยห้�ยจ�กทั�ง

ฝ่นัแลั�งแลัะนัำ��ท่วม ทำ�ให้�ทรงเกิดแนัวค์ิดในัก�รแก�ไขปัญห้�ทุกข์ร�อนั

ของร�ษฎร แลัะเปน็ัต่�นักำ�เนิัดของโค์รงก�รอนััเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ

ด��นัฝ่นัห้ลัวงในัก�ลัเวลั�ต่่อม�  เร่�องท่�สำอง วันัท่� ๕ ธันัว�ค์มของทุกปี 

เป็นั “วันัดินัโลัก” เน่ั�องจ�กองค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ (UN) เห็้นัว่� 

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ทรงม่พระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพัฒนั�ทรัพย�กรดินั  

แลัะโค์รงก�รอนััเนั่�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพฒันั�ดินัม�กม�ย 

เพ่�อยกระดับคุ์ณภ�พช่่วิต่ของประช่�ช่นั เช่่นั โค์รงก�รแกลั�งดินั โค์รงก�ร

แก�ดินัเปร่�ยว โค์รงก�รฟ้ื้�นัฟ้ื้ท่�ดินัเสำ่�อมโทรม แลัะโค์รงก�รห้ญ��แฝ่ก 

เป็นัต่�นั เพร�ะดินัสำ�ม�รถสำร��งค์ว�มมั�นัค์งท�งอ�ห้�รให้�แก่ประช่�กร

ของโลัก นัำ�ไปส่้ำก�รแก�ปัญห้�ค์ว�มย�กจนัแลัะลัดปัญห้�ก�รข�ดแค์ลันั

อ�ห้�รได� แนัวพระร�ช่ดำ�ริด��นัก�รพัฒนั�ดินัก่อให้�เกิดประโยช่น์ัสุำข 

แก่ประช่�ช่นั เป็นัท่�ประจักษ์แลัะยอมรับในัสำ�กลั องค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ 

(UN) จึงประก�ศูให้�วันัท่� ๕ ธันัว�ค์ม เป็นั “วันัดินัโลัก” ตั่�งแต่่ปี ๒๕๕๗  

เป็นัต่�นัม� 

 เร่�องต่่อม� ก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

อย่�งยิ�งท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนิันัก�รสำนัอง 

พระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ปัจจุบันั 

ม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัเข��ม�ช่่วยติ่ดต่�ม กำ�กับด้แลั  

ซึ�งรวมไปถึงโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว แลัะพระบรมวงศ์ู  

ท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนิันัก�รโดยต่รง แลัะโค์รงก�ร

ท่�เกิดจ�กร�ษฎรถว�ยฎ่ก�ขอพระร�ช่ท�นัค์ว�ม 

ช่่วยเห้ล่ัอแลัะทรงรับไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ 

 เป็นัท่�ทร�บกันัด่ว่� สำถ�นัก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรค์ต่ิดเช่่�อไวรัสำโค์โรนั� ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ของประเทศูต่่�ง ๆ ทั�วโลัก รวมทั�งประเทศูไทยยังเกิดขึ�นั

อย่�งต่่อเน่ั�องแลัะไม่ห้ยุดนิั�ง ผมคิ์ดว่� เร่�อง COVID-19 น่ั� ยังค์งอย่้กับ

พวกเร�อ่กสัำกระยะห้นึั�ง ฉะนัั�นั ก�รเปล่ั�ยนัแปลัง ร้ปแบบก�รดำ�เนิันัช่่วิต่ 

แลัะก�รทำ�ง�นั แบบ New Normal เป็นัสิำ�งท่�ห้ล่ักเล่ั�ยงไม่ได� อ่กทั�งเป็นั

ตั่วเร่งในัก�รนัำ�เทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัม�ใช่�ในัก�รพัฒนั�ระบบร�ช่ก�ร ๔.๐ 

ด�วย ในัภ�วะท�งเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� ผมเห็้นัว่� สำ�ม�รถนั�อมนัำ�ห้ลัักปรัช่ญ�

ของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งค์ว�มสำำ�เร็จของโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๖ แห่้ง ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์สำ�ข�

ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ 

ค์ว�มร้�ของเค์ร่อข่�ยศู้นัย์เร่ยนัร้�เศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งเกษต่รกร

ห้ม่้บ��นัรอบศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม�ปรับใช่� 

ในัก�รดำ�เนิันัช่่วิต่แลัะก�รปฏิิบัติ่ง�นัของแต่่ลัะท่�นัแต่่ลัะองค์์ก�รในั

สำถ�นัก�รณ์ดังกล่ั�วได� 

 สำำ�ห้รับแนัวนัโยบ�ยก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัปี ๒๕๖๔ น่ั� ค่์อ ม่ค์ว�มระมัดระวัง เป็นัระบบ เป็นัขั�นั

เป็นัต่อนั รวดเร็ว ถ้กต่�องต่�มกฎ ระเบ่ยบ ซ่�อสัำต่ย์ สุำจริต่ โปร่งใสำ  

เป็นัท่ม พร�อมรับก�รเปล่ั�ยนัแปลังทกุสำถ�นัก�รณ์ในัยุค์เทค์โนัโลัยดิ่จิทัลั 

เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ง�นัม่ประสิำทธิภ�พ 

 ในัช่่วงเทศูก�ลัปีให้ม่น่ั� ผมขออวยพรให้�ทุกท่�นัม่สุำขภ�พจิต่ด่ 

สุำขภ�พก�ยด่ ทั�งน่ั� ผมได�ออกนัโยบ�ยงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

เพ่�อเป็นัตั่วอย่�งในัก�รสำร��งวัฒนัธรรมท่�ด่ ค่์�นิัยมท่�ด่ของสำำ�นัักง�นั 

กปร. ในัก�รป้องกันัก�รทุจริต่แลัะผลัประโยช่น์ัทับซ�อนั ซึ�งเร่�อง

ค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ เป็นัสิำ�งท่�ผมให้�ค์ว�มสำำ�ค์ัญแลัะสำำ�นัักง�นั 

กปร. ต่�องเป็นัแบบอย่�งท่�ด่

       ท��ยท่�สุำดน่ั� ผมขอให้�เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ประสำ�นั

ค์ว�มร่วมม่อกับห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ เพ่�อขับเค์ลั่�อนัก�รพัฒนั�

ต่�มพระร�ช่ดำ�ริแลัะโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ให้�เป็นัไปต่�มพระปฐมบรมร�ช่โองก�ร เม่�อวันัท่� ๔ 

พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ ดังค์ว�มว่� “เร�จะส่ำบสำ�นั 

รักษ� แลัะต่่อยอด แลัะค์รองแผ่นัดินัโดยธรรม 

เพ่�อประโยช่น์ัสุำขแห่้งอ�ณ�ร�ษฎรต่ลัอดไป” 

นายัดนุชา  สินธัวานนท์ุ

เลข้าธิัการ กปร.



เลขาฝากบอก

แนวัทิางการดำำาเนินงานในระยะต่่อไป 
 ๑) เร่งรัดแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ท่�อย้่

ระห้ว่�งติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนั ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�ต่�มแผนัง�นัท่�

กำ�ห้นัดไว�

 ๒) ต่รวจสำอบฐ�นัข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�รเพิ�มเติ่ม เพ่�อให้�เกิดค์ว�มถ้กต่�อง 

สำมบ้รณ์ เน่ั�องจ�กขณะน่ั�พบว่� ม่บ�งโค์รงก�รท่�ม่ห้ลัักฐ�นัชั่ดเจนัว่�เป็นั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร แต่่ปัจจุบันัยังไม่ได�บรรจุ 

อย้่ในัสำ�รบบโค์รงก�ร

 ๓) ส่ำงเสำริมให้�เกษต่รกรในัพ่�นัท่�โค์รงก�รฯ สำ�ม�รถประกอบอ�ช่่พ

ท่�เห้ม�ะสำมได�อย่�งเต็่มต่�มศัูกยภ�พของต่นัเอง เพ่�อเป็นัก�รสำนัอง 

พระบรมร�โช่บ�ยของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้หั่้ว ในัก�ร “ส่ำบสำ�นั รักษ� 

แลัะต่่อยอด” ต่่อไป

ภาค์
จำานวน
รวมิ

โค์รงการ

ทุ่�มิาโค์รงการ สถุานะโค์รงการ

สนับสนุนและ 
ข้ับเค์ลื�อนไปแล้ว

(โค์รงการ)

อยัู่ระห็ว่างการ
ติดตามิและข้ับเค์ลื�อน 

(โค์รงการ)

พระราช 
ดำาริตรง

ฎ่กา

เห้นั่อ ๔๖ ๙ ๓๗ ๒๓ ๒๓

กลั�ง ๑๔ ๑๐ ๔ ๙ ๕

ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อ ๑๔ ๓ ๑๑ ๑๓ ๑

ใต่� ๑๔ ๔ ๑๐ ๑๑ ๓

รวมิ ๘๘ ๒๖ ๖๒ ๕๖ ๓๒

ผลการดำำาเนินงาน 
 จ�กก�รต่รวจสำอบข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร พบว่� ม่โค์รงก�รท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร แบ่งเป็นั 

 l โค์รงก�รท่�พระร�ช่ท�นัพระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๖ โค์รงก�ร 

 l โค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ (ฎ่ก�) ซึ�งทรงรับเป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริแลั�ว จำ�นัวนั ๖๒ 

โค์รงก�ร 

 ค์ณะกรรมก�รฯ แลัะค์ณะอนุักรรมก�รฯ 

ได�ประชุ่มแลัะติ่ดต่�มง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริอย่�งต่่อเน่ั�อง ทั�งในัส่ำวนักลั�ง 

แลัะส่ำวนัภ้มิภ�ค์ เพ่�อติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด 

แลัะบ้รณ�ก�รห้นั่วยง�นัท่�เก่�ยวข�องในัก�ร

ดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�ร ส่ำงผลัให้�สำ�ม�รถขับเค์ล่ั�อนั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของ

พระบ�ทสำมเ ด็จพระบรมช่นัก� ธิ เบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร 

สำ�ม�รถจำ�แนักได� ดังน่ั�

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม 

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคเหนิ่อภาคเหนิ่อ

ll ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ  ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ 

ของคณะอนิุกรรมการติิดติามของคณะอนิุกรรมการติิดติาม

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อ

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ

ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้

	 ด�วยพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม ให้�ม่ค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั แลัะเร่งรัด รวมทั�งแก�ไข

ปัญห้� อุปสำรรค์ ร่วมกับห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่ 

มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร แลัะให้�ดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ค์วบค่้์กันั 

ไปให้�ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำม โดยให้�ดำ�เนิันัก�รลัำ�ดับค์ว�มสำำ�คั์ญเร่งด่วนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่รก่อนั

 พลัเอก เปรม ติ่ณส้ำลั�นันัท์ ประธ�นัองค์มนัต่ร่ ได�ลังนั�มในัค์ำ�สัำ�งสำำ�นัักง�นัองค์มนัต่ร่ ท่� ๑/๒๕๖๒ ลังวันัท่� ๒๖ เมษ�ยนั ๒๕๖๒  

เร่�อง แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ (แก�ไขเพิ�มเติ่ม ฉบับท่� ๒) เพ่�อสำนัองพระร�ช่กระแสำดังกล่ั�ว  

โดยม่องค์์ประกอบ ดังน่ั�

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นักรรมก�ร 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยอำ�พนั กิต่ติ่อำ�พนั องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก เฉลิัมชั่ย สิำทธิสำ�ท องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัอ�ก�ศูเอก จอม รุ่งสำว่�ง องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l ส่ำวนัร�ช่ก�รท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั  เป็นักรรมก�ร 

 l เลัข�ธิก�ร กปร.  เป็นักรรมก�รแลัะเลัข�นุัก�ร

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�ในัก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด แลัะบ้รณ�ก�ร ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ท

สำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�สำำ�เร็จเร่ยบร�อย 

 ต่่อม� นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่ ประธ�นักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ได�แต่่งตั่�ง 

ค์ณะอนุักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัระดับพ่�นัท่� ๔ ภ�ค์ ดังน่ั� 

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์เห้น่ัอ 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์กลั�ง

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่ เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ใต่�

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�เช่่นัเด่ยวกับค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แต่่ม่ขอบเขต่ง�นัต่�มภ้มิภ�ค์ 

ท่�กำ�ห้นัด 

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

การติ่ดำต่ามและขับเคล่�อน
โครงการอันเน่�องมาจำากพระราชดำำาริ

โดย กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

ข�อม้ลั ณ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๖๓

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณะอนิุกรรมการติิดติามและ คณะอนิุกรรมการติิดติามและ 

ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  

ภาคกลางภาคกลาง

 ในัช่่วงเริ�มต่�นัปีงบประม�ณ ๒๕๖๔ ผมม่ห้ลั�ยเร่�องสำำ�คั์ญท่� 

จะขอสำ่�อสำ�รให้�ได�รับร้� เร่�องแรก วันัท่� ๑๔ พฤศูจิก�ยนัของทุกปี  

เป็นั “วันัพระบิด�แห่้งฝ่นัห้ลัวง” อันัเป็นัวันัท่�พระบ�ทสำมเด็จพระบรม

ช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร เสำด็จ

พระร�ช่ดำ�เนิันัเย่อนัร�ษฎรในัภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ เม่�อวันัท่� ๑๔ 

พฤศูจิก�ยนั ๒๔๙๘ ทรงพบว่�ร�ษฎรเด่อดร�อนั พ่ช่ผลัเส่ำยห้�ยจ�กทั�ง

ฝ่นัแลั�งแลัะนัำ��ท่วม ทำ�ให้�ทรงเกิดแนัวค์ิดในัก�รแก�ไขปัญห้�ทุกข์ร�อนั

ของร�ษฎร แลัะเปน็ัต่�นักำ�เนิัดของโค์รงก�รอนััเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ

ด��นัฝ่นัห้ลัวงในัก�ลัเวลั�ต่่อม�  เร่�องท่�สำอง วันัท่� ๕ ธันัว�ค์มของทุกปี 

เป็นั “วันัดินัโลัก” เน่ั�องจ�กองค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ (UN) เห็้นัว่� 

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ทรงม่พระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพัฒนั�ทรัพย�กรดินั  

แลัะโค์รงก�รอนััเนั่�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพฒันั�ดินัม�กม�ย 

เพ่�อยกระดับคุ์ณภ�พช่่วิต่ของประช่�ช่นั เช่่นั โค์รงก�รแกลั�งดินั โค์รงก�ร

แก�ดินัเปร่�ยว โค์รงก�รฟ้ื้�นัฟ้ื้ท่�ดินัเสำ่�อมโทรม แลัะโค์รงก�รห้ญ��แฝ่ก 

เป็นัต่�นั เพร�ะดินัสำ�ม�รถสำร��งค์ว�มมั�นัค์งท�งอ�ห้�รให้�แก่ประช่�กร

ของโลัก นัำ�ไปส่้ำก�รแก�ปัญห้�ค์ว�มย�กจนัแลัะลัดปัญห้�ก�รข�ดแค์ลันั

อ�ห้�รได� แนัวพระร�ช่ดำ�ริด��นัก�รพัฒนั�ดินัก่อให้�เกิดประโยช่น์ัสุำข 

แก่ประช่�ช่นั เป็นัท่�ประจักษ์แลัะยอมรับในัสำ�กลั องค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ 

(UN) จึงประก�ศูให้�วันัท่� ๕ ธันัว�ค์ม เป็นั “วันัดินัโลัก” ตั่�งแต่่ปี ๒๕๕๗  

เป็นัต่�นัม� 

 เร่�องต่่อม� ก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

อย่�งยิ�งท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนิันัก�รสำนัอง 

พระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ปัจจุบันั 

ม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัเข��ม�ช่่วยติ่ดต่�ม กำ�กับด้แลั  

ซึ�งรวมไปถึงโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว แลัะพระบรมวงศ์ู  

ท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนิันัก�รโดยต่รง แลัะโค์รงก�ร

ท่�เกิดจ�กร�ษฎรถว�ยฎ่ก�ขอพระร�ช่ท�นัค์ว�ม 

ช่่วยเห้ล่ัอแลัะทรงรับไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ 

 เป็นัท่�ทร�บกันัด่ว่� สำถ�นัก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรค์ต่ิดเช่่�อไวรัสำโค์โรนั� ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ของประเทศูต่่�ง ๆ ทั�วโลัก รวมทั�งประเทศูไทยยังเกิดขึ�นั

อย่�งต่่อเน่ั�องแลัะไม่ห้ยุดนิั�ง ผมคิ์ดว่� เร่�อง COVID-19 น่ั� ยังค์งอย่้กับ

พวกเร�อ่กสัำกระยะห้นึั�ง ฉะนัั�นั ก�รเปล่ั�ยนัแปลัง ร้ปแบบก�รดำ�เนิันัช่่วิต่ 

แลัะก�รทำ�ง�นั แบบ New Normal เป็นัสิำ�งท่�ห้ล่ักเล่ั�ยงไม่ได� อ่กทั�งเป็นั

ตั่วเร่งในัก�รนัำ�เทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัม�ใช่�ในัก�รพัฒนั�ระบบร�ช่ก�ร ๔.๐ 

ด�วย ในัภ�วะท�งเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� ผมเห็้นัว่� สำ�ม�รถนั�อมนัำ�ห้ลัักปรัช่ญ�

ของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งค์ว�มสำำ�เร็จของโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๖ แห่้ง ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์สำ�ข�

ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ 

ค์ว�มร้�ของเค์ร่อข่�ยศู้นัย์เร่ยนัร้�เศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งเกษต่รกร

ห้ม่้บ��นัรอบศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม�ปรับใช่� 

ในัก�รดำ�เนิันัช่่วิต่แลัะก�รปฏิิบัติ่ง�นัของแต่่ลัะท่�นัแต่่ลัะองค์์ก�รในั

สำถ�นัก�รณ์ดังกล่ั�วได� 

 สำำ�ห้รับแนัวนัโยบ�ยก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัปี ๒๕๖๔ น่ั� ค่์อ ม่ค์ว�มระมัดระวัง เป็นัระบบ เป็นัขั�นั

เป็นัต่อนั รวดเร็ว ถ้กต่�องต่�มกฎ ระเบ่ยบ ซ่�อสัำต่ย์ สุำจริต่ โปร่งใสำ  

เป็นัท่ม พร�อมรับก�รเปล่ั�ยนัแปลังทกุสำถ�นัก�รณ์ในัยุค์เทค์โนัโลัยดิ่จิทัลั 

เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ง�นัม่ประสิำทธิภ�พ 

 ในัช่่วงเทศูก�ลัปีให้ม่น่ั� ผมขออวยพรให้�ทุกท่�นัม่สุำขภ�พจิต่ด่ 

สุำขภ�พก�ยด่ ทั�งน่ั� ผมได�ออกนัโยบ�ยงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

เพ่�อเป็นัตั่วอย่�งในัก�รสำร��งวัฒนัธรรมท่�ด่ ค่์�นิัยมท่�ด่ของสำำ�นัักง�นั 

กปร. ในัก�รป้องกันัก�รทุจริต่แลัะผลัประโยช่น์ัทับซ�อนั ซึ�งเร่�อง

ค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ เป็นัสิำ�งท่�ผมให้�ค์ว�มสำำ�ค์ัญแลัะสำำ�นัักง�นั 

กปร. ต่�องเป็นัแบบอย่�งท่�ด่

       ท��ยท่�สุำดน่ั� ผมขอให้�เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ประสำ�นั

ค์ว�มร่วมม่อกับห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ เพ่�อขับเค์ลั่�อนัก�รพัฒนั�

ต่�มพระร�ช่ดำ�ริแลัะโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ให้�เป็นัไปต่�มพระปฐมบรมร�ช่โองก�ร เม่�อวันัท่� ๔ 

พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ ดังค์ว�มว่� “เร�จะส่ำบสำ�นั 

รักษ� แลัะต่่อยอด แลัะค์รองแผ่นัดินัโดยธรรม 

เพ่�อประโยช่น์ัสุำขแห่้งอ�ณ�ร�ษฎรต่ลัอดไป” 

นายัดนุชา  สินธัวานนท์ุ

เลข้าธิัการ กปร.



เลขาฝากบอก

แนวัทิางการดำำาเนินงานในระยะต่่อไป 
 ๑) เร่งรัดแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ท่�อย้่

ระห้ว่�งติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนั ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�ต่�มแผนัง�นัท่�

กำ�ห้นัดไว�

 ๒) ต่รวจสำอบฐ�นัข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�รเพิ�มเติ่ม เพ่�อให้�เกิดค์ว�มถ้กต่�อง 

สำมบ้รณ์ เน่ั�องจ�กขณะน่ั�พบว่� ม่บ�งโค์รงก�รท่�ม่ห้ลัักฐ�นัชั่ดเจนัว่�เป็นั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร แต่่ปัจจุบันัยังไม่ได�บรรจุ 

อย้่ในัสำ�รบบโค์รงก�ร

 ๓) ส่ำงเสำริมให้�เกษต่รกรในัพ่�นัท่�โค์รงก�รฯ สำ�ม�รถประกอบอ�ช่่พ

ท่�เห้ม�ะสำมได�อย่�งเต็่มต่�มศัูกยภ�พของต่นัเอง เพ่�อเป็นัก�รสำนัอง 

พระบรมร�โช่บ�ยของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้หั่้ว ในัก�ร “ส่ำบสำ�นั รักษ� 

แลัะต่่อยอด” ต่่อไป

ภาค์
จำานวน
รวมิ

โค์รงการ

ทุ่�มิาโค์รงการ สถุานะโค์รงการ

สนับสนุนและ 
ข้ับเค์ลื�อนไปแล้ว

(โค์รงการ)

อยัู่ระห็ว่างการ
ติดตามิและข้ับเค์ลื�อน 

(โค์รงการ)

พระราช 
ดำาริตรง

ฎ่กา

เห้นั่อ ๔๖ ๙ ๓๗ ๒๓ ๒๓

กลั�ง ๑๔ ๑๐ ๔ ๙ ๕

ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อ ๑๔ ๓ ๑๑ ๑๓ ๑

ใต่� ๑๔ ๔ ๑๐ ๑๑ ๓

รวมิ ๘๘ ๒๖ ๖๒ ๕๖ ๓๒

ผลการดำำาเนินงาน 
 จ�กก�รต่รวจสำอบข�อม้ลัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร พบว่� ม่โค์รงก�รท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร แบ่งเป็นั 

 l โค์รงก�รท่�พระร�ช่ท�นัพระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๖ โค์รงก�ร 

 l โค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ (ฎ่ก�) ซึ�งทรงรับเป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริแลั�ว จำ�นัวนั ๖๒ 

โค์รงก�ร 

 ค์ณะกรรมก�รฯ แลัะค์ณะอนุักรรมก�รฯ 

ได�ประชุ่มแลัะติ่ดต่�มง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริอย่�งต่่อเน่ั�อง ทั�งในัส่ำวนักลั�ง 

แลัะส่ำวนัภ้มิภ�ค์ เพ่�อติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด 

แลัะบ้รณ�ก�รห้นั่วยง�นัท่�เก่�ยวข�องในัก�ร

ดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�ร ส่ำงผลัให้�สำ�ม�รถขับเค์ล่ั�อนั

โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของ

พระบ�ทสำมเ ด็จพระบรมช่นัก� ธิ เบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร 

สำ�ม�รถจำ�แนักได� ดังน่ั�

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม คณ ะอนิุ ก รรมก า รติิ ดติ า ม 

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคเหนิ่อภาคเหนิ่อ

ll ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ  ก ารติิ ดติ ามก ารดำา เ นิิ นิง านิ 

ของคณะอนิุกรรมการติิดติามของคณะอนิุกรรมการติิดติาม

และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� และขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� 

ภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อภาคติะวัันิออกเฉี่ยงเหนิ่อ

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของคณะอนิุกรรมการ

ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้ติิดติามและขับเคล่�อนิฯ ในิระดับพื้่�นิที่่� ภาคใติ้

	 ด�วยพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม ให้�ม่ค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั แลัะเร่งรัด รวมทั�งแก�ไข

ปัญห้� อุปสำรรค์ ร่วมกับห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่ 

มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร แลัะให้�ดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว ค์วบค่้์กันั 

ไปให้�ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำม โดยให้�ดำ�เนิันัก�รลัำ�ดับค์ว�มสำำ�คั์ญเร่งด่วนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร 

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่รก่อนั

 พลัเอก เปรม ติ่ณส้ำลั�นันัท์ ประธ�นัองค์มนัต่ร่ ได�ลังนั�มในัค์ำ�สัำ�งสำำ�นัักง�นัองค์มนัต่ร่ ท่� ๑/๒๕๖๒ ลังวันัท่� ๒๖ เมษ�ยนั ๒๕๖๒  

เร่�อง แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ (แก�ไขเพิ�มเติ่ม ฉบับท่� ๒) เพ่�อสำนัองพระร�ช่กระแสำดังกล่ั�ว  

โดยม่องค์์ประกอบ ดังน่ั�

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นักรรมก�ร 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่  เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l นั�ยอำ�พนั กิต่ติ่อำ�พนั องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัเอก เฉลิัมชั่ย สิำทธิสำ�ท องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l พลัอ�ก�ศูเอก จอม รุ่งสำว่�ง องค์มนัต่ร่ เป็นัรองประธ�นักรรมก�ร

 l ส่ำวนัร�ช่ก�รท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั  เป็นักรรมก�ร 

 l เลัข�ธิก�ร กปร.  เป็นักรรมก�รแลัะเลัข�นุัก�ร

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�ในัก�รติ่ดต่�ม ขับเค์ล่ั�อนั เร่งรัด แลัะบ้รณ�ก�ร ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�องกับโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ท

สำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยังไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�สำ�ม�รถดำ�เนิันัก�รได�สำำ�เร็จเร่ยบร�อย 

 ต่่อม� นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่ ประธ�นักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ได�แต่่งตั่�ง 

ค์ณะอนุักรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริในัระดับพ่�นัท่� ๔ ภ�ค์ ดังน่ั� 

 l นั�ยพลั�กร สุำวรรณรัฐ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์เห้น่ัอ 

 l พลัอ�ก�ศูเอก ช่ลิัต่ พุกผ�สุำข องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์กลั�ง

 l นั�ยจรัลัธ�ด� กรรณส้ำต่ องค์มนัต่ร่  เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ

 l พลัเอก กัมปนั�ท รุดดิษฐ์ องค์มนัต่ร่ เป็นัประธ�นัอนุักรรมก�รฯ ภ�ค์ใต่�

 โดยม่อำ�นั�จห้นั��ท่�เช่่นัเด่ยวกับค์ณะกรรมก�รติ่ดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แต่่ม่ขอบเขต่ง�นัต่�มภ้มิภ�ค์ 

ท่�กำ�ห้นัด 

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

การติ่ดำต่ามและขับเคล่�อน
โครงการอันเน่�องมาจำากพระราชดำำาริ

โดย กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

ข�อม้ลั ณ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๖๓

ll การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ การติิดติามการดำาเนิินิงานิของ

คณะอนิุกรรมการติิดติามและ คณะอนิุกรรมการติิดติามและ 

ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  ขั บ เ คล่� อนิฯ  ในิร ะดั บพื้่� นิที่่�  

ภาคกลางภาคกลาง

 ในัช่่วงเริ�มต่�นัปีงบประม�ณ ๒๕๖๔ ผมม่ห้ลั�ยเร่�องสำำ�คั์ญท่� 

จะขอสำ่�อสำ�รให้�ได�รับร้� เร่�องแรก วันัท่� ๑๔ พฤศูจิก�ยนัของทุกปี  

เป็นั “วันัพระบิด�แห่้งฝ่นัห้ลัวง” อันัเป็นัวันัท่�พระบ�ทสำมเด็จพระบรม

ช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร เสำด็จ

พระร�ช่ดำ�เนิันัเย่อนัร�ษฎรในัภ�ค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้น่ัอ เม่�อวันัท่� ๑๔ 

พฤศูจิก�ยนั ๒๔๙๘ ทรงพบว่�ร�ษฎรเด่อดร�อนั พ่ช่ผลัเส่ำยห้�ยจ�กทั�ง

ฝ่นัแลั�งแลัะนัำ��ท่วม ทำ�ให้�ทรงเกิดแนัวค์ิดในัก�รแก�ไขปัญห้�ทุกข์ร�อนั

ของร�ษฎร แลัะเปน็ัต่�นักำ�เนิัดของโค์รงก�รอนััเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ

ด��นัฝ่นัห้ลัวงในัก�ลัเวลั�ต่่อม�  เร่�องท่�สำอง วันัท่� ๕ ธันัว�ค์มของทุกปี 

เป็นั “วันัดินัโลัก” เน่ั�องจ�กองค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ (UN) เห็้นัว่� 

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ทรงม่พระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพัฒนั�ทรัพย�กรดินั  

แลัะโค์รงก�รอนััเนั่�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริเก่�ยวกับก�รพฒันั�ดินัม�กม�ย 

เพ่�อยกระดับคุ์ณภ�พช่่วิต่ของประช่�ช่นั เช่่นั โค์รงก�รแกลั�งดินั โค์รงก�ร

แก�ดินัเปร่�ยว โค์รงก�รฟ้ื้�นัฟ้ื้ท่�ดินัเสำ่�อมโทรม แลัะโค์รงก�รห้ญ��แฝ่ก 

เป็นัต่�นั เพร�ะดินัสำ�ม�รถสำร��งค์ว�มมั�นัค์งท�งอ�ห้�รให้�แก่ประช่�กร

ของโลัก นัำ�ไปส่้ำก�รแก�ปัญห้�ค์ว�มย�กจนัแลัะลัดปัญห้�ก�รข�ดแค์ลันั

อ�ห้�รได� แนัวพระร�ช่ดำ�ริด��นัก�รพัฒนั�ดินัก่อให้�เกิดประโยช่น์ัสุำข 

แก่ประช่�ช่นั เป็นัท่�ประจักษ์แลัะยอมรับในัสำ�กลั องค์์ก�รสำห้ประช่�ช่�ติ่ 

(UN) จึงประก�ศูให้�วันัท่� ๕ ธันัว�ค์ม เป็นั “วันัดินัโลัก” ตั่�งแต่่ปี ๒๕๕๗  

เป็นัต่�นัม� 

 เร่�องต่่อม� ก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

อย่�งยิ�งท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนิันัก�รสำนัอง 

พระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร  

มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ปัจจุบันั 

ม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัเข��ม�ช่่วยติ่ดต่�ม กำ�กับด้แลั  

ซึ�งรวมไปถึงโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่หั้ว แลัะพระบรมวงศ์ู  

ท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนิันัก�รโดยต่รง แลัะโค์รงก�ร

ท่�เกิดจ�กร�ษฎรถว�ยฎ่ก�ขอพระร�ช่ท�นัค์ว�ม 

ช่่วยเห้ล่ัอแลัะทรงรับไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ 

 เป็นัท่�ทร�บกันัด่ว่� สำถ�นัก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรค์ต่ิดเช่่�อไวรัสำโค์โรนั� ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ของประเทศูต่่�ง ๆ ทั�วโลัก รวมทั�งประเทศูไทยยังเกิดขึ�นั

อย่�งต่่อเน่ั�องแลัะไม่ห้ยุดนิั�ง ผมคิ์ดว่� เร่�อง COVID-19 น่ั� ยังค์งอย่้กับ

พวกเร�อ่กสัำกระยะห้นึั�ง ฉะนัั�นั ก�รเปล่ั�ยนัแปลัง ร้ปแบบก�รดำ�เนิันัช่่วิต่ 

แลัะก�รทำ�ง�นั แบบ New Normal เป็นัสิำ�งท่�ห้ล่ักเล่ั�ยงไม่ได� อ่กทั�งเป็นั

ตั่วเร่งในัก�รนัำ�เทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัม�ใช่�ในัก�รพัฒนั�ระบบร�ช่ก�ร ๔.๐ 

ด�วย ในัภ�วะท�งเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� ผมเห็้นัว่� สำ�ม�รถนั�อมนัำ�ห้ลัักปรัช่ญ�

ของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งค์ว�มสำำ�เร็จของโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก

พระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�อง 

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๖ แห่้ง ตั่วอย่�งองค์์ค์ว�มร้�ของศู้นัย์สำ�ข�

ของศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ตั่วอย่�งองค์์ 

ค์ว�มร้�ของเค์ร่อข่�ยศู้นัย์เร่ยนัร้�เศูรษฐกิจพอเพ่ยง ตั่วอย่�งเกษต่รกร

ห้ม่้บ��นัรอบศู้นัย์ศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม�ปรับใช่� 

ในัก�รดำ�เนิันัช่่วิต่แลัะก�รปฏิิบัติ่ง�นัของแต่่ลัะท่�นัแต่่ลัะองค์์ก�รในั

สำถ�นัก�รณ์ดังกล่ั�วได� 

 สำำ�ห้รับแนัวนัโยบ�ยก�รดำ�เนิันัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริในัปี ๒๕๖๔ น่ั� ค่์อ ม่ค์ว�มระมัดระวัง เป็นัระบบ เป็นัขั�นั

เป็นัต่อนั รวดเร็ว ถ้กต่�องต่�มกฎ ระเบ่ยบ ซ่�อสัำต่ย์ สุำจริต่ โปร่งใสำ  

เป็นัท่ม พร�อมรับก�รเปล่ั�ยนัแปลังทกุสำถ�นัก�รณ์ในัยุค์เทค์โนัโลัยดิ่จิทัลั 

เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ง�นัม่ประสิำทธิภ�พ 

 ในัช่่วงเทศูก�ลัปีให้ม่น่ั� ผมขออวยพรให้�ทุกท่�นัม่สุำขภ�พจิต่ด่ 

สุำขภ�พก�ยด่ ทั�งน่ั� ผมได�ออกนัโยบ�ยงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

เพ่�อเป็นัตั่วอย่�งในัก�รสำร��งวัฒนัธรรมท่�ด่ ค่์�นิัยมท่�ด่ของสำำ�นัักง�นั 

กปร. ในัก�รป้องกันัก�รทุจริต่แลัะผลัประโยช่น์ัทับซ�อนั ซึ�งเร่�อง

ค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ เป็นัสิำ�งท่�ผมให้�ค์ว�มสำำ�ค์ัญแลัะสำำ�นัักง�นั 

กปร. ต่�องเป็นัแบบอย่�งท่�ด่

       ท��ยท่�สุำดน่ั� ผมขอให้�เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ประสำ�นั

ค์ว�มร่วมม่อกับห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ เพ่�อขับเค์ลั่�อนัก�รพัฒนั�

ต่�มพระร�ช่ดำ�ริแลัะโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ 

ให้�เป็นัไปต่�มพระปฐมบรมร�ช่โองก�ร เม่�อวันัท่� ๔ 

พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ ดังค์ว�มว่� “เร�จะส่ำบสำ�นั 

รักษ� แลัะต่่อยอด แลัะค์รองแผ่นัดินัโดยธรรม 

เพ่�อประโยช่น์ัสุำขแห่้งอ�ณ�ร�ษฎรต่ลัอดไป” 

นายัดนุชา  สินธัวานนท์ุ

เลข้าธิัการ กปร.



พบเห็็นการทุุจรติห็รือประพฤตมิิิชอบ ห็รือประสงค์์แสดงค์วามิ
คิ์ดเห็็นและให็้ข้้อแนะนำาการปฏิิบัติราชการกรุณาแจ้งไปยััง 
ศููนย์ัปฏิิบัติการต่อต้านการทุุจริต (ศูปทุ.) นางสาวจุไรรัตน์ อินทุร์โต 
(ผูู้้อำานวยัการศููนย์ัปฏิิบัติการต่อต้านการทุุจริต)
โทุรศัูพท์ุ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่่อ ๑๓๑ 
โทุรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com
ทุ่�อยู่ั: สำำ�นัักง�นั กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ 
ถนันัอรณุอมรินัทร์ แขวงบ�งย่�ขันั เขต่บ�งพลััด กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐
Website: www.rdpb.go.th

วัตถุุประสงค์์
๑. เพ่�อเป็นัช่่องท�งส่ำ�อสำ�รภ�ยในัองค์์กร แลัะภ�ยนัอกองค์์กรเก่�ยวกับก�รดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ
๒. เพ่�อเผยแพร่นัโยบ�ย กฎ ระเบ่ยบ ข่�วสำ�ร ค์ว�มร้� ประสำบก�รณ์ รวมทั�งกิจกรรมต่่�ง ๆ ให้�กับเจ��ห้นั��ท่�ของ 

สำำ�นัักง�นั กปร. เจ��ห้นั��ท่�ศู้นัย์ก�รศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แลัะห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  ท่�เก่�ยวข�อง
จัดทุำาโดยั กลุ่มิพัฒนาระบบบริห็าร 
สำำ�นัักง�นัค์ณะกรรมก�รพิเศูษเพ่�อประสำ�นัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.) 
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบ�งย่�ขันั เขต่บ�งพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัูพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต่่อ ๑๐๒ แลัะ ๑๒๕ โทรสำ�ร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 
พิมพ์ท่� : บริษัท ธนัอรุณก�รพิมพ์ จำ�กัด โทรศัูพท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีทุ่� ๑๖ ฉบับทุ่� ๑ เดือนตุลาค์มิ - ธัันวาค์มิ ๒๕๖๓

ทศมราชา: ทรงงานเพ่ื่�อชาติิและประชาชน (ติอนท่� ๑)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 1)

โดย กลุ่ัมวิเทศูสัำมพันัธ์ กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

สืืบสืาน รัักษา ต่่อยอด โครังการัอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำารัิ
 ในัพระร�ช่พิธ่บรมร�ช่�ภิเษก เม่�อวันัท่� ๔ พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ 

พระบ�ทสำมเด็จพระวชิ่รเกลั��เจ��อย้่หั้ว ได�พระร�ช่ท�นัพระปฐม 

บรมร�ช่โองก�รแก่ประช่�ช่นัช่�วไทย ค์ว�มว่� “เราจะสืืบสืาน รักษา 

และต่่อยอด และครองแผ่่นดินโดยธรรมเพืื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณา

ราษฎรต่ลอดไป” เห็้นัได�จ�กก�รท่�ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม 

แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รต่ิดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธ�นั แลัะรองประธ�นัรวม ๗ ท่�นั 

ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั เป็นักรรมก�ร แลัะสำำ�นัักง�นั กปร. 

เป็นัฝ่่�ยเลัข�นุัก�ร ทำ�ห้นั��ท่�ติ่ดต่�ม เร่งรัด บ้รณ�ก�รโค์รงก�รอันัเน่ั�อง

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลั

อดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�ดำ�เนิันัก�รให้�

แลั�วเสำร็จโดยเร็วเป็นัลัำ�ดับแรกก่อนั ซึ�งปัจจุบันัม่จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร

 นัอกจ�กน่ั� นัับแต่่ขึ�นัค์รองร�ช่ย์เม่�อวันัท่� ๑๓ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๕๙ 

พระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่ห้ัว ได�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนัินัก�ร แลัะ 

ทรงรับโค์รงก�รท่�ร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�ในัโค์รงก�ร

อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๙๗ โค์รงก�ร (ข�อม้ลั ณ กันัย�ยนั 

๒๕๖๓) สำ�ม�รถแบ่งประเภทได� ดังน่ั� 

 ๑) โค์รงก�รท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๓ โค์รงก�ร 

ปัจจุบันัดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จทุกโค์รงก�ร

 ๒) โค์รงก�รเกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ 

(ฎ่ก�) จำ�นัวนั ๗๔ โค์รงก�ร (ดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จ ๑๘ โค์รงก�ร, 

อย้่ระห้ว่�งดำ�เนิันัก�ร ๑๐ โค์รงก�ร, อย้ร่ะห้ว่�งเต่ร่ยมเสำนัอ

ของบประม�ณ ๔๖ โค์รงก�ร)

Nurture, Conserve and Extend the Royal Development Projects
 On 4 May 2019, at the Coronation Ceremony, His Majesty 

King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (King 

Rama X) gave the Royal Oath to Thai people, “We shall nurture, 

conserve, extend and reign with righteousness for the benefits 

and happiness of the people forever.” Following King Rama IX’s 

footsteps, His Majesty the King graciously appointed the  

Committee on Monitoring and Driving the Royal Development 

Projects with 7 privy councillors as chairperson and deputy 

chairpersons, together with 13 representatives from agencies 

concerned as committee members and the Office of the Royal 

Development Projects Board (ORDPB) as secretary. The main 

task is to follow, precipitate and integrate the implementation 

of the royal development projects initiated by His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej the Great. At present, there are 88 projects 

awaiting implementation.  

 In addition, since his Accession to the Throne on 13 

October 2018, His Majesty the King has given the initiatives to 

implement the royal development projects and accepted the 

requests for help from the people as the royal development 

projects, altogether 97 royal development projects (as of  

September 2020) as follows: 

 1) Projects from royal initiatives: 23 projects (completed)

 2) Projects from petitions: 74 projects (18 completed, 10 

on-going, 46 preparing project proposals for budget) 

“We shall nurture, conserve, extend 
and reign with righteousness

for the benefiffiits and happiness of the people forever.”

เราจะส่ืบสืาน รักษา และต่ิอยอด 
และครองแผ่่นดินโดยธรรม 

เพ่ื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณาราษฎรติลอดไป

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

นโยบายและทิิศทิางการดำำาเนินงานของ
สำำานักงาน กปร. 
ประจำำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กลุ่ัมพัฒนั�ระบบบริห้�ร

ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. 
เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ 

พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ 
วัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิวัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิ

วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓

 สำำานักงาน กปร. ไดำ้จำัดำสำัมมนาประจำำาปีเม่�อวัันทิ่� 
๒๖ - ๒๘ พฤศจำิกายน ๒๕๖๓ เพ่�อรายงานถึึง 
ผลการดำำาเนินงาน ปัญหาอุปสำรรค และแผนการ
ดำำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในโอกาสำน่� 
เลขาธิิการ กปร. และคณะผ้้บริหารไดำ้มอบนโยบาย  
และแนวัทิางการดำำาเนินงาน ดำังน่�

ด้ำานการดำำาเนินงาน
 l ในัลัำ�ดับแรกขอขอบคุ์ณทุกค์นัท่�ร่วมกันัทำ�ง�นัต่ลัอดปีท่�ผ่�นัม� 

ซึ�งเป็นัปีท่�ม่ปัญห้�จ�กโรค์ระบ�ด COVID-19 ปัญห้�ค์ว�มแต่กแยก

ท�งก�รเม่อง ซึ�งเป็นัอุปสำรรค์ต่่อก�รดำ�เนิันัง�นัของสำำ�นัักง�นั กปร. 

ทำ�ให้�ต่�องม่ก�รปรับแผนัแลัะร้ปแบบก�รทำ�ง�นั แต่่ด�วยค์ว�มร่วมแรง

ร่วมใจของทุกค์นัทำ�ให้�ผ่�นัม�ได�ด�วยด่

 l พระบรมร�โช่บ�ย “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนิันัก�รสำนัองพระร�ช่ดำ�ริ ม่ง�นัของ

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�รจะต่�องผลัักดันัให้�เป็นัร้ปธรรมต่่อไป 

 l ก�รขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย่้หั้ว 

ปัจจุบันัม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัม�ช่่วยกำ�กับด้แลั ซึ�งแต่่ลัะท่�นัก็ม่ร้ปแบบ

ก�รทำ�ง�นัท่�แต่กต่่�งกนัั รวมถงึบุค์ค์ลัท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องประสำ�นั

ก�รดำ�เนิันัง�นัม่ห้ลั�กห้ลั�ยม�กขึ�นั ดังนัั�นั ข�อม้ลั ร้ปแบบ ก�รเต่ร่ยมง�นั 

ก�รนัำ�เสำนัอ ต่�องม่ค์ว�มลัะเอ่ยดรอบค์อบ เปน็ัขั�นั เป็นัต่อนั ถ้กต่�องแลัะ

รวดเร็ว รวมถึงก�รระมัดระวังก�รเผยแพร่ข�อม้ลัทั�งด��นัก�รดำ�เนิันัง�นั 

แลัะก�รเผยแพร่ประช่�สัำมพันัธ์ 

 l ก�รเปล่ั�ยนัแปลังจะเกิดขึ�นัแน่ันัอนั ซึ�งได�พ้ดไว�ในัห้ลั�ย 

โอก�สำแลั�ว ก�รเปล่ั�ยนัแปลังทำ�ให้�ภ�รกิจม�กขึ�นั ให้�ห้�โอก�สำห้�ร่อกันั 

สำำ�ห้รับประเด็นัปัญห้�อุปสำรรค์ มอบห้ม�ยผ้�บริห้�รสำ�ยง�นัห้�ร่อแลัะ

ห้�แนัวท�งแก�ไข

 l ส่ำ�อสำ�รประช่�สัำมพันัธ์เป็นัง�นัท่�สำำ�คั์ญ ภ�รกิจง�นัต่�องปรับให้� 

ทันัสำมัย เช่่นั ร้ปแบบก�รประช่�สัำมพันัธ์ให้�เป็นัส่ำ�อออนัไลัน์ัม�กขึ�นั ข�อม้ลั

จ�กสำำ�นัักง�นั กปร. ต่�องเป็นัท่�ยอมรับแลัะเช่่�อถ่อได� ม่ก�รปรับปรุงข�อม้ลั 

ใหั้ทันัสำมัย ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำมในัก�รเผยแพร่ ก�รเช่่�อมโยงพระบรมร�โช่บ�ย 

กับข�อม้ลัโค์รงก�รฯ ก�รนัำ�ข�อม้ลัแลัะภ�พถ่�ยในัอด่ต่ม�เผยแพร่แก่ 

ค์นัรุ่นัให้ม่

ด้ำานบุคลากร
 l ปัจจุบันัม่เจ��ห้นั��ท่�ของสำำ�นัักง�นั กปร. เข��ม�ให้ม่ ทั�งท่�เป็นั

ข��ร�ช่ก�รแลัะพนัักง�นัร�ช่ก�ร จึงขอให้�ได�เร่ยนัร้� แลัะรับทร�บถึง

วัฒนัธรรมองค์์กร แนัวท�งก�รทำ�ง�นัซึ�งเป็นัห้น่ัวยง�นัพิเศูษ ม่ภ�รกิจ

เป็นัจำ�นัวนัม�ก แต่่ต่�องดำ�เนิันัก�รอย่�งรวดเร็ว ไม่ม่ค์ำ�ว่� “ด่วนั” ม่แต่่

ค์ำ�ว่� “เด่�ยวน่ั�” บุค์ลั�กรสำำ�นัักง�นั กปร. ทุกค์นัต่�องทุ่มเทแรงก�ย  

แรงใจ ม่ค์ว�มพร�อมในัก�รปฏิิบัติ่ง�นั ม่ก�รทำ�ง�นัเป็นัท่มแลัะ 

ก�รทำ�ง�นัข��มสำ�ยง�นั ม่ค์ว�มสำ�มัค์ค่์ เข��ใจซึ�งกันัแลัะกันั ให้�อภัย 

กันัแลัะกันั ม่ก�รส่ำ�อสำ�รกันัให้�ม�ก ๆ ประเด็นัปัญห้�ก�รข�ดประสำบก�รณ์ 

ห้ร่อข�ดค์ว�มช่ำ�นั�ญในัง�นั ขอให้�รุ่นัพ่�ค์วรทำ�ห้นั��ท่�เป็นัพ่�เล่ั�ยง ในัขณะ

เด่ยวกันัแต่่ลัะค์นัต่�องห้�ค์ว�มร้� แลัะพย�ย�มพัฒนั�ต่นัเอง

 l เน่ั�องด�วยภ�วะเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� เร�ไม่ม่แผนัเพิ�มจำ�นัวนับุค์ลั�กร 

ดังนัั�นั ในัระยะ ๓ - ๔ ปีข��งห้นั��จะม่จำ�นัวนับุค์ลั�กรใกลั�เค่์ยงปัจจุบันั 

ซึ�งต่�องม่ก�รปรับตั่วภ�ยใต่�ทรัพย�กรท่�จำ�กัด คิ์ดว่�จะอย้่อย่�งไร  

ทำ�อย่�งไร รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนับุค์ลั�กร แลัะก�รใช่�เทค์โนัโลัยม่�ช่่วย

ในัก�รทำ�ง�นั

 l เลัข�ธิก�ร กปร. ม่ภ�รกิจจำ�นัวนัม�ก จึงไม่สำ�ม�รถทำ�เองได� 

ทุกง�นั จึงต่�องม่ก�รมอบห้ม�ยผ้�แทนั เช่่นั รองเลัข�ธิก�ร ท่�ปรึกษ�  

โดยค์ำ�นึังถึงค์ว�มเป็นัขั�นั เป็นัต่อนั ต่ลัอดจนัก�รกระจ�ยอำ�นั�จ แลัะ

ถ่อเป็นัแนัวท�งห้นึั�งในัก�รพัฒนั�ต่นัเองของผ้�ท่�ได�รับมอบห้ม�ย 

 l ก�รพัฒนั�ต่นัเอง โดยก�รเข��รับก�รฝึ่กอบรมในัห้ลัักส้ำต่รต่่�ง ๆ  

ใช่�วิธ่ก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนั รวมทั�งก�รค์ำ�นึังถึงประโยช่น์ัท่�สำำ�นัักง�นั 

กปร. จะได�รับ แลัะภ�รกิจง�นัท่�ผ้�เข��รับก�รฝึ่กอบรมรับผิดช่อบ (ปริม�ณ

ง�นัม�ก/นั�อย ม่ผ้�รับผิดช่อบแทนั แลัะง�นัไม่ไปห้นัักท่�เพ่�อนัร่วมง�นั) 

ซึ�งบ�งค์รั�งอ�จไม่ถ้กใจ ก�รฝึ่กอบรมท่� ไม่ต่รงภ�รกิจง�นัอ�จ 

ไม่อนุัญ�ต่ ค์ำ�นึังถึงกฎ กติ่ก� รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนัง�นั  

ห้ร่อก�รโยกย��ย

 l บ�งภ�รกิจง�นัอ�จม่โอก�สำท่�จะเกิดก�รทุจริต่ได� จึงขอให้�

บุค์ลั�กรของสำำ�นัักง�นั กปร. ยึดถ่อค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ แลัะให้�ถ่อเป็นั

นัโยบ�ยต่่อเน่ั�อง โค์รงก�รท่�ส่ำงเสำริมคุ์ณธรรมจริยธรรมในัสำำ�นัักง�นัฯ 

ค์วรดำ�เนิันัก�รต่่อเน่ั�อง แต่่ไม่ค์วรทำ�แบบป้พรม ขอให้�เริ�มจ�กจุดเล็ัก ๆ  

ห้�กได�ผลัด่ค่์อยขย�ยผลัต่่อไป 

ด้ำานงบประมาณ
 l โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม่ท่�ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริให้�

ดำ�เนันิัก�รโดยต่รง ห้ร่อทรงรบัโค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นั

ค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ กรณ่ท่� 

ห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  จัดทำ�โค์รงก�รขึ�นั เพ่�อนัำ�แนัวพระร�ช่ดำ�ริไปขย�ยผลั 

เห็้นัว่�ไม่ค์วรใช่�ค์ำ�ว่�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ  

ส่ำวนัร�ช่ก�รอ่�นัอ�จจะไม่เข��ใจ เจ��ห้นั��ท่�ท่�เก่�ยวข�องค์วรม่ก�รช่่�แจง  

แลัะทำ�ค์ว�มเข��ใจห้ลัักเกณฑ์์น่ั�

 l พระร�ช่บัญญัติ่วิธ่ก�รงบประม�ณ พ.ศู. ๒๕๖๑ ม�ต่ร� ๔๓  

เร่�องก�รขอเบิกจ่�ยจ�กค์ลัังต่�มงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณใด 

ให้�กระทำ�ได�แต่่เฉพ�ะภ�ยในัปีงบประม�ณนัั�นั ดังนัั�นั ต่�องเร่งรัดเร่�อง 

ก�รเสำนัอขอรับก�รสำนัับสำนุันังบประม�ณร�ยจ่�ย งบกลั�ง แลัะ 

ก�รวิเค์ร�ะห์้โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อให้�สำ�ม�รถ 

ดำ�เนิันัก�รได�ทันัภ�ยในัปีงบประม�ณ

ด้ำานงานสำนับสำนุน
 l ก�รป้องกันัโรค์ระบ�ด COVID-19 ขอให้�ดำ�เนิันัก�รอย่�งต่่อเน่ั�อง 

รวมถึงก�รปฏิิบัติ่ง�นัแบบ New Normal ขอให้�ม่ก�รใช่�เทค์โนัโลัย่ 

ม�ช่่วยให้�ก�รทำ�ง�นัร�บร่�นั แลัะค์ล่ัองตั่วขึ�นั

 l ขอให้�ทุกค์นัช่่วยกันัด้แลั รักษ�ทรัพย์สิำนัร�ช่ก�ร เช่่นั อ�ค์�รสำถ�นัท่� 

วิทยุส่ำ�อสำ�ร รถยนัต์่ ฯลัฯ

 l ง�นัพัฒนั�บุค์ลั�กร ง�นังบประม�ณ ปัจจุบันัม่กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เกิดขึ�นัม�ก จำ�เป็นัต่�องม่ก�รศูึกษ�เร่ยนัร้�ให้�เข��ใจ เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ 

ถ้กต่�อง แลัะรวดเร็ว

 l ก�รจัดสำวัสำดิก�รให้�แก่เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ทุก ๆ ค์นั เช่่นั 

ก�รต่รวจสุำขภ�พท่�ม่เจ��ห้นั��ท่�บ�งกลุ่ัมไม่สำ�ม�รถเบิกจ่�ยต่�มระเบ่ยบ

ร�ช่ก�รได� ห้ร่อก�รช่่วยเห้ล่ัอสำม�ช่ิก ขอให้�ค์ณะกรรมก�รสำวัสำดิก�ร

พิจ�รณ�ให้�เป็นัไปต่�มระเบ่ยบท่�กำ�ห้นัดไว� 
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วัตถุุประสงค์์
๑. เพ่�อเป็นัช่่องท�งส่ำ�อสำ�รภ�ยในัองค์์กร แลัะภ�ยนัอกองค์์กรเก่�ยวกับก�รดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ
๒. เพ่�อเผยแพร่นัโยบ�ย กฎ ระเบ่ยบ ข่�วสำ�ร ค์ว�มร้� ประสำบก�รณ์ รวมทั�งกิจกรรมต่่�ง ๆ ให้�กับเจ��ห้นั��ท่�ของ 

สำำ�นัักง�นั กปร. เจ��ห้นั��ท่�ศู้นัย์ก�รศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แลัะห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  ท่�เก่�ยวข�อง
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จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีทุ่� ๑๖ ฉบับทุ่� ๑ เดือนตุลาค์มิ - ธัันวาค์มิ ๒๕๖๓

ทศมราชา: ทรงงานเพ่ื่�อชาติิและประชาชน (ติอนท่� ๑)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 1)

โดย กลุ่ัมวิเทศูสัำมพันัธ์ กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

สืืบสืาน รัักษา ต่่อยอด โครังการัอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำารัิ
 ในัพระร�ช่พิธ่บรมร�ช่�ภิเษก เม่�อวันัท่� ๔ พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ 

พระบ�ทสำมเด็จพระวชิ่รเกลั��เจ��อย้่หั้ว ได�พระร�ช่ท�นัพระปฐม 

บรมร�ช่โองก�รแก่ประช่�ช่นัช่�วไทย ค์ว�มว่� “เราจะสืืบสืาน รักษา 

และต่่อยอด และครองแผ่่นดินโดยธรรมเพืื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณา

ราษฎรต่ลอดไป” เห็้นัได�จ�กก�รท่�ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม 

แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รต่ิดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธ�นั แลัะรองประธ�นัรวม ๗ ท่�นั 

ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั เป็นักรรมก�ร แลัะสำำ�นัักง�นั กปร. 

เป็นัฝ่่�ยเลัข�นุัก�ร ทำ�ห้นั��ท่�ติ่ดต่�ม เร่งรัด บ้รณ�ก�รโค์รงก�รอันัเน่ั�อง

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลั

อดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�ดำ�เนิันัก�รให้�

แลั�วเสำร็จโดยเร็วเป็นัลัำ�ดับแรกก่อนั ซึ�งปัจจุบันัม่จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร

 นัอกจ�กน่ั� นัับแต่่ขึ�นัค์รองร�ช่ย์เม่�อวันัท่� ๑๓ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๕๙ 

พระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่ห้ัว ได�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนัินัก�ร แลัะ 

ทรงรับโค์รงก�รท่�ร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�ในัโค์รงก�ร

อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๙๗ โค์รงก�ร (ข�อม้ลั ณ กันัย�ยนั 

๒๕๖๓) สำ�ม�รถแบ่งประเภทได� ดังน่ั� 

 ๑) โค์รงก�รท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๓ โค์รงก�ร 

ปัจจุบันัดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จทุกโค์รงก�ร

 ๒) โค์รงก�รเกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ 

(ฎ่ก�) จำ�นัวนั ๗๔ โค์รงก�ร (ดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จ ๑๘ โค์รงก�ร, 

อย้่ระห้ว่�งดำ�เนิันัก�ร ๑๐ โค์รงก�ร, อย้ร่ะห้ว่�งเต่ร่ยมเสำนัอ

ของบประม�ณ ๔๖ โค์รงก�ร)

Nurture, Conserve and Extend the Royal Development Projects
 On 4 May 2019, at the Coronation Ceremony, His Majesty 

King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (King 

Rama X) gave the Royal Oath to Thai people, “We shall nurture, 

conserve, extend and reign with righteousness for the benefits 

and happiness of the people forever.” Following King Rama IX’s 

footsteps, His Majesty the King graciously appointed the  

Committee on Monitoring and Driving the Royal Development 

Projects with 7 privy councillors as chairperson and deputy 

chairpersons, together with 13 representatives from agencies 

concerned as committee members and the Office of the Royal 

Development Projects Board (ORDPB) as secretary. The main 

task is to follow, precipitate and integrate the implementation 

of the royal development projects initiated by His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej the Great. At present, there are 88 projects 

awaiting implementation.  

 In addition, since his Accession to the Throne on 13 

October 2018, His Majesty the King has given the initiatives to 

implement the royal development projects and accepted the 

requests for help from the people as the royal development 

projects, altogether 97 royal development projects (as of  

September 2020) as follows: 

 1) Projects from royal initiatives: 23 projects (completed)

 2) Projects from petitions: 74 projects (18 completed, 10 

on-going, 46 preparing project proposals for budget) 

“We shall nurture, conserve, extend 
and reign with righteousness

for the benefiffiits and happiness of the people forever.”

เราจะส่ืบสืาน รักษา และต่ิอยอด 
และครองแผ่่นดินโดยธรรม 

เพ่ื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณาราษฎรติลอดไป

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

นโยบายและทิิศทิางการดำำาเนินงานของ
สำำานักงาน กปร. 
ประจำำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กลุ่ัมพัฒนั�ระบบบริห้�ร

ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. 
เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ 

พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ 
วัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิวัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิ

วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓

 สำำานักงาน กปร. ไดำ้จำัดำสำัมมนาประจำำาปีเม่�อวัันทิ่� 
๒๖ - ๒๘ พฤศจำิกายน ๒๕๖๓ เพ่�อรายงานถึึง 
ผลการดำำาเนินงาน ปัญหาอุปสำรรค และแผนการ
ดำำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในโอกาสำน่� 
เลขาธิิการ กปร. และคณะผ้้บริหารไดำ้มอบนโยบาย  
และแนวัทิางการดำำาเนินงาน ดำังน่�

ด้ำานการดำำาเนินงาน
 l ในัลัำ�ดับแรกขอขอบคุ์ณทุกค์นัท่�ร่วมกันัทำ�ง�นัต่ลัอดปีท่�ผ่�นัม� 

ซึ�งเป็นัปีท่�ม่ปัญห้�จ�กโรค์ระบ�ด COVID-19 ปัญห้�ค์ว�มแต่กแยก

ท�งก�รเม่อง ซึ�งเป็นัอุปสำรรค์ต่่อก�รดำ�เนิันัง�นัของสำำ�นัักง�นั กปร. 

ทำ�ให้�ต่�องม่ก�รปรับแผนัแลัะร้ปแบบก�รทำ�ง�นั แต่่ด�วยค์ว�มร่วมแรง

ร่วมใจของทุกค์นัทำ�ให้�ผ่�นัม�ได�ด�วยด่

 l พระบรมร�โช่บ�ย “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนิันัก�รสำนัองพระร�ช่ดำ�ริ ม่ง�นัของ

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพติ่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�รจะต่�องผลัักดันัให้�เป็นัร้ปธรรมต่่อไป 

 l ก�รขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย่้หั้ว 

ปัจจุบันัม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัม�ช่่วยกำ�กับด้แลั ซึ�งแต่่ลัะท่�นัก็ม่ร้ปแบบ

ก�รทำ�ง�นัท่�แต่กต่่�งกนัั รวมถงึบุค์ค์ลัท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องประสำ�นั

ก�รดำ�เนิันัง�นัม่ห้ลั�กห้ลั�ยม�กขึ�นั ดังนัั�นั ข�อม้ลั ร้ปแบบ ก�รเต่ร่ยมง�นั 

ก�รนัำ�เสำนัอ ต่�องม่ค์ว�มลัะเอ่ยดรอบค์อบ เปน็ัขั�นั เป็นัต่อนั ถ้กต่�องแลัะ

รวดเร็ว รวมถึงก�รระมัดระวังก�รเผยแพร่ข�อม้ลัทั�งด��นัก�รดำ�เนิันัง�นั 

แลัะก�รเผยแพร่ประช่�สัำมพันัธ์ 

 l ก�รเปล่ั�ยนัแปลังจะเกิดขึ�นัแน่ันัอนั ซึ�งได�พ้ดไว�ในัห้ลั�ย 

โอก�สำแลั�ว ก�รเปล่ั�ยนัแปลังทำ�ให้�ภ�รกิจม�กขึ�นั ให้�ห้�โอก�สำห้�ร่อกันั 

สำำ�ห้รับประเด็นัปัญห้�อุปสำรรค์ มอบห้ม�ยผ้�บริห้�รสำ�ยง�นัห้�ร่อแลัะ

ห้�แนัวท�งแก�ไข

 l ส่ำ�อสำ�รประช่�สัำมพันัธ์เป็นัง�นัท่�สำำ�คั์ญ ภ�รกิจง�นัต่�องปรับให้� 

ทันัสำมัย เช่่นั ร้ปแบบก�รประช่�สัำมพันัธ์ให้�เป็นัส่ำ�อออนัไลัน์ัม�กขึ�นั ข�อม้ลั

จ�กสำำ�นัักง�นั กปร. ต่�องเป็นัท่�ยอมรับแลัะเช่่�อถ่อได� ม่ก�รปรับปรุงข�อม้ลั 

ใหั้ทันัสำมัย ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำมในัก�รเผยแพร่ ก�รเช่่�อมโยงพระบรมร�โช่บ�ย 

กับข�อม้ลัโค์รงก�รฯ ก�รนัำ�ข�อม้ลัแลัะภ�พถ่�ยในัอด่ต่ม�เผยแพร่แก่ 

ค์นัรุ่นัให้ม่

ด้ำานบุคลากร
 l ปัจจุบันัม่เจ��ห้นั��ท่�ของสำำ�นัักง�นั กปร. เข��ม�ให้ม่ ทั�งท่�เป็นั

ข��ร�ช่ก�รแลัะพนัักง�นัร�ช่ก�ร จึงขอให้�ได�เร่ยนัร้� แลัะรับทร�บถึง

วัฒนัธรรมองค์์กร แนัวท�งก�รทำ�ง�นัซึ�งเป็นัห้น่ัวยง�นัพิเศูษ ม่ภ�รกิจ

เป็นัจำ�นัวนัม�ก แต่่ต่�องดำ�เนิันัก�รอย่�งรวดเร็ว ไม่ม่ค์ำ�ว่� “ด่วนั” ม่แต่่

ค์ำ�ว่� “เด่�ยวน่ั�” บุค์ลั�กรสำำ�นัักง�นั กปร. ทุกค์นัต่�องทุ่มเทแรงก�ย  

แรงใจ ม่ค์ว�มพร�อมในัก�รปฏิิบัติ่ง�นั ม่ก�รทำ�ง�นัเป็นัท่มแลัะ 

ก�รทำ�ง�นัข��มสำ�ยง�นั ม่ค์ว�มสำ�มัค์ค่์ เข��ใจซึ�งกันัแลัะกันั ให้�อภัย 

กันัแลัะกันั ม่ก�รส่ำ�อสำ�รกันัให้�ม�ก ๆ ประเด็นัปัญห้�ก�รข�ดประสำบก�รณ์ 

ห้ร่อข�ดค์ว�มช่ำ�นั�ญในัง�นั ขอให้�รุ่นัพ่�ค์วรทำ�ห้นั��ท่�เป็นัพ่�เล่ั�ยง ในัขณะ

เด่ยวกันัแต่่ลัะค์นัต่�องห้�ค์ว�มร้� แลัะพย�ย�มพัฒนั�ต่นัเอง

 l เน่ั�องด�วยภ�วะเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� เร�ไม่ม่แผนัเพิ�มจำ�นัวนับุค์ลั�กร 

ดังนัั�นั ในัระยะ ๓ - ๔ ปีข��งห้นั��จะม่จำ�นัวนับุค์ลั�กรใกลั�เค่์ยงปัจจุบันั 

ซึ�งต่�องม่ก�รปรับตั่วภ�ยใต่�ทรัพย�กรท่�จำ�กัด คิ์ดว่�จะอย้่อย่�งไร  

ทำ�อย่�งไร รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนับุค์ลั�กร แลัะก�รใช่�เทค์โนัโลัยม่�ช่่วย

ในัก�รทำ�ง�นั

 l เลัข�ธิก�ร กปร. ม่ภ�รกิจจำ�นัวนัม�ก จึงไม่สำ�ม�รถทำ�เองได� 

ทุกง�นั จึงต่�องม่ก�รมอบห้ม�ยผ้�แทนั เช่่นั รองเลัข�ธิก�ร ท่�ปรึกษ�  

โดยค์ำ�นึังถึงค์ว�มเป็นัขั�นั เป็นัต่อนั ต่ลัอดจนัก�รกระจ�ยอำ�นั�จ แลัะ

ถ่อเป็นัแนัวท�งห้นึั�งในัก�รพัฒนั�ต่นัเองของผ้�ท่�ได�รับมอบห้ม�ย 

 l ก�รพัฒนั�ต่นัเอง โดยก�รเข��รับก�รฝึ่กอบรมในัห้ลัักส้ำต่รต่่�ง ๆ  

ใช่�วิธ่ก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนั รวมทั�งก�รค์ำ�นึังถึงประโยช่น์ัท่�สำำ�นัักง�นั 

กปร. จะได�รับ แลัะภ�รกิจง�นัท่�ผ้�เข��รับก�รฝึ่กอบรมรับผิดช่อบ (ปริม�ณ

ง�นัม�ก/นั�อย ม่ผ้�รับผิดช่อบแทนั แลัะง�นัไม่ไปห้นัักท่�เพ่�อนัร่วมง�นั) 

ซึ�งบ�งค์รั�งอ�จไม่ถ้กใจ ก�รฝึ่กอบรมท่� ไม่ต่รงภ�รกิจง�นัอ�จ 

ไม่อนุัญ�ต่ ค์ำ�นึังถึงกฎ กติ่ก� รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนัง�นั  

ห้ร่อก�รโยกย��ย

 l บ�งภ�รกิจง�นัอ�จม่โอก�สำท่�จะเกิดก�รทุจริต่ได� จึงขอให้�

บุค์ลั�กรของสำำ�นัักง�นั กปร. ยึดถ่อค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ แลัะให้�ถ่อเป็นั

นัโยบ�ยต่่อเน่ั�อง โค์รงก�รท่�ส่ำงเสำริมคุ์ณธรรมจริยธรรมในัสำำ�นัักง�นัฯ 

ค์วรดำ�เนิันัก�รต่่อเน่ั�อง แต่่ไม่ค์วรทำ�แบบป้พรม ขอให้�เริ�มจ�กจุดเล็ัก ๆ  

ห้�กได�ผลัด่ค่์อยขย�ยผลัต่่อไป 

ด้ำานงบประมาณ
 l โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม่ท่�ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริให้�

ดำ�เนันิัก�รโดยต่รง ห้ร่อทรงรบัโค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นั

ค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ กรณ่ท่� 

ห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  จัดทำ�โค์รงก�รขึ�นั เพ่�อนัำ�แนัวพระร�ช่ดำ�ริไปขย�ยผลั 

เห็้นัว่�ไม่ค์วรใช่�ค์ำ�ว่�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ  

ส่ำวนัร�ช่ก�รอ่�นัอ�จจะไม่เข��ใจ เจ��ห้นั��ท่�ท่�เก่�ยวข�องค์วรม่ก�รช่่�แจง  

แลัะทำ�ค์ว�มเข��ใจห้ลัักเกณฑ์์น่ั�

 l พระร�ช่บัญญัติ่วิธ่ก�รงบประม�ณ พ.ศู. ๒๕๖๑ ม�ต่ร� ๔๓  

เร่�องก�รขอเบิกจ่�ยจ�กค์ลัังต่�มงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณใด 

ให้�กระทำ�ได�แต่่เฉพ�ะภ�ยในัปีงบประม�ณนัั�นั ดังนัั�นั ต่�องเร่งรัดเร่�อง 

ก�รเสำนัอขอรับก�รสำนัับสำนุันังบประม�ณร�ยจ่�ย งบกลั�ง แลัะ 

ก�รวิเค์ร�ะห์้โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อให้�สำ�ม�รถ 

ดำ�เนิันัก�รได�ทันัภ�ยในัปีงบประม�ณ

ด้ำานงานสำนับสำนุน
 l ก�รป้องกันัโรค์ระบ�ด COVID-19 ขอให้�ดำ�เนิันัก�รอย่�งต่่อเน่ั�อง 

รวมถึงก�รปฏิิบัติ่ง�นัแบบ New Normal ขอให้�ม่ก�รใช่�เทค์โนัโลัย่ 

ม�ช่่วยให้�ก�รทำ�ง�นัร�บร่�นั แลัะค์ล่ัองตั่วขึ�นั

 l ขอให้�ทุกค์นัช่่วยกันัด้แลั รักษ�ทรัพย์สิำนัร�ช่ก�ร เช่่นั อ�ค์�รสำถ�นัท่� 

วิทยุส่ำ�อสำ�ร รถยนัต์่ ฯลัฯ

 l ง�นัพัฒนั�บุค์ลั�กร ง�นังบประม�ณ ปัจจุบันัม่กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เกิดขึ�นัม�ก จำ�เป็นัต่�องม่ก�รศูึกษ�เร่ยนัร้�ให้�เข��ใจ เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ 

ถ้กต่�อง แลัะรวดเร็ว

 l ก�รจัดสำวัสำดิก�รให้�แก่เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ทุก ๆ ค์นั เช่่นั 

ก�รต่รวจสุำขภ�พท่�ม่เจ��ห้นั��ท่�บ�งกลุ่ัมไม่สำ�ม�รถเบิกจ่�ยต่�มระเบ่ยบ

ร�ช่ก�รได� ห้ร่อก�รช่่วยเห้ล่ัอสำม�ช่ิก ขอให้�ค์ณะกรรมก�รสำวัสำดิก�ร

พิจ�รณ�ให้�เป็นัไปต่�มระเบ่ยบท่�กำ�ห้นัดไว� 



พบเห็็นการทุุจรติห็รือประพฤตมิิิชอบ ห็รือประสงค์์แสดงค์วามิ
คิ์ดเห็็นและให็้ข้้อแนะนำาการปฏิิบัติราชการกรุณาแจ้งไปยััง 
ศููนย์ัปฏิิบัติการต่อต้านการทุุจริต (ศูปทุ.) นางสาวจุไรรัตน์ อินทุร์โต 
(ผูู้้อำานวยัการศููนย์ัปฏิิบัติการต่อต้านการทุุจริต)
โทุรศัูพท์ุ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่่อ ๑๓๑ 
โทุรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com
ทุ่�อยู่ั: สำำ�นัักง�นั กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ 
ถนันัอรณุอมรินัทร์ แขวงบ�งย่�ขันั เขต่บ�งพลััด กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐
Website: www.rdpb.go.th

วัตถุุประสงค์์
๑. เพ่�อเป็นัช่่องท�งส่ำ�อสำ�รภ�ยในัองค์์กร แลัะภ�ยนัอกองค์์กรเก่�ยวกับก�รดำ�เนิันัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ
๒. เพ่�อเผยแพร่นัโยบ�ย กฎ ระเบ่ยบ ข่�วสำ�ร ค์ว�มร้� ประสำบก�รณ์ รวมทั�งกิจกรรมต่่�ง ๆ ให้�กับเจ��ห้นั��ท่�ของ 

สำำ�นัักง�นั กปร. เจ��ห้นั��ท่�ศู้นัย์ก�รศึูกษ�ก�รพัฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ แลัะห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  ท่�เก่�ยวข�อง
จัดทุำาโดยั กลุ่มิพัฒนาระบบบริห็าร 
สำำ�นัักง�นัค์ณะกรรมก�รพิเศูษเพ่�อประสำ�นัง�นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.) 
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบ�งย่�ขันั เขต่บ�งพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัูพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต่่อ ๑๐๒ แลัะ ๑๒๕ โทรสำ�ร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 
พิมพ์ท่� : บริษัท ธนัอรุณก�รพิมพ์ จำ�กัด โทรศัูพท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีทุ่� ๑๖ ฉบับทุ่� ๑ เดือนตุลาค์มิ - ธัันวาค์มิ ๒๕๖๓

ทศมราชา: ทรงงานเพ่ื่�อชาติิและประชาชน (ติอนท่� ๑)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 1)

โดย กลุ่ัมวิเทศูสัำมพันัธ์ กองแผนัง�นัแลัะวิเทศูสัำมพันัธ์

สืืบสืาน รัักษา ต่่อยอด โครังการัอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำารัิ
 ในัพระร�ช่พิธ่บรมร�ช่�ภิเษก เม่�อวันัท่� ๔ พฤษภ�ค์ม ๒๕๖๒ 

พระบ�ทสำมเด็จพระวชิ่รเกลั��เจ��อย้่หั้ว ได�พระร�ช่ท�นัพระปฐม 

บรมร�ช่โองก�รแก่ประช่�ช่นัช่�วไทย ค์ว�มว่� “เราจะสืืบสืาน รักษา 

และต่่อยอด และครองแผ่่นดินโดยธรรมเพืื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณา

ราษฎรต่ลอดไป” เห็้นัได�จ�กก�รท่�ทรงพระกรุณ�โปรดเกลั��โปรดกระห้ม่อม 

แต่่งตั่�งค์ณะกรรมก�รต่ิดต่�มแลัะขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก 

พระร�ช่ดำ�ริ โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธ�นั แลัะรองประธ�นัรวม ๗ ท่�นั 

ห้น่ัวยง�นัท่�เก่�ยวข�อง ๑๓ ห้น่ัวยง�นั เป็นักรรมก�ร แลัะสำำ�นัักง�นั กปร. 

เป็นัฝ่่�ยเลัข�นุัก�ร ทำ�ห้นั��ท่�ติ่ดต่�ม เร่งรัด บ้รณ�ก�รโค์รงก�รอันัเน่ั�อง

ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริของพระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลั

อดุลัยเดช่มห้�ร�ช่ บรมนั�ถบพิต่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�ร ให้�ดำ�เนิันัก�รให้�

แลั�วเสำร็จโดยเร็วเป็นัลัำ�ดับแรกก่อนั ซึ�งปัจจุบันัม่จำ�นัวนั ๘๘ โค์รงก�ร

 นัอกจ�กน่ั� นัับแต่่ขึ�นัค์รองร�ช่ย์เม่�อวันัท่� ๑๓ ตุ่ลั�ค์ม ๒๕๕๙ 

พระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย้่ห้ัว ได�ม่พระร�ช่ดำ�ริให้�ดำ�เนัินัก�ร แลัะ 

ทรงรับโค์รงก�รท่�ร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�ในัโค์รงก�ร

อันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ จำ�นัวนั ๙๗ โค์รงก�ร (ข�อม้ลั ณ กันัย�ยนั 

๒๕๖๓) สำ�ม�รถแบ่งประเภทได� ดังน่ั� 

 ๑) โค์รงก�รท่�ม่พระร�ช่ดำ�ริโดยต่รง จำ�นัวนั ๒๓ โค์รงก�ร 

ปัจจุบันัดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จทุกโค์รงก�ร

 ๒) โค์รงก�รเกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นัค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอ 

(ฎ่ก�) จำ�นัวนั ๗๔ โค์รงก�ร (ดำ�เนิันัก�รแลั�วเสำร็จ ๑๘ โค์รงก�ร, 

อย้่ระห้ว่�งดำ�เนิันัก�ร ๑๐ โค์รงก�ร, อย้ร่ะห้ว่�งเต่ร่ยมเสำนัอ

ของบประม�ณ ๔๖ โค์รงก�ร)

Nurture, Conserve and Extend the Royal Development Projects
 On 4 May 2019, at the Coronation Ceremony, His Majesty 

King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (King 

Rama X) gave the Royal Oath to Thai people, “We shall nurture, 

conserve, extend and reign with righteousness for the benefits 

and happiness of the people forever.” Following King Rama IX’s 

footsteps, His Majesty the King graciously appointed the  

Committee on Monitoring and Driving the Royal Development 

Projects with 7 privy councillors as chairperson and deputy 

chairpersons, together with 13 representatives from agencies 

concerned as committee members and the Office of the Royal 

Development Projects Board (ORDPB) as secretary. The main 

task is to follow, precipitate and integrate the implementation 

of the royal development projects initiated by His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej the Great. At present, there are 88 projects 

awaiting implementation.  

 In addition, since his Accession to the Throne on 13 

October 2018, His Majesty the King has given the initiatives to 

implement the royal development projects and accepted the 

requests for help from the people as the royal development 

projects, altogether 97 royal development projects (as of  

September 2020) as follows: 

 1) Projects from royal initiatives: 23 projects (completed)

 2) Projects from petitions: 74 projects (18 completed, 10 

on-going, 46 preparing project proposals for budget) 

“We shall nurture, conserve, extend 
and reign with righteousness

for the benefiffiits and happiness of the people forever.”

เราจะส่ืบสืาน รักษา และต่ิอยอด 
และครองแผ่่นดินโดยธรรม 

เพ่ื่�อประโยชน์สุืขแห่่งอาณาราษฎรติลอดไป

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพื่ระราชดำาริ

นโยบายและทิิศทิางการดำำาเนินงานของ
สำำานักงาน กปร. 
ประจำำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กลุ่ัมพัฒนั�ระบบบริห้�ร

ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. ผู้้�บริิหาริและเจ้�าหน้�าท่ี่�สำำานั้กงาน้ กปริ. และสำำานั้กงาน้มู้ลนิ้ธิิชััยพััฒน้าร่ิวมูโคริงการิจิ้ตอาสำาสำำานั้กงาน้ กปริ. 
เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ เริาที่ำาความูด่ี เพ่ั�อชัาติ ศาสำน์้ กษััตริิย์ ฯ ครัิ�งท่ี่� ๑ ถวายเป็น้พัริะริาชักุศล เน่้�องใน้วัน้คล�ายวัน้พัริะบริมูริาชัสำมูภพัของ 

พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ พัริะบาที่สำมูเด็ีจ้พัริะบริมูชัน้กาธิิเบศริ มูหาภ้มิูพัลอดุีลยเดีชัมูหาริาชั บริมูน้าถบพิัตริ 
วัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิวัน้ชัาติ และวัน้พ่ัอแห่งชัาติ ๕ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓ ณ บริิเวณหน้�าอาคาริโคริงการิอัน้เน่้�องมูาจ้ากพัริะริาชัดีำาริิ

วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓วัน้พุัธิท่ี่� ๒ ธัิน้วาคมู ๒๕๖๓

 สำำานักงาน กปร. ไดำ้จำัดำสำัมมนาประจำำาปีเม่�อวัันทิ่� 
๒๖ - ๒๘ พฤศจำิกายน ๒๕๖๓ เพ่�อรายงานถึึง 
ผลการดำำาเนินงาน ปัญหาอุปสำรรค และแผนการ
ดำำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในโอกาสำน่� 
เลขาธิิการ กปร. และคณะผ้้บริหารไดำ้มอบนโยบาย  
และแนวัทิางการดำำาเนินงาน ดำังน่�

ด้ำานการดำำาเนินงาน
 l ในัลัำ�ดับแรกขอขอบคุ์ณทุกค์นัท่�ร่วมกันัทำ�ง�นัต่ลัอดปีท่�ผ่�นัม� 

ซึ�งเป็นัปีท่�ม่ปัญห้�จ�กโรค์ระบ�ด COVID-19 ปัญห้�ค์ว�มแต่กแยก

ท�งก�รเม่อง ซึ�งเป็นัอุปสำรรค์ต่่อก�รดำ�เนิันัง�นัของสำำ�นัักง�นั กปร. 

ทำ�ให้�ต่�องม่ก�รปรับแผนัแลัะร้ปแบบก�รทำ�ง�นั แต่่ด�วยค์ว�มร่วมแรง

ร่วมใจของทุกค์นัทำ�ให้�ผ่�นัม�ได�ด�วยด่

 l พระบรมร�โช่บ�ย “ส่ำบสำ�นั รักษ� ต่่อยอด” เป็นัภ�รกิจสำำ�คั์ญ

ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องดำ�เนัินัก�รสำนัองพระร�ช่ดำ�ริ ม่ง�นัของ

พระบ�ทสำมเด็จพระบรมช่นัก�ธิเบศูร มห้�ภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้�ร�ช่  

บรมนั�ถบพติ่ร ท่�ยงัไม่ได�ดำ�เนิันัก�รจะต่�องผลัักดันัให้�เป็นัร้ปธรรมต่่อไป 

 l ก�รขับเค์ล่ั�อนัโค์รงก�รพระร�ช่ดำ�ริในัพระบ�ทสำมเด็จพระเจ��อย่้หั้ว 

ปัจจุบันัม่องค์มนัต่ร่ห้ลั�ยท่�นัม�ช่่วยกำ�กับด้แลั ซึ�งแต่่ลัะท่�นัก็ม่ร้ปแบบ

ก�รทำ�ง�นัท่�แต่กต่่�งกนัั รวมถงึบุค์ค์ลัท่�สำำ�นัักง�นั กปร. จะต่�องประสำ�นั

ก�รดำ�เนิันัง�นัม่ห้ลั�กห้ลั�ยม�กขึ�นั ดังนัั�นั ข�อม้ลั ร้ปแบบ ก�รเต่ร่ยมง�นั 

ก�รนัำ�เสำนัอ ต่�องม่ค์ว�มลัะเอ่ยดรอบค์อบ เปน็ัขั�นั เป็นัต่อนั ถ้กต่�องแลัะ

รวดเร็ว รวมถึงก�รระมัดระวังก�รเผยแพร่ข�อม้ลัทั�งด��นัก�รดำ�เนิันัง�นั 

แลัะก�รเผยแพร่ประช่�สัำมพันัธ์ 

 l ก�รเปล่ั�ยนัแปลังจะเกิดขึ�นัแน่ันัอนั ซึ�งได�พ้ดไว�ในัห้ลั�ย 

โอก�สำแลั�ว ก�รเปล่ั�ยนัแปลังทำ�ให้�ภ�รกิจม�กขึ�นั ให้�ห้�โอก�สำห้�ร่อกันั 

สำำ�ห้รับประเด็นัปัญห้�อุปสำรรค์ มอบห้ม�ยผ้�บริห้�รสำ�ยง�นัห้�ร่อแลัะ

ห้�แนัวท�งแก�ไข

 l ส่ำ�อสำ�รประช่�สัำมพันัธ์เป็นัง�นัท่�สำำ�คั์ญ ภ�รกิจง�นัต่�องปรับให้� 

ทันัสำมัย เช่่นั ร้ปแบบก�รประช่�สัำมพันัธ์ให้�เป็นัส่ำ�อออนัไลัน์ัม�กขึ�นั ข�อม้ลั

จ�กสำำ�นัักง�นั กปร. ต่�องเป็นัท่�ยอมรับแลัะเช่่�อถ่อได� ม่ก�รปรับปรุงข�อม้ลั 

ใหั้ทันัสำมัย ม่ค์ว�มเห้ม�ะสำมในัก�รเผยแพร่ ก�รเช่่�อมโยงพระบรมร�โช่บ�ย 

กับข�อม้ลัโค์รงก�รฯ ก�รนัำ�ข�อม้ลัแลัะภ�พถ่�ยในัอด่ต่ม�เผยแพร่แก่ 

ค์นัรุ่นัให้ม่

ด้ำานบุคลากร
 l ปัจจุบันัม่เจ��ห้นั��ท่�ของสำำ�นัักง�นั กปร. เข��ม�ให้ม่ ทั�งท่�เป็นั

ข��ร�ช่ก�รแลัะพนัักง�นัร�ช่ก�ร จึงขอให้�ได�เร่ยนัร้� แลัะรับทร�บถึง

วัฒนัธรรมองค์์กร แนัวท�งก�รทำ�ง�นัซึ�งเป็นัห้น่ัวยง�นัพิเศูษ ม่ภ�รกิจ

เป็นัจำ�นัวนัม�ก แต่่ต่�องดำ�เนิันัก�รอย่�งรวดเร็ว ไม่ม่ค์ำ�ว่� “ด่วนั” ม่แต่่

ค์ำ�ว่� “เด่�ยวน่ั�” บุค์ลั�กรสำำ�นัักง�นั กปร. ทุกค์นัต่�องทุ่มเทแรงก�ย  

แรงใจ ม่ค์ว�มพร�อมในัก�รปฏิิบัติ่ง�นั ม่ก�รทำ�ง�นัเป็นัท่มแลัะ 

ก�รทำ�ง�นัข��มสำ�ยง�นั ม่ค์ว�มสำ�มัค์ค่์ เข��ใจซึ�งกันัแลัะกันั ให้�อภัย 

กันัแลัะกันั ม่ก�รส่ำ�อสำ�รกันัให้�ม�ก ๆ ประเด็นัปัญห้�ก�รข�ดประสำบก�รณ์ 

ห้ร่อข�ดค์ว�มช่ำ�นั�ญในัง�นั ขอให้�รุ่นัพ่�ค์วรทำ�ห้นั��ท่�เป็นัพ่�เล่ั�ยง ในัขณะ

เด่ยวกันัแต่่ลัะค์นัต่�องห้�ค์ว�มร้� แลัะพย�ย�มพัฒนั�ต่นัเอง

 l เน่ั�องด�วยภ�วะเศูรษฐกิจเช่่นัน่ั� เร�ไม่ม่แผนัเพิ�มจำ�นัวนับุค์ลั�กร 

ดังนัั�นั ในัระยะ ๓ - ๔ ปีข��งห้นั��จะม่จำ�นัวนับุค์ลั�กรใกลั�เค่์ยงปัจจุบันั 

ซึ�งต่�องม่ก�รปรับตั่วภ�ยใต่�ทรัพย�กรท่�จำ�กัด คิ์ดว่�จะอย้่อย่�งไร  

ทำ�อย่�งไร รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนับุค์ลั�กร แลัะก�รใช่�เทค์โนัโลัยม่�ช่่วย

ในัก�รทำ�ง�นั

 l เลัข�ธิก�ร กปร. ม่ภ�รกิจจำ�นัวนัม�ก จึงไม่สำ�ม�รถทำ�เองได� 

ทุกง�นั จึงต่�องม่ก�รมอบห้ม�ยผ้�แทนั เช่่นั รองเลัข�ธิก�ร ท่�ปรึกษ�  

โดยค์ำ�นึังถึงค์ว�มเป็นัขั�นั เป็นัต่อนั ต่ลัอดจนัก�รกระจ�ยอำ�นั�จ แลัะ

ถ่อเป็นัแนัวท�งห้นึั�งในัก�รพัฒนั�ต่นัเองของผ้�ท่�ได�รับมอบห้ม�ย 

 l ก�รพัฒนั�ต่นัเอง โดยก�รเข��รับก�รฝึ่กอบรมในัห้ลัักส้ำต่รต่่�ง ๆ  

ใช่�วิธ่ก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนั รวมทั�งก�รค์ำ�นึังถึงประโยช่น์ัท่�สำำ�นัักง�นั 

กปร. จะได�รับ แลัะภ�รกิจง�นัท่�ผ้�เข��รับก�รฝึ่กอบรมรับผิดช่อบ (ปริม�ณ

ง�นัม�ก/นั�อย ม่ผ้�รับผิดช่อบแทนั แลัะง�นัไม่ไปห้นัักท่�เพ่�อนัร่วมง�นั) 

ซึ�งบ�งค์รั�งอ�จไม่ถ้กใจ ก�รฝึ่กอบรมท่� ไม่ต่รงภ�รกิจง�นัอ�จ 

ไม่อนุัญ�ต่ ค์ำ�นึังถึงกฎ กติ่ก� รวมทั�งก�รห้มุนัเว่ยนัสัำบเปล่ั�ยนัง�นั  

ห้ร่อก�รโยกย��ย

 l บ�งภ�รกิจง�นัอ�จม่โอก�สำท่�จะเกิดก�รทุจริต่ได� จึงขอให้�

บุค์ลั�กรของสำำ�นัักง�นั กปร. ยึดถ่อค์ว�มซ่�อสัำต่ย์สุำจริต่ แลัะให้�ถ่อเป็นั

นัโยบ�ยต่่อเน่ั�อง โค์รงก�รท่�ส่ำงเสำริมคุ์ณธรรมจริยธรรมในัสำำ�นัักง�นัฯ 

ค์วรดำ�เนิันัก�รต่่อเน่ั�อง แต่่ไม่ค์วรทำ�แบบป้พรม ขอให้�เริ�มจ�กจุดเล็ัก ๆ  

ห้�กได�ผลัด่ค่์อยขย�ยผลัต่่อไป 

ด้ำานงบประมาณ
 l โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ ม่ท่�ม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริให้�

ดำ�เนันิัก�รโดยต่รง ห้ร่อทรงรบัโค์รงก�รท่�เกิดจ�กร�ษฎรขอพระร�ช่ท�นั

ค์ว�มช่่วยเห้ล่ัอไว�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ กรณ่ท่� 

ห้น่ัวยง�นัต่่�ง ๆ  จัดทำ�โค์รงก�รขึ�นั เพ่�อนัำ�แนัวพระร�ช่ดำ�ริไปขย�ยผลั 

เห็้นัว่�ไม่ค์วรใช่�ค์ำ�ว่�เป็นัโค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ  

ส่ำวนัร�ช่ก�รอ่�นัอ�จจะไม่เข��ใจ เจ��ห้นั��ท่�ท่�เก่�ยวข�องค์วรม่ก�รช่่�แจง  

แลัะทำ�ค์ว�มเข��ใจห้ลัักเกณฑ์์น่ั�

 l พระร�ช่บัญญัติ่วิธ่ก�รงบประม�ณ พ.ศู. ๒๕๖๑ ม�ต่ร� ๔๓  

เร่�องก�รขอเบิกจ่�ยจ�กค์ลัังต่�มงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณใด 

ให้�กระทำ�ได�แต่่เฉพ�ะภ�ยในัปีงบประม�ณนัั�นั ดังนัั�นั ต่�องเร่งรัดเร่�อง 

ก�รเสำนัอขอรับก�รสำนัับสำนุันังบประม�ณร�ยจ่�ย งบกลั�ง แลัะ 

ก�รวิเค์ร�ะห์้โค์รงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพระร�ช่ดำ�ริ เพ่�อให้�สำ�ม�รถ 

ดำ�เนิันัก�รได�ทันัภ�ยในัปีงบประม�ณ

ด้ำานงานสำนับสำนุน
 l ก�รป้องกันัโรค์ระบ�ด COVID-19 ขอให้�ดำ�เนิันัก�รอย่�งต่่อเน่ั�อง 

รวมถึงก�รปฏิิบัติ่ง�นัแบบ New Normal ขอให้�ม่ก�รใช่�เทค์โนัโลัย่ 

ม�ช่่วยให้�ก�รทำ�ง�นัร�บร่�นั แลัะค์ล่ัองตั่วขึ�นั

 l ขอให้�ทุกค์นัช่่วยกันัด้แลั รักษ�ทรัพย์สิำนัร�ช่ก�ร เช่่นั อ�ค์�รสำถ�นัท่� 

วิทยุส่ำ�อสำ�ร รถยนัต์่ ฯลัฯ

 l ง�นัพัฒนั�บุค์ลั�กร ง�นังบประม�ณ ปัจจุบันัม่กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เกิดขึ�นัม�ก จำ�เป็นัต่�องม่ก�รศูึกษ�เร่ยนัร้�ให้�เข��ใจ เพ่�อให้�ก�รปฏิิบัติ่ 

ถ้กต่�อง แลัะรวดเร็ว

 l ก�รจัดสำวัสำดิก�รให้�แก่เจ��ห้นั��ท่�สำำ�นัักง�นั กปร. ทุก ๆ ค์นั เช่่นั 

ก�รต่รวจสุำขภ�พท่�ม่เจ��ห้นั��ท่�บ�งกลุ่ัมไม่สำ�ม�รถเบิกจ่�ยต่�มระเบ่ยบ

ร�ช่ก�รได� ห้ร่อก�รช่่วยเห้ล่ัอสำม�ช่ิก ขอให้�ค์ณะกรรมก�รสำวัสำดิก�ร

พิจ�รณ�ให้�เป็นัไปต่�มระเบ่ยบท่�กำ�ห้นัดไว� 




