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๑. เพ่�อเป็นัช่่องทางส่�อสารภายในัองค์์กรแลัะภายนัอกองค์์กรเก่�ยวกับการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

๒. เพ่�อเผยแพร่นัโยบาย กฎ ระเบย่บ ข่าวสาร ค์วามร้� ประสบการณ์ รวมทั�งกจิกรรมต่่าง ๆ ให้�กบัเจ�าห้นั�าท่�ของ 

 สำนักังานั กปร. เจ�าห้นั�าท่�ศูน้ัย์การศูกึษาการพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิแลัะห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข�อง

จัดืที่ำโดืยั กลุ่มพัฒนาระบับับัริห็าร 

สำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (สำนัักงานั กปร.) 

๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

โทรศูัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต่่อ ๑๐๒ แลัะ ๑๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 

พิมพ์ท่� : บริษัท ธนัอรุณการพิมพ์ จำกัด โทรศูัพท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงสู่่�กิารัพัฒนาอย�างยั�งยืน (ตอนที่ี� ๑)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 1)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

 ปรชั่ญาของเศูรษฐกจิพอเพย่งของพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่รนัั�นั ม่ค์วามสอดค์ลั�องแลัะนัำไปส้่การบรรลัุเป้าห้มายการพัฒนัาท่�ยั�งย่นั  

๑๗ เป้าห้มาย ขององค์์การสห้ประช่าช่าติ่อย่างกลัมกลั่นั เพราะม่เป้าห้มายท่�มุ่งเนั�นัการพัฒนัา 

แลัะสร�างค์วามสมดุลัอย่างยั�งย่นัในัมิต่ิทางสังค์ม เศูรษฐกิจ แลัะสิ�งแวดลั�อมเช่่นัเด่ยวกันั 

 โดยค์ำสดุด่ในัโอกาสท่�องค์์การสห้ประช่าช่าต่ิท้ลัเกลั�าฯ ถวายรางวัลัค์วามสำเร็จส้งสุด 

ด�านัการพฒันัามนัษุย์ของโค์รงการพฒันัาแห่้งสห้ประช่าช่าต่แิด่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เม่�อป ี๒๕๔๙ ได�เขย่นัไว�ต่อนัห้นึั�งวา่ “...ด้วิยพัระปรีชา

สัามารถในการเป็นนักคิิดของพัระองคิ์ท�าน ทำให้้นานาประเทศตื่่�นตื่ัวิในการปรับรูปแบบ 

การพััฒนาภายใตื่้แนวิคิิดให้ม�พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอยู�ห้ัวิได้พัระราชทาน “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพัอเพัียง” ซึ่่�งชี�แนวิทางการพััฒนาที�ม่�งเน้นคิวิามสัมด่ลุ่ องคิ์รวิม แลุ่ะยั�งย่น โดยเน้น

ห้ลุ่ักการ คิวิามพัอประมาณ แลุ่ะการมีภูมิคิ่้มกันในตื่ัวิที�ดีพัอที�จะตื่้านทาน แลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทบ 

จากการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งตื่�าง ๆ อย�างรวิดเร็วิอันเน่�องมาจากกระแสัโลุ่กาภิวิัตื่น์ ปรัชญาดังกลุ่�าวิ 

ซึ่่�งเน้นแนวิทางการเดินสัายกลุ่าง ทำให้้องค์ิการสัห้ประชาชาติื่มีปณิธ์านม่�งมั�นพััฒนาคิน  

ให้้ประชาชนเป็นเป้าห้มายศูนย์กลุ่างในการพััฒนา เพ่ั�อยกระดับคิ่ณภาพัชีวิิตื่ที�ดีแลุ่ะยั�งย่น 

ตื่�อไป....”

 The Philosophy of Sufficiency Economy (SEP) royally initiated by His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej the Great (King Rama IX) truly coincides and can help 

achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as they both aim at the creation 

of balance in the social, economic and environmental dimensions in a sustainable 

manner.

 This is reflected in the excerpt from the citation of the first ever UNDP Lifetime 

Achievement Award presented to His Majesty King Rama IX in 2006 which was read, 

“...As a visionary thinker, Your Majesty has played an invaluable role in shaping 

the global development dialogue.  Your Majesty’s “Sufficiency Economy  

philosophy” - emphasizing moderation, responsible consumption and resilience 

to external shocks -- is of great relevance worldwide during these times of 

rapid globalization.  It reinforces the United Nation’s efforts to promote a 

people-centred and sustainable path of development…”

Infographic: มูลูนิธิิมิู่�นิพัฒ่นิา (Thailand Sustainable Development Foundation)

ศููนย์์ศูึกษาฯ...แหล่่งเรีีย์นรีู�เพื่่�อการีพื่ึ�งพื่าตนเองอย์่างย์่�งย์่น

 สถานัการณก์ารแพร่ระบาดของโรค์ติ่ดเช่่�อไวรสัโค์โรนัา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ต่ั�งแต่่ปี ๒๕๖๓ จนัถึงปัจจุบันั ส่งผลักระทบกับห้ลัายภาค์ส่วนั เช่่นั ค์นัจำนัวนัมาก
ต่�องต่กงานั ร�านัค์�าต่�องปดิกจิการลัง จงึเกดิภาวะเค์รย่ดในัสงัค์มแลัะค์รวัเรอ่นั ฯลัฯ 
 สำนัักงานั กปร. โดยช่มรม กปร. พอเพ่ยง จิต่อาสา ต่�านัทุจริต่ ได�นั�อมนัำ
พระราช่ดำริแลัะห้ลัักปรัช่ญาของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง มาส่งเสริมจริยธรรมในัองค์์กร
เพ่�อการช่ว่ยเห้ลัอ่สงัค์มในัยามทกุขย์ากผา่นัโค์รงการ “ทำบญ่ดว้ิยจติื่อาสัา ปนัอิ�ม
ให้้แก�ผูย้ากไร้” เม่�อวนััท่� ๒๗ ต่ลุัาค์ม ๒๕๖๔ ลักัษณะของโค์รงการเป็นัการช่่วยเห้ลัอ่ 
เฉพาะห้นั�ากับประช่าช่นัท่�ได�รับผลักระทบจากสถานัการณ์ COVID-19 โดย  
สมาช่ิกช่มรมฯ ได�ส่งมอบเงินัแลัะข�าวสารอาห้ารแห้�ง ให้�กับม้ลันัิธิพุทธิกาซึ�งเป็นั
องค์์กรไม่แสวงกำไรแลัะต่ั�งอย้่ใกลั�สำนัักงานั กปร. ทำห้นั�าท่�เป็นัสะพานับุญส่งต่่อ
ไปยังร�านัค์�าแลัะชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบฯ โดยม้ลันัิธิฯ จัดทำค์้ปองอาห้ารพร�อม
มอบเงินัให้�กับร�านัค์�าขนัาดเลั็กเพ่�อจัดเต่ร่ยมอาห้ารแจกจ่ายให้�แก่ผ้�ต่กทุกข์ได�ยาก 
โดยสามารถนัำค์้ปองไปรับอาห้ารได� สำห้รับในัส่วนัของวัต่ถุดิบทางม้ลันัิธิจะนัำไป
ให้�กับค์รัวกลัางของชุ่มช่นัเพ่�อประกอบอาห้ารให้�กับค์นัในัชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบ
ในัพ่�นัท่� ซึ�งประโยช่น์ัจากโค์รงการฯ นั่� ได�เกดิขึ�นัแก่บคุ์ค์ลั ๓ ฝ่่าย ค์อ่ คนให้็ (ค์นัมเ่งนิั 
ท่�ร่วมบรจิาค์) คนห็วิ (ได�กนิัอาห้ารให้�อิ�มท�องเพ่�อมเ่ร่�ยวแรงไว�ส้�ต่่อไป) คนข้ายั/ร้านค้า 

 ดร.สุเมธ ต่ันัติ่เวช่กุลั เลัขาธิการ
ม้ลันัิธิช่ัยพัฒนัา แลัะอด่ต่เลัขาธิการ กปร.  
ได�ปรารภว่าม่ห้นัังส่อแนัวพระราช่ดำริ 
ห้นังัสอ่โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ในัพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร 
มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 
รวมถึงห้นัังส่อองค์์ค์วามร้�ท่�ม่ค์ุณค์่าต่่าง ๆ 
เป็นัจำนัวนัมากจงึมแ่นัวค์ดิให้�จดัทำห้�องสมดุ 
สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั ขึ�นัเพ่�อเผยแพร่ประช่าสัมพันัธ์ให้�แก่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร.  
เจ�าห้นั�าท่�ม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา แลัะประช่าช่นัท่�สนัใจ ได�เข�ามาศึูกษาค์�นัค์ว�าห้าค์วามร้� 
แลัะนัำไปใช่�ประโยช่น์ัต่อ่ไป ดงัพระบรมราโช่วาท ท่�วา่ “...ห้นังัสอ่นัั�นัเปน็ัสิ�งท่�สำค์ญั
ในัการท่�จะทำให้�ค์นัเราม่ค์วามก�าวห้นั�า เพราะมนุัษย์ทุกค์นัเกิดมาแลั�ว ต่�องหั้ด  
ต่�องเร่ยนั ทั�งในัทางกายทั�งในัทางใจ เพ่�อท่�จะม่ค์วามสามารถแลัะม่ค์วามร้� 
ท่�ดำรงช่พ่ได�...” พระบรมราโช่วาท พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภม้พิลั
อดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร วันัท่� ๒๕ พฤศูจิกายนั ๒๕๑๔ 
 ห้นัังส่อภายในัห้�องสมุดม่ห้ลัากห้ลัายประเภทลั�วนัเป็นัห้นัังส่อท่�นั่าค์�นัค์ว�า 
โดยแบ่งได�ดังนั่� 
 โซนห็นังสอื ชั�น ๑ จดัืเร่ยังห็นังสอืตุามห็มวดืห็มูดิ่ืวอ่� ได�แก ่ห้มวดเบด็เต่ลัด็ 
ค์วามร้�ทั�วไป ห้มวดปรัช่ญา จิต่วิทยา ห้มวดศูาสนัา ห้มวดสังค์มศูาสต่ร์ ห้มวด
ภาษาศูาสต่ร์ ห้มวดวทิยาศูาสต่ร์ ค์ณิต่ศูาสต่ร์ ห้มวดเทค์โนัโลัย ่วทิยาศูาสต่ร์ประยกุต่์ 
ห้มวดศูิลัปกรรม นัันัทนัาการ ห้มวดวรรณค์ด่ ห้มวดภ้มิศูาสต่ร์ ประวัต่ิศูาสต่ร์ 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

 จจุบันัค์งไม่ม่ใค์รไม่ร้�จักค์�าว่า Digital Thailand ซึ�งห้มายถึง ประเทศูไทย
สามารถสร�างสรรค์แ์ลัะใช่�ประโยช่นัจ์ากเทค์โนัโลัยด่จิทิลััอยา่งเต่ม็ศูกัยภาพ

ในัการพัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานั นัวัต่กรรม ข�อม้ลั ทุนัมนัุษย์ แลัะทรัพยากรอ่�นัใด
เพ่�อขบัเค์ล่ั�อนัการพฒันัาเศูรษฐกจิแลัะสงัค์มของประเทศูไปส้ค่์วามมั�นัค์ง มั�งค์ั�ง แลัะ
ยั�งยน่ั สำนักังานั กปร. ในัฐานัะท่�เป็นัห้น่ัวยงานัภาค์รัฐท่�ต่ระห้นักัถึงแนัวพระราช่ดำริ
การพัฒนัามาโดยต่ลัอด แลัะได�ม่การเต่ร่ยมค์วามพร�อมท่�จะพัฒนัาต่นัเองให้�
สอดค์ลั�องกับนัโยบายห้ลัักของภาค์รัฐอย่างต่่อเนั่�อง ลั่าสุด ได�จัดทำแผนัแม่บท 
การพัฒนัาเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลั ฉบับท่� ๕ (พ.ศู. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) โดยม่วัต่ถุประสงค์์
เพ่�อใช่�เป็นัเค์ร่�องม่อแลัะกรอบในัการดำเนัินังานัพัฒนัาเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูแลัะ
การส่�อสารดิจิทัลัของสำนัักงานั กปร. ซึ�งแผนัแม่บทฯ ฉบับท่� ๕ นั่� เป็นัการวางแผนั
การดำเนันิังานัด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูแลัะการพฒันัาด�านัดจิทิลัั ภายใต่�การขบัเค์ลั่�อนั 
ประเทศูส้ก่ารเปน็ัรฐับาลัดจิทิลัั ต่ามภม้ทิศัูนั ์กรอบกฎห้มาย แลัะระเบย่บท่�เก่�ยวข�อง 
 เนั่�อห้าสาระแลัะยุทธศูาสต่ร์การพัฒนัาต่ามแผนัแม่บทฯ นั่� กำห้นัดขึ�นัเพ่�อ
สนัับสนัุนัการพัฒนัาแลัะส่งเสริมการนัำเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูมาใช่�ในัการทำงานั
สนัองพระราช่ดำร ิแลัะสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัของเจ�าห้นั�าท่� รวมทั�งการดำเนันิังานั 
ของห้น่ัวยงานัต่ามโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริในัทุกสถานัการณ์ โดยมก่าร
กำห้นัดวิสัยทัศูนั์ (Vision) ด�านัการพัฒนัาดิจิทัลัเป็นัค์รั�งแรก ในัอนัาค์ต่ข�างห้นั�าไว� 
ค์อ่ “ระบบสารสนัเทศูสนัับสนันุัการปฏิบิตั่งิานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ
อย่างม่ประสิทธิภาพ” ต่ลัอดจนัสนัับสนุันัการให้�บริการข�อม้ลัข่าวสารโค์รงการ 
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�ถก้ต่�อง รวดเร็ว ทนััสมยั ต่อบสนัองค์วามต่�องการของ
ผ้�ใช่�บริการ แผนัแม่บทฯ กำห้นัดเวลัาไว� ๕ ปี เพ่�อค์วามย่ดห้ยุ่นัในัการทำงานัแลัะ
ค์วามค์ลั่องต่ัวในัการปรับแผนัได�ต่ามสถานัการณ์แลัะการพัฒนัาด�านัดิจิทัลัท่�ม่การ
เปลั่�ยนัแปลังอยา่งรวดเรว็ นัอกจากนั่� ในัแผนัแมบ่ทฯ ยงักำห้นัดปรบัเปลั่�ยนัรป้แบบ
การทำงานัเป็นัแนัวทางวิถ่ให้ม่ (New Normal) ท่�ม่การใช่�เค์ร่�องม่อผ่านัระบบ
อิเล็ักทรอนิักส์มากขึ�นั ม่การจัดทำแนัวทางการเต่ร่ยมค์วามพร�อมสำห้รับ 
การทำงานันัอกสถานัท่� ( Work from Home) เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกให้�แก่  
เจ�าห้นั�าท่�ปฏิิบัต่ิสามารถใช่�เป็นัค์้่ม่อในัการทำงานัภายใต่�สถานัการณ์ 
ฉุกเฉินัได�
 แผนัแม่บทฯ ประกอบด�วยพันัธกิจ (Mission) ท่�มุ่งพัฒนัา
ระบบสารสนัเทศูแลัะเป็นัศูน้ัย์ข�อมล้ักลัางเพ่�อสนัับสนันุัการปฏิบิตั่งิานั 
บรหิ้ารระบบเค์รอ่ข่ายภายในัแลัะระบบเค์รอ่ข่ายภายนัอกเพ่�อเผยแพร่ 
ข�อม้ลัข่าวสารต่่อสาธารณะ ต่ลัอดจนัพัฒนัาบุค์ลัากรให้�ม่ค์วามร้� 
ค์วามสามารถแลัะทกัษะท่�จำเป็นัเก่�ยวกบัเทค์โนัโลัย ่แลัะมเ่ป้าประสงค์์ 
ท่�ช่ัดเจนั ค์่อ จัดทำธรรมาภิบาลัข�อม้ลัภาค์รัฐ (Data Governance) 
การเปิดเผยข�อม้ลัภาค์รัฐ (Open Data) แลัะการบริห้ารจัดการ
เทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูโดยการม่ส่วนัร่วมของสมาช่ิกในัองค์์กร ทำให้�
เกิดประโยช่นั์ในัการดำเนัินังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
โดยม่ยุทธศูาสต่ร์ห้ลัักท่�สำค์ัญ ๔ ยุทธศูาสต่ร์ ได�แก่ ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๑ 
พัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานัเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูอย่างเห้มาะสมแลัะ 
มค่์วามมั�นัค์งปลัอดภัย ยทุธศูาสต่ร์ท่� ๒ เพิ�มประสิทธภิาพแลัะค์ณุภาพ

การให้�บริการเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศู ต่ลัอดจนัสนัับสนุันั 
การต่ัดสินัใจของผ้�บริห้าร ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๓ พัฒนัาบุค์ลัากร
ให้�มค่์วามร้�ค์วามสามารถด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูเพ่�อเพิ�ม
ศูักยภาพในัการทำงานั แลัะยุทธศูาสต่ร์ท่� ๔ เป็นัศู้นัย์กลัาง
ข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
แนัวพระราช่ดำริ แลัะเศูรษฐกิจพอเพ่ยง รวมทั�งบริห้าร
จดัการธรรมาภบิาลัข�อมล้ั แลัะเปดิเผยข�อมล้ั เพ่�อประโยช่นั์
แก่ประช่าช่นั แลัะเพ่�อให้�มองเห็้นัภาพท่�ช่ดัเจนัในัแผนัแม่บทฯ 
ได�กำห้นัดออกแบบสถาปตั่ยกรรมดจิทิลััของสำนัักงานั กปร. 
(Digital RDPB Architecture) เป็นัค์รั�งแรก สำห้รับเป็นั
แนัวทางในัการปรับเปล่ั�ยนัสว่นัราช่การภายในัให้�เปน็ัดจิทิลัั
ในัอนัาค์ต่ แลัะได�ม่การวางกรอบแนัวทางในัการบริห้าร
จดัการแลัะการต่ดิต่ามผลั สำห้รบักำกบัดแ้ลัการดำเนันิังานั
ให้�เป็นัไปต่ามแผนัแม่บทฯ นัอกจากนั่� ยงัได�วเิค์ราะห์้เช่่�อมโยง 
ค์วามสอดค์ลั�องของแผนัแม่บทฯ กับยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิ ๒๐ ปี 
แผนัการปฏิริป้ประเทศู แผนัพฒันัาการเศูรษฐกจิแลัะสงัค์ม
แห้่งช่าติ่ แลัะแผนัพัฒนัาดิจิทัลัเพ่�อเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 
ไว�อ่กด�วย เพ่�อให้�แผนัแม่บทฯ ฉบับนั่�เป็นัไปต่ามระบบ 
งบประมาณไทยท่�กำห้นัดให้�แผนังานังบประมาณจำเปน็ัต่�อง
ต่อบสนัองต่่อยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิอย่างม่ประสิทธิภาพ 
 ดังนัั�นั แผนัแม่บทฯ ฉบับดังกลั่าวจะเป็นัเค์ร่�องม่อ 
ท่�รวมค์วามร่วมม่อของส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องในัการนัำ
สำนัักงานั กปร. แลัะโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 
ส้่การเปลั่�ยนัแปลังเป็นัภาค์รัฐท่�ม่การพัฒนัาด�านัดิจิทัลั 

ท่�ทันัสมัย เป็นัศู้นัย์กลัางข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�แนัว 
พระราช่ดำริท่�สมบ้รณ์ แลัะสามารถให้�บริการ
ข�อม้ลัได�อย่างถ้กต่�อง รวดเร็ว สอดค์ลั�องต่าม
นัโยบาย Digital Thailand อย่างม่ประสิทธิภาพ
แลัะก่อให้�เกิดประโยช่น์ัแก่ประช่าช่นัอย่างส้งสุด
ต่่อไป 

ปีั
โดย ศููนิย์สารสนิเทศู

 “…สู่ังคมใดกิ็ตาม ถ้้ามีความเอื�อเฟื้้�อเกิื�อกิ่ลกิัน ด้วยความม่�งดีม่�งเจรัิญต�อกิัน 
สู่ังคมนั�นย�อมเต็มไปด้วยไมตรัีจิต มิตรัภาพ มีความรั�มเย็นเป็นสู่่ข น�าอย่�…” 

พัระราชดำร่สพัระบาทสมูเด็จพัระบรมูชนิกาธิิเบศูร มูหาภููมูิพัลอดุลยเดชมูหาราช บรมูนิาถบพัิตร 

พัระราชทานิเพั่�ออ่ญเชิญลงพัิมูพั์ในินิิตยสารท่�ระลึกครบ ๓๖ ปีี ของสโมูสรไลออนิส์กรุงเทพัฯ  เมู่�อวั่นิท่� ๓๑ มู่นิาคมู ๒๕๓๘

(ทำให้�ร�านัค์�าไม่ต่�องปิดกจิการ เจ�าของร�านัแลัะลัก้จ�างมง่านัทำ) 
 การทำค์วามด่แลัะบุญกุศูลัท่�เกิดจากทำกิจกรรมฯ  
ในัค์รั�งนั่� พวกเราช่าว กปร. ทุกค์นัขอถวายเป็นัพระราช่กุศูลั 
ค์รบรอบ ๖ ปี วนััสวรรค์ต่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 
มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร รวมทั�งขอ 
เป็นัส่วนัห้นัึ�งเล็ัก ๆ ของสังค์มในัการให้�ค์วามช่่วยเห้ลั่อกันั
ในัยามทุกข์ยากบนัค์วามเช่่�อท่�ว่า “สังคมจะดื่ไดื้ ถุ้าทีุ่กคน
ร่วมแบั่งปีัน”

 โซนห็นังสือ ชั�น ๒ จัดืเร่ยังห็นังสือเฉพาะห็รือ
ห็นังสือห็ายัาก เช่่นั ห้มวดภาษาอังกฤษ ภาษาต่่างประเทศู 
ห้นัังส่อแนัะนัำ ห้นัังส่อนั่าอ่านั บันัทึกประวัต่ิศูาสต่ร์ 
จดห้มายเห้ตุ่ ห้นัังส่อทรงคุ์ณค์่า ห้นัังส่อห้ายาก ห้นัังส่อ 
แยกต่ามลัำดบัราช่วงศู ์นัวนัยิาย นัติ่ยสาร วารสาร บทค์วาม
เก่�ยวกับราช่วงศู์ ห้นัังส่อท่� ดร.สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั เข่ยนัห้ร่อ
เร่ยบเร่ยง ห้นัังส่ออ�างอิง พจนัานุักรม สารานุักรม แผนัท่� 
วิทยานัิพนัธ์ งานัวิจัย แลัะ Multimedia CD/DVD เป็นัต่�นั 
ห้�องสมุดได�เปิดให้�บริการเม่�อวันัท่� ๙ กันัยายนั ๒๕๖๔ 
เป็นัต่�นัมา
 ขอเช่ิญช่วนัผ้�ท่�สนัใจ เข�ามาศูึกษาห้าค์วามร้�ด่ ๆ  
โดยเปิดบริการวันัจันัทร์-ศูุกร์ เวลัา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นั. 

ห้้องสมุุด สุเมุธ ตัันตัิเวชกุุล

ทำำบุุญด้้วยจิิตอาสา ปัันอิ�มให้้แก่่ผู้้้ยาก่ไร้้

แปล่งทฤษฎีีใหม่่ ศููนย์์ศูึกษาการีพื่่ฒนาเขาหินซ้�อน
อ่นเน่�องม่าจากพื่รีะรีาชดำรีิ จ่งหวั่ดฉะเชิงเทรีา

โดย ศูนย์สัารสันเทศ

โดย ศููนิย์ปีฏิิบ่ติการต่อต้านิการทุจริต

ก้้าวสู่่� Digital Thailand ด้้วยแผนแม่�บทก้ารพััฒนาเทคโนโลยีด้ิจิิทัล 
ฉบับที� ๕ (พั.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)



เลขาฝากบอก

๒. คุณธรรม่
 สิ�งสำค์ัญอ่กประการห้นัึ�งค์่อ การม่ค์ุณธรรม ค์วามซ่�อสัต่ย์ เพราะ

เปน็ัสิ�งสำคั์ญท่�จะรองรับการเปล่ั�ยนัแปลังทั�งห้ลัาย ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่� 

สำนัักงานั กปร. ดึงค์ุณธรรมค์วามด่ในัใจออกมาใช่�ในัการปฏิิบัต่ิงานั 

ปฏิิบัต่ิต่นัม่ค์วามเห้็นัอกเห้็นัใจผ้�ท่�ได�รับค์วามเด่อดร�อนั ผ้�ท่�ได�รับผลั 

กระทบ ค์วบค์้่เทค์นัิค์การต่่อรอง การย่ดห้ยุ่นัให้�สอดค์ลั�องกับสภาพ

ปัญห้า การประสานังานับนักรอบห้ลัักการของโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำร ิแลัะต่�องมจ่ติ่ใจท่�ห้นักัแนัน่ัเข�มแขง็ท่�จะผา่นัปญัห้าอปุสรรค์

ต่่าง ๆ เพ่�อนัำไปส้่การต่ัดสินัใจภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ อย่างม่

วจิารณญาณเพ่�อสนัองพระราช่ดำรใินัการดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำริเพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรได�อย่างเห้มาะสม ซึ�งพลัังแห่้งค์วามด่

ของพวกเราทกุค์นัยอ่มสง่ผลัต่อ่จรยิธรรมสำนักังานั กปร. แลัะภาพลัักษณ์

ท่�ด่ขององค์์กรในัท่�สุด

นายัลลิตุ ถุนอมสิงห็์

เลข้าธิิการ กปีร.  

 เลัขาธิการ กปร. แลัะค์ณะผ้�บริห้าร ได�มอบนัโยบายแลัะทิศูทาง
การดำเนัินังานั ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั่� 
ด้้านก้ารด้ำเนินงานโครงก้ารอัันเน่�อังม่าจิาก้พัระราชด้ำริ  
 การสนัองงานัพระราช่ดำริ แลัะการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ ในัส่วนัของสำนัักงานั กปร. ต่�องการให้�ค์วามสำค์ัญ
โค์รงการท่� “ส่บสานั รักษา แลัะต่่อยอด” ให้�มากขึ�นั เพ่�อให้�เป็นัไปต่าม 
พระราช่ปณิธานัพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว ขอให้�ค์ำนัึงถึงบทบาท
ห้นั�าท่�ห้ลัักของสำนัักงานั กปร. เป็นัสำค์ัญ แลัะให้�ค์วามสำค์ัญเร่�องฎ่กา
ขอพระราช่ทานัพระมห้ากรุณา ขอให้�ม่การประสานัห้าร่อกับห้นั่วยงานั
ต่่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข�องให้�ลัะเอย่ด รอบค์อบ อย่างเร่งด่วนั แลัะเร่งรัดดำเนิันัการ 
ให้�แลั�วเสร็จโดยเร็ว
        งานัศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะศู้นัย์
สาขาฯ ม่ประเด็นัสำคั์ญ ค์่อ เร่�องการรักษาค์นัท่�ม่องค์์ค์วามร้�เร่�องการ
พฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำรใิห้�นัานัท่�สดุ แลัะเร่�องการใช่�ส่�ออเิลัก็ทรอนักิส์ 
โดยพัฒนัาศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาฯ ให้�ม่ค์วามทันัสมัย เร่ยนัร้�การใช่�
เทค์โนัโลัยดิ่จทิลััแบบงา่ย ๆ  กอ่นั แลั�วค์อ่ยเพิ�มค์วามยากต่ามลัำดับ แลัะ
ประยุกต์่ใช่�กับภารกิจส่วนัท่�เก่�ยวข�องอย่างมก่ระบวนัการ แลัะเป็นัระบบ     
     นัอกจากนั่� ให้�ค์ำนึังการดำเนิันังานัต่ามนัโยบายรัฐบาลั ซึ�ง 
นัายกรฐัมนัต่ร/่ประธานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ญั ๓ เร่�องในัส่วนัการดำเนันิังานั 
ของสำนัักงานั กปร. ได�แก่ ๑) ผลัสัมฤทธิ�ของการใช่�จ่ายงบประมาณ  
๒) ผลัสัมฤทธิ�ท่�เกิดขึ�นัจากโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะ  
๓) การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
     การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ ขอให้�
ดำเนัินัการแบบเป็นัท่ม เป็นัค์ณะทำงานั ขอให้�กองต่่าง ๆ เข�ามาช่่วยกันั
อย่างบ้รณาการ โดยเฉพาะส่งเสริมค์นัรุ่นัให้ม่ ได�ม่ส่วนัร่วมในัการค์ิด 
แลัะจัดทำส่�อค์วามร้�ให้�เห้มาะสมกับยุค์สมัยต่่อไป  
ด้้านงบประม่าณ 
     การจัดสรรงบประมาณเพ่�อดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริ ขอให้�ค์วามสำค์ัญการด้แลัรักษาโค์รงการท่�ยังม่ปัญห้าห้ร่อ
ต่�องการการพัฒนัาปรับปรุง เพ่�อให้�เป็นัไปต่ามแนัวการส่บสานั รักษา 
แลัะต่่อยอด

ด้้านบุคลาก้ร
      ม่ผ้�บริห้ารเกษ่ยณห้ลัายท่านั ค์งต่�องใช่�ระยะเวลัาห้นัึ�งในัการ

พิจารณาแต่่งต่ั�งแลัะโยกย�ายบุค์ลัากรเข�าส้่ต่ำแห้น่ังต่่าง ๆ ต่าม

กระบวนัการแลัะวิธ่การท่� อ.ก.พ. กระทรวงกำห้นัดอย่างรอบค์อบ 

ถ้กต่�องให้�มากท่�สุด 

      อยากให้�ทุกค์นัอย้่กันัเห้ม่อนัพ่�นั�อง ด้แลัทุกค์นัเห้ม่อนัค์นั 

ในัค์รอบค์รัว ด้แลัเร่�องสิทธิประโยช่น์ัท่�แต่่ลัะค์นัจะได�รับ รวมถึง 

สิทธิประโยช่นั์ห้ลัังการเกษ่ยณอายุราช่การด�วย  

       เร่�องการปฏิบัิต่งิานั ขอให้�ค์ำนึังถึงภาพลักัษณ์ท่�ดข่องสำนักังานั

เป็นัอันัดับแรก สำนัักงานั กปร. จะต่�องเป็นัแบบอย่างท่�ด่ ขอให้� 

เจ�าห้นั�าท่�ทุกค์นัทำงานัร่วมกันั ขอให้�ถ่อกฎระเบ่ยบ วินััย แลัะห้นั�าท่�

เป็นัสำค์ัญ เนั�นัเร่�องค์วามซ่�อสัต่ย์สุจริต่ ขอให้�ระมัดระวังเร่�อง 

ผลัประโยช่นั์ทับซ�อนั เร่�องค์อร์รัปช่ันั ถ่อเป็นัเร่�องท่�รับไม่ได�แม� 

เป็นัเร่�องเล็ัก ๆ นั�อย ๆ งานัสนัองพระราช่ดำริ จะต่�องสอดค์ลั�อง 

การดำเนัินัการเร่�องค์ุณธรรม จริยธรรมด�วย

ด้้านงานสู่นับสู่นุน 
     เร่�องการทำงานัยังค์งใช่�นัโยบาย แบบ New Normal ต่่อไป 

แลัะปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการสาธารณสุขท่�รัฐบาลักำห้นัดอย่างเค์ร่งค์รัด 

ต่�องระวังตั่วเอง ดแ้ลัตั่วเองให้�ด่ ห้ากติ่ดโรค์ระบาดทำให้�ต่�องห้ยุดงานั

แลัะม่ผลักระทบต่่อการทำงานั เม่�อมาต่รการป้องกันั COVID-19  

ผ่อนัค์ลัายลัง ต่�องเร่งรัดงานัของสำนัักงานั กปร. มากขึ�นั

    เร่�องต่ัวช่่�วัด ค์วรม่การทำเค์ร่�องม่อโดยพิจารณาว่าต่ัวช่่�วัด 

เราค์วรม่อะไร ผลัสัมฤทธิ�ค์่ออะไร ข�อม้ลัท่�นัำมาใช่�ต่�องอ�างอิงได�  

โดยเป้าห้มายห้ลััก ค์่อ ผลัสัมฤทธิ�ของโค์รงการ แลัะต่�องปฏิิบัต่ิงานั

โดยม่ห้ลัักการท่�ช่ัดเจนั ท่�สำค์ัญ เราต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของเรา เพราะเรา

ค์่อเจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. ผ้�ท่�ม่ห้นั�าท่�ประสานังานัโค์รงการ 

ให้�ประสบค์วามสำเร็จต่ามแนัวพระราช่ดำริ เพ่�อสร�างประโยช่น์ัสุข 

ให้�กับประช่าช่นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

นโยบายและทิศทางก้ารด้ำเนินงานขอัง สู่ำนัก้งาน ก้ปร. 
ประจิำปีงบประม่าณ ๒๕๖๕

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิ เบศูร  

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร  

ได�พระราช่ทานัพระราช่ดำริให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษา 

การพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ (ศู้นัย์ศูกึษาฯ) 

ขึ�นั โดยม่แนัวคิ์ดท่�สำคั์ญค์่อ เป็นัศู้นัย์ศูึกษา แลัะ

พัฒนัา (Research & Development) แลัะนัำผลั

การศูึกษาท่�ประสบผลัสำเร็จ มาเป็นัต่ัวอย่าง 

แห้่งค์วามสำเร็จ ในัลัักษณะ “พิพิธภัณฑ์์ธรรมช่าต่ิ

ท่�ม่ช่่วิต่” สำห้รับให้�ผ้�ท่�สนัใจเข�ามาศูึกษาด้งานัจาก

การปฏิิบัต่ิจริง เป็นัต่ัวอย่างของการบริห้ารงานั 

แบบบ้รณาการ ในัลัักษณะรวมศู้นัย์ เป็นัการผสานั

ค์วามรว่มมอ่รว่มใจกนััของห้นัว่ยงานัราช่การในัการ

ทำงานัเพ่�อบริการประช่าช่นั แลัะเป็นัการบริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเด่ยว (One stop service)  

ท่�ประช่าช่นัสามารถเข�ามาเร่ยนัร้�แลัะขอรับบริการ 

ได�ในัท่�เด่ยวกันั โดยได�ให้�ค์วามสำคั์ญกับสภาพ

แวดลั�อมทางภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของ 

แต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วามแต่กต่่างกันัเป็นัห้ลัักสำค์ัญ

 ดั งพระราช่ดำรัส  ค์วามต่อนัห้นัึ� งว่ า  

“...การพััฒนาจะตื่้องเป็นไปตื่ามภูมิประเทศ 

ทางภูมิศาสัตื่ร์ แลุ่ะภูมิประเทศทางสัังคิมศาสัตื่ร์

ในสัังคิมวิิทยา ภูมิประเทศตื่ามสัังคิมวิิทยา  

คิ่อนิสััยใจคิอของคินเรา จะไปบังคิับให้้คินคิิด

อย�างอ่�นไม�ได้ เราต้ื่องแนะนำ เราเข้าไปช�วิยโดยที�

จะคิิดให้้เขาเข้ากับเราไม�ได้ แตื่�ถ้าเราเข้าไปแลุ่้วิ 

เราเขา้ไปดวูิ�าเขาตื่อ้งการอะไรจรงิๆ แลุ่ว้ิกอ็ธ์บิาย

ให้้เขาเข้าใจห้ลุ่ักการของการพััฒนานี�ก็จะเกิด

ประโยชน์อย�างยิ�ง...”

 ด�วยห้ลัักการดังกลั่าว ศู้นัย์ศูึกษาฯ ได�จัดต่ั�ง

ขึ�นัจำนัวนั ๖ แห้่ง ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศูไทย 

ได�แก่ ศูน้ัย์ศูกึษาการพัฒนัาเขาหิ้นัซ�อนัอันัเน่ั�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดฉะเช่ิงเทรา ศู้นัย์ศูึกษาการ

พฒันัาพิกลุัทองอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จงัห้วัด

นัราธิวาส ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอ่าวค์ุ�งกระเบนั 

อันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดจันัทบุร่  

ศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัาภพ้านัอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

จังห้วัดสกลันัค์ร ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยฮ่่องไค์ร�อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัด

เช่่ยงให้ม่ แลัะศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยทรายอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดเพช่รบุร่ 

ซึ�งศู้นัย์ศูึกษาฯ ทั�ง ๖ แห้่ง ได�ดำเนัินัการขยายผลัการดำเนัินังานัท่�ประสบค์วามสำเร็จไปยัง

ห้ม้่บ�านัรอบศู้นัย์ศูึกษาฯ โดยการสร�างเค์ร่อข่ายค์วามร่วมม่อทั�งจากภาค์รัฐ ภาค์เอกช่นั 

ประช่าช่นั แลัะองค์ก์รปกค์รองสว่นัท�องถิ�นั ท่�เข�ามามส่ว่นัรว่มในัการขยายผลัการพฒันัา แลัะ

ใช่�ประโยช่นั์จากศู้นัย์ศูึกษาฯ ซึ�งได�ม่การจัดต่ั�งศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ จำนัวนั ๑๙ แห้่ง 

รวมถึงศู้นัย์เร่ยนัร้�ต่ามแนัวพระราช่ดำริ จำนัวนั ๑๑๑ แห้่ง กระจายอย้่ 

ทั�วทกุภม้ภิาค์ เพ่�อเปน็ัการขยายผลัการพฒันัาแลัะขบัเค์ลั่�อนัการดำเนันิังานั

ต่ามแนัวพระราช่ดำริ แลัะทำให้�เกดิการศึูกษาเป็นัการเฉพาะเร่�อง เฉพาะพ่�นัท่� 

นัั�นั ๆ แลัะผลัท่�ได�จากการศูึกษาจะได�ส่งเสริมให้�เกษต่รกรนัำไปใช่�ในัการ

ประกอบอาช่่พในัแต่่ลัะท�องถิ�นัอ่กด�วย

 ทั�งนั่� กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการ

ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูกึษาฯ อย้ใ่นั 

ร้ปแบบของค์ณะกรรมการแลัะอนุักรรมการฯ 

ซึ�งปัจจบุนัั มค่์ณะกรรมการแลัะอนักุรรมการฯ 

ห้ลััก ทั�งสิ�นั ๕ ค์ณะ ได�แก่ 

 ๑) ค์ณะกรรมการบริห้ารโค์รงการศู้นัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธานักรรมการ แลัะม่

ผ้�บริห้ารส้งสุดของห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วม

เป็นักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดนัโยบาย 

วตั่ถปุระสงค์์ เป้าห้มาย แลัะแนัวทางการบรหิ้าร 

โค์รงการฯ อำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะ

ต่ดิต่ามการดำเนันิังานัของศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัา 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

 ๒) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

จดัทำแนัวทางการบรหิ้ารจดัการโค์รงการศูน้ัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยองค์มนัต่ร่เป็นัประธานัอนัุกรรมการ แลัะ

ม่ผ้�แทนัจากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นั

อนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแผนังานั/ 

โค์รงการ แลัะเป้าห้มายการดำเนิันัการเก่�ยวกบั

การพฒันัาในัศูน้ัยศ์ูกึษาฯ ประสานัแลัะอำนัวย

ค์วามสะดวกให้�การปฏิิบัต่ิงานัในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

พร�อมทั�งต่ิดต่ามการดำเนิันังานั ประเมินัผลั 

แลัะประช่าสัมพันัธ์ศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๓) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วชิ่าการโค์รงการศู้นัยศ์ูกึษาการพัฒนัาอันัเน่ั�อง

มาจากพระราช่ดำร ิโดยองค์มนัต่รเ่ปน็ัประธานั

อนัุกรรมการ แลัะม่ผ้�เช่่�ยวช่าญด�านัต่่าง ๆ  

ท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนุักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในั

การกำห้นัดกรอบนัโยบาย ค์วบคุ์ม กำกับ ดแ้ลั 

แลัะประสานังานัในัการดำเนัินัการศูึกษา 

ค์�นัค์ว�า ทดลัอง แลัะวิจัย ของศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๔) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วางแผนัขยายผลัแลัะต่ิดต่ามประเมินัผลั

 จะเห้็นัได�ว่า กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

เกิดจากการบ้รณาการ จากห้ลัากห้ลัายห้นั่วยงานั ทั�งจากส่วนักลัางแลัะระดับพ่�นัท่�มากกว่า  

๑๐ ห้น่ัวยงานั มาร่วมกันั เพ่�อปฏิิบัต่ิงานัร่วมกันัในัการสนัองพระราช่ดำริในัด�านัต่่าง ๆ โดยม ่

ห้ัวใจห้ลัักของการวางรากฐานัการพัฒนัาท่�สำค์ัญ ค์่อ ค์วามเป็นัอย้่ท่�ด่ขึ�นัของประช่าช่นั  

ต่ามพระราช่ปณิธานัของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ห้ัว ในัการส่บสานั รักษา ต่่อยอด การพัฒนัา

ต่ามแนัวพระราช่ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งจะมุ่งเนั�นัในัการพัฒนัาชุ่มช่นัให้�ม่ค์วามเข�มแข็ง เพ่�อให้�ประช่าช่นัสามารถ 

พึ�งต่นัเอง แลัะสอดค์ลั�องกับการอนัุรักษ์แลัะพัฒนัาทรัพยากรสิ�งแวดลั�อมอย่างค์ุ�มค์่าแลัะยั�งย่นั 

ผา่นัการสง่เสรมิค์วามร้� เทค์นัคิ์ วชิ่าการ อนััทนััสมยั เรย่บงา่ย ประห้ยดั ถก้ต่�องต่ามห้ลักัวชิ่าการ 

แลัะค์ำนัึงถึงสภาพแวดลั�อมทางด�านัภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของแต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วาม 

แต่กต่่างกันั เพ่�อให้�เกิดการพัฒนัาอย่างยั�งย่นัส่บต่่อไป  

โค์รงการศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ โดยม่เลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษ

เพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ เป็นัประธานัอนุักรรมการ แลัะม่ผ้�แทนั 

จากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนัุกรรมการ ซึ�งม่ห้นั�าท่�ในัการดำเนัินัการศูึกษาแลัะรวบรวม

ข�อม้ลัเพ่�อจัดทำแผนัของศู้นัย์ศูึกษาฯ ต่ิดต่ามผลัการดำเนิันังานัแลัะพิจารณากลัั�นักรอง 

รายลัะเอ่ยดของโค์รงการ แลัะงบประมาณประจำปี 

 ๕) ค์ณะอนักุรรมการดำเนิันังานัโค์รงการศู้นัยศ์ูกึษาการพัฒนัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ห้รอ่ศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูกึษาฯ โดยมผ้่�วา่ราช่การจังห้วัดท่�ศู้นัย์ศูกึษาฯ ต่ั�งอย้เ่ป็นัประธานัฯ แลัะ

มผ่้�แทนัจากห้นัว่ยงานัท่�เก่�ยวข�องในัจงัห้วดัรว่มเปน็ัอนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแนัวทาง

ในัการบริห้ารอำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะต่ิดต่ามการดำเนัินังานัของภายในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

ห้ร่อศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ

ก้ารขับเคล่�อันโครงก้ารศ่นย์ศึก้ษาฯ และศ่นย์สู่าขาฯ

โดย กองศึึกษาและขยายผลการพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ

รายช่�อศึูนย์สาขาฯ

 ในก้ารพับกั้นในจิด้หม่ายข� าวฉบับแรก้ 
ขอังปีงบประม่าณ ๒๕๖๕ ผม่อัยาก้จิะฝาก้ 
ในเร่�อัง “ก้ารปรับตััว” ปัจิจิัยจิาก้ภายนอัก้ที�
ทำให้เราตั้อังปรับตััว เช�น โรคระบาด้โควิด้-๑๙  
เศรษฐก้ิจิ สู่ังคม่ ก้ารเม่่อังและอั่�น ๆ ทำให้ 
ร่ปแบบก้ารทำงานเปลี�ยนแปลงไป สู่�วนปัจิจิัย
ภายใน ทั�งเน่�อังาน ร่ปแบบก้ารทำงาน รวม่ทั�ง
ม่ีก้ารเปลี�ยนแปลงบุคลาก้รภายในจิำนวนม่าก้ 
ในอัดี้ตัผ่้บริหารเก้ษียณอัายุราชก้ารปีละ  
๑-๒ คน ในระยะหลังม่ีผ่้บริหารเก้ษียณครั�งละ
หลายคนซึ่ึ�งสู่�งผลตั�อัแนวทางก้ารบริหาร
จิดั้ก้าร บคุลาก้รสู่ำนกั้งาน ก้ปร. จิงึต้ัอังปรบัตัวั 
และเรียนร่้ ให้สู่อัด้คล้อังกั้บสู่ถานก้ารณ์ใหม่� 
ไม่�ยึด้ติัด้ก้ับก้ารทำงานแบบเด้ิม่

 สิ�งท่�ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะผ้�ปฏิิบัต่ิงานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�ค์วามสำค์ญัในั ๒ ประเดน็ัห้ลักั ค์อ่ 

๑. ความ่ร่้ 
 ขอให้�เจ�าห้นั�าท่� สำนัักงานั กปร. แลัะห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง

พยายามห้าค์วามร้�ในัการปฏิิบัต่ิงานั แม�ว่าสำนัักงานั กปร. สนัับสนัุนั

การฝ่ึกอบรมเพ่�อเพิ�มทักษะอย่างสม�ำเสมอ แต่่ยังม่ค์วามร้�อ่กมากท่�

แต่่ลัะค์นัต่�องค์�นัค์ว�าเสาะแสวงเร่ยนัร้�วิทยาการให้ม่ กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เพิ�มเต่ิมเพ่�อพัฒนัาต่นัเองให้�เท่าทันัต่่อโลักท่�ปรับอย่างรวดเร็ว ค์วรนัำ

ห้ลักัการพ่�นัฐานัซึ�งเปน็ัรากฐานัสำค์ญัผสานักบัห้ลักัวทิยาการสมยัให้ม่

โดยไม่ยึดต่ิดกับต่ำราเดิมเพ่ยงอย่างเด่ยว นัอกจากค์วามร้�ในัเร่�องการ

ทำงานั ทางวิช่าการ ห้ลัักการต่่าง ๆ  ซึ�งเป็นัการร้�ลัึกแลั�ว ค์วรจะร้�กว�าง 

ร้�รอบด�วย เพราะการรอบร้�ในัเร่�องอ่�นัจะเสรมิประโยช่น์ัต่่อการปฏิบิตั่งิานั 

ของทกุค์นั แลัะในัเร่�องค์อมพวิเต่อร์ การใช่�เทค์โนัโลัยเ่ป็นัเร่�องสำค์ญัมาก 

ในัอนัาค์ต่ต่�องใช่�ค์วามร้�ในัเร่�องนั่�มากทั�งระดับผ้�บริห้ารแลัะผ้�ปฏิิบัต่ิ  

เจ�าห้นั�าท่�จงึต่�องปรบัต่วัซึ�งเปน็ัการสร�างภมิ้ค์ุ�มกนััให้�ต่นัเองให้�สามารถ

ทำงานัได�อย่างต่่อเนั่�องภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาเข้าห็ินซ้อน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืฉะเชิงเที่รา

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาพิกุลที่อง
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืนราธิิวาส 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบัน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืจันที่บัุร่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาภููพาน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืสกลนคร 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัฮ่่องไคร้
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเช่ยังให็ม่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัที่รายั
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเพชรบัุร่

สำนักงาน กปีร.



เลขาฝากบอก

๒. คุณธรรม่
 สิ�งสำค์ัญอ่กประการห้นัึ�งค์่อ การม่ค์ุณธรรม ค์วามซ่�อสัต่ย์ เพราะ

เปน็ัสิ�งสำคั์ญท่�จะรองรับการเปล่ั�ยนัแปลังทั�งห้ลัาย ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่� 

สำนัักงานั กปร. ดึงค์ุณธรรมค์วามด่ในัใจออกมาใช่�ในัการปฏิิบัต่ิงานั 

ปฏิิบัต่ิต่นัม่ค์วามเห้็นัอกเห้็นัใจผ้�ท่�ได�รับค์วามเด่อดร�อนั ผ้�ท่�ได�รับผลั 

กระทบ ค์วบค์้่เทค์นัิค์การต่่อรอง การย่ดห้ยุ่นัให้�สอดค์ลั�องกับสภาพ

ปัญห้า การประสานังานับนักรอบห้ลัักการของโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำร ิแลัะต่�องมจ่ติ่ใจท่�ห้นักัแนัน่ัเข�มแขง็ท่�จะผา่นัปญัห้าอปุสรรค์

ต่่าง ๆ เพ่�อนัำไปส้่การต่ัดสินัใจภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ อย่างม่

วจิารณญาณเพ่�อสนัองพระราช่ดำรใินัการดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำริเพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรได�อย่างเห้มาะสม ซึ�งพลัังแห่้งค์วามด่

ของพวกเราทกุค์นัยอ่มสง่ผลัต่่อจรยิธรรมสำนักังานั กปร. แลัะภาพลักัษณ์

ท่�ด่ขององค์์กรในัท่�สุด

นายัลลิตุ ถุนอมสิงห็์

เลข้าธิิการ กปีร.  

 เลัขาธิการ กปร. แลัะค์ณะผ้�บริห้าร ได�มอบนัโยบายแลัะทิศูทาง
การดำเนัินังานั ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั่� 
ด้้านก้ารด้ำเนินงานโครงก้ารอัันเน่�อังม่าจิาก้พัระราชด้ำริ  
 การสนัองงานัพระราช่ดำริ แลัะการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ ในัส่วนัของสำนัักงานั กปร. ต่�องการให้�ค์วามสำค์ัญ
โค์รงการท่� “ส่บสานั รักษา แลัะต่่อยอด” ให้�มากขึ�นั เพ่�อให้�เป็นัไปต่าม 
พระราช่ปณิธานัพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว ขอให้�ค์ำนัึงถึงบทบาท
ห้นั�าท่�ห้ลัักของสำนัักงานั กปร. เป็นัสำค์ัญ แลัะให้�ค์วามสำค์ัญเร่�องฎ่กา
ขอพระราช่ทานัพระมห้ากรุณา ขอให้�ม่การประสานัห้าร่อกับห้นั่วยงานั
ต่่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข�องให้�ลัะเอย่ด รอบค์อบ อย่างเร่งด่วนั แลัะเร่งรัดดำเนิันัการ 
ให้�แลั�วเสร็จโดยเร็ว
        งานัศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะศู้นัย์
สาขาฯ ม่ประเด็นัสำคั์ญ ค์่อ เร่�องการรักษาค์นัท่�ม่องค์์ค์วามร้�เร่�องการ
พฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำรใิห้�นัานัท่�สดุ แลัะเร่�องการใช่�ส่�ออเิลัก็ทรอนักิส์ 
โดยพัฒนัาศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาฯ ให้�ม่ค์วามทันัสมัย เร่ยนัร้�การใช่�
เทค์โนัโลัยดิ่จทิลััแบบงา่ย ๆ  กอ่นั แลั�วค์อ่ยเพิ�มค์วามยากต่ามลัำดับ แลัะ
ประยุกต์่ใช่�กับภารกิจส่วนัท่�เก่�ยวข�องอย่างมก่ระบวนัการ แลัะเป็นัระบบ     
     นัอกจากนั่� ให้�ค์ำนึังการดำเนิันังานัต่ามนัโยบายรัฐบาลั ซึ�ง 
นัายกรฐัมนัต่ร/่ประธานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ญั ๓ เร่�องในัส่วนัการดำเนันิังานั 
ของสำนัักงานั กปร. ได�แก่ ๑) ผลัสัมฤทธิ�ของการใช่�จ่ายงบประมาณ  
๒) ผลัสัมฤทธิ�ท่�เกิดขึ�นัจากโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะ  
๓) การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
     การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ ขอให้�
ดำเนัินัการแบบเป็นัท่ม เป็นัค์ณะทำงานั ขอให้�กองต่่าง ๆ เข�ามาช่่วยกันั
อย่างบ้รณาการ โดยเฉพาะส่งเสริมค์นัรุ่นัให้ม่ ได�ม่ส่วนัร่วมในัการค์ิด 
แลัะจัดทำส่�อค์วามร้�ให้�เห้มาะสมกับยุค์สมัยต่่อไป  
ด้้านงบประม่าณ 
     การจัดสรรงบประมาณเพ่�อดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริ ขอให้�ค์วามสำค์ัญการด้แลัรักษาโค์รงการท่�ยังม่ปัญห้าห้ร่อ
ต่�องการการพัฒนัาปรับปรุง เพ่�อให้�เป็นัไปต่ามแนัวการส่บสานั รักษา 
แลัะต่่อยอด

ด้้านบุคลาก้ร
      ม่ผ้�บริห้ารเกษ่ยณห้ลัายท่านั ค์งต่�องใช่�ระยะเวลัาห้นัึ�งในัการ

พิจารณาแต่่งต่ั�งแลัะโยกย�ายบุค์ลัากรเข�าส้่ต่ำแห้น่ังต่่าง ๆ ต่าม

กระบวนัการแลัะวิธ่การท่� อ.ก.พ. กระทรวงกำห้นัดอย่างรอบค์อบ 

ถ้กต่�องให้�มากท่�สุด 

      อยากให้�ทุกค์นัอย้่กันัเห้ม่อนัพ่�นั�อง ด้แลัทุกค์นัเห้ม่อนัค์นั 

ในัค์รอบค์รัว ด้แลัเร่�องสิทธิประโยช่น์ัท่�แต่่ลัะค์นัจะได�รับ รวมถึง 

สิทธิประโยช่นั์ห้ลัังการเกษ่ยณอายุราช่การด�วย  

       เร่�องการปฏิบัิต่งิานั ขอให้�ค์ำนึังถึงภาพลักัษณ์ท่�ดข่องสำนักังานั

เป็นัอันัดับแรก สำนัักงานั กปร. จะต่�องเป็นัแบบอย่างท่�ด่ ขอให้� 

เจ�าห้นั�าท่�ทุกค์นัทำงานัร่วมกันั ขอให้�ถ่อกฎระเบ่ยบ วินััย แลัะห้นั�าท่�

เป็นัสำค์ัญ เนั�นัเร่�องค์วามซ่�อสัต่ย์สุจริต่ ขอให้�ระมัดระวังเร่�อง 

ผลัประโยช่นั์ทับซ�อนั เร่�องค์อร์รัปช่ันั ถ่อเป็นัเร่�องท่�รับไม่ได�แม� 

เป็นัเร่�องเล็ัก ๆ นั�อย ๆ งานัสนัองพระราช่ดำริ จะต่�องสอดค์ลั�อง 

การดำเนัินัการเร่�องค์ุณธรรม จริยธรรมด�วย

ด้้านงานสู่นับสู่นุน 
     เร่�องการทำงานัยังค์งใช่�นัโยบาย แบบ New Normal ต่่อไป 

แลัะปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการสาธารณสุขท่�รัฐบาลักำห้นัดอย่างเค์ร่งค์รัด 

ต่�องระวังตั่วเอง ดแ้ลัตั่วเองให้�ด่ ห้ากติ่ดโรค์ระบาดทำให้�ต่�องห้ยุดงานั

แลัะม่ผลักระทบต่่อการทำงานั เม่�อมาต่รการป้องกันั COVID-19  

ผ่อนัค์ลัายลัง ต่�องเร่งรัดงานัของสำนัักงานั กปร. มากขึ�นั

    เร่�องต่ัวช่่�วัด ค์วรม่การทำเค์ร่�องม่อโดยพิจารณาว่าต่ัวช่่�วัด 

เราค์วรม่อะไร ผลัสัมฤทธิ�ค์่ออะไร ข�อม้ลัท่�นัำมาใช่�ต่�องอ�างอิงได�  

โดยเป้าห้มายห้ลััก ค์่อ ผลัสัมฤทธิ�ของโค์รงการ แลัะต่�องปฏิิบัต่ิงานั

โดยม่ห้ลัักการท่�ช่ัดเจนั ท่�สำค์ัญ เราต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของเรา เพราะเรา

ค์่อเจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. ผ้�ท่�ม่ห้นั�าท่�ประสานังานัโค์รงการ 

ให้�ประสบค์วามสำเร็จต่ามแนัวพระราช่ดำริ เพ่�อสร�างประโยช่น์ัสุข 

ให้�กับประช่าช่นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

นโยบายและทิศทางก้ารด้ำเนินงานขอัง สู่ำนัก้งาน ก้ปร. 
ประจิำปีงบประม่าณ ๒๕๖๕

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิ เบศูร  

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร  

ได�พระราช่ทานัพระราช่ดำริให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษา 

การพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ (ศู้นัย์ศูกึษาฯ) 

ขึ�นั โดยม่แนัวคิ์ดท่�สำคั์ญค์่อ เป็นัศู้นัย์ศูึกษา แลัะ

พัฒนัา (Research & Development) แลัะนัำผลั

การศูึกษาท่�ประสบผลัสำเร็จ มาเป็นัต่ัวอย่าง 

แห้่งค์วามสำเร็จ ในัลัักษณะ “พิพิธภัณฑ์์ธรรมช่าต่ิ

ท่�ม่ช่่วิต่” สำห้รับให้�ผ้�ท่�สนัใจเข�ามาศูึกษาด้งานัจาก

การปฏิิบัต่ิจริง เป็นัต่ัวอย่างของการบริห้ารงานั 

แบบบ้รณาการ ในัลัักษณะรวมศู้นัย์ เป็นัการผสานั

ค์วามรว่มมอ่รว่มใจกนััของห้นัว่ยงานัราช่การในัการ

ทำงานัเพ่�อบริการประช่าช่นั แลัะเป็นัการบริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเด่ยว (One stop service)  

ท่�ประช่าช่นัสามารถเข�ามาเร่ยนัร้�แลัะขอรับบริการ 

ได�ในัท่�เด่ยวกันั โดยได�ให้�ค์วามสำคั์ญกับสภาพ

แวดลั�อมทางภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของ 

แต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วามแต่กต่่างกันัเป็นัห้ลัักสำค์ัญ

 ดั งพระราช่ดำรัส  ค์วามต่อนัห้นัึ� งว่ า  

“...การพััฒนาจะตื่้องเป็นไปตื่ามภูมิประเทศ 

ทางภูมิศาสัตื่ร์ แลุ่ะภูมิประเทศทางสัังคิมศาสัตื่ร์

ในสัังคิมวิิทยา ภูมิประเทศตื่ามสัังคิมวิิทยา  

คิ่อนิสััยใจคิอของคินเรา จะไปบังคิับให้้คินคิิด

อย�างอ่�นไม�ได้ เราต้ื่องแนะนำ เราเข้าไปช�วิยโดยที�

จะคิิดให้้เขาเข้ากับเราไม�ได้ แตื่�ถ้าเราเข้าไปแลุ่้วิ 

เราเขา้ไปดวูิ�าเขาตื่อ้งการอะไรจรงิๆ แลุ่ว้ิกอ็ธ์บิาย

ให้้เขาเข้าใจห้ลุ่ักการของการพััฒนานี�ก็จะเกิด

ประโยชน์อย�างยิ�ง...”

 ด�วยห้ลัักการดังกลั่าว ศู้นัย์ศูึกษาฯ ได�จัดต่ั�ง

ขึ�นัจำนัวนั ๖ แห้่ง ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศูไทย 

ได�แก่ ศูน้ัย์ศูกึษาการพัฒนัาเขาหิ้นัซ�อนัอันัเน่ั�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดฉะเช่ิงเทรา ศู้นัย์ศูึกษาการ

พฒันัาพิกลุัทองอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จงัห้วัด

นัราธิวาส ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอ่าวค์ุ�งกระเบนั 

อันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดจันัทบุร่  

ศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัาภพ้านัอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

จังห้วัดสกลันัค์ร ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยฮ่่องไค์ร�อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัด

เช่่ยงให้ม่ แลัะศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยทรายอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดเพช่รบุร่ 

ซึ�งศู้นัย์ศูึกษาฯ ทั�ง ๖ แห้่ง ได�ดำเนัินัการขยายผลัการดำเนัินังานัท่�ประสบค์วามสำเร็จไปยัง

ห้ม้่บ�านัรอบศู้นัย์ศูึกษาฯ โดยการสร�างเค์ร่อข่ายค์วามร่วมม่อทั�งจากภาค์รัฐ ภาค์เอกช่นั 

ประช่าช่นั แลัะองค์์กรปกค์รองสว่นัท�องถิ�นั ท่�เข�ามามส่ว่นัรว่มในัการขยายผลัการพฒันัา แลัะ

ใช่�ประโยช่นั์จากศู้นัย์ศูึกษาฯ ซึ�งได�ม่การจัดต่ั�งศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ จำนัวนั ๑๙ แห้่ง 

รวมถึงศู้นัย์เร่ยนัร้�ต่ามแนัวพระราช่ดำริ จำนัวนั ๑๑๑ แห้่ง กระจายอย้่ 

ทั�วทกุภมิ้ภาค์ เพ่�อเปน็ัการขยายผลัการพฒันัาแลัะขบัเค์ลั่�อนัการดำเนันิังานั

ต่ามแนัวพระราช่ดำริ แลัะทำให้�เกดิการศึูกษาเป็นัการเฉพาะเร่�อง เฉพาะพ่�นัท่� 

นัั�นั ๆ แลัะผลัท่�ได�จากการศูึกษาจะได�ส่งเสริมให้�เกษต่รกรนัำไปใช่�ในัการ

ประกอบอาช่่พในัแต่่ลัะท�องถิ�นัอ่กด�วย

 ทั�งนั่� กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการ

ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูกึษาฯ อย้ใ่นั 

ร้ปแบบของค์ณะกรรมการแลัะอนุักรรมการฯ 

ซึ�งปัจจบุนัั มค่์ณะกรรมการแลัะอนักุรรมการฯ 

ห้ลััก ทั�งสิ�นั ๕ ค์ณะ ได�แก่ 

 ๑) ค์ณะกรรมการบริห้ารโค์รงการศู้นัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธานักรรมการ แลัะม่

ผ้�บริห้ารส้งสุดของห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วม

เป็นักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดนัโยบาย 

วตั่ถปุระสงค์์ เป้าห้มาย แลัะแนัวทางการบรหิ้าร 

โค์รงการฯ อำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะ

ต่ดิต่ามการดำเนันิังานัของศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัา 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

 ๒) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

จดัทำแนัวทางการบรหิ้ารจดัการโค์รงการศูน้ัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยองค์มนัต่ร่เป็นัประธานัอนัุกรรมการ แลัะ

ม่ผ้�แทนัจากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นั

อนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแผนังานั/ 

โค์รงการ แลัะเป้าห้มายการดำเนิันัการเก่�ยวกบั

การพฒันัาในัศูน้ัยศ์ูกึษาฯ ประสานัแลัะอำนัวย

ค์วามสะดวกให้�การปฏิิบัต่ิงานัในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

พร�อมทั�งต่ิดต่ามการดำเนิันังานั ประเมินัผลั 

แลัะประช่าสัมพันัธ์ศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๓) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วชิ่าการโค์รงการศู้นัยศ์ูกึษาการพัฒนัาอันัเน่ั�อง

มาจากพระราช่ดำร ิโดยองค์มนัต่รเ่ปน็ัประธานั

อนัุกรรมการ แลัะม่ผ้�เช่่�ยวช่าญด�านัต่่าง ๆ  

ท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนุักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในั

การกำห้นัดกรอบนัโยบาย ค์วบคุ์ม กำกับ ดแ้ลั 

แลัะประสานังานัในัการดำเนัินัการศูึกษา 

ค์�นัค์ว�า ทดลัอง แลัะวิจัย ของศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๔) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วางแผนัขยายผลัแลัะต่ิดต่ามประเมินัผลั

 จะเห้็นัได�ว่า กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

เกิดจากการบ้รณาการ จากห้ลัากห้ลัายห้นั่วยงานั ทั�งจากส่วนักลัางแลัะระดับพ่�นัท่�มากกว่า  

๑๐ ห้น่ัวยงานั มาร่วมกันั เพ่�อปฏิิบัต่ิงานัร่วมกันัในัการสนัองพระราช่ดำริในัด�านัต่่าง ๆ โดยม ่

ห้ัวใจห้ลัักของการวางรากฐานัการพัฒนัาท่�สำค์ัญ ค์่อ ค์วามเป็นัอย้่ท่�ด่ขึ�นัของประช่าช่นั  

ต่ามพระราช่ปณิธานัของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ห้ัว ในัการส่บสานั รักษา ต่่อยอด การพัฒนัา

ต่ามแนัวพระราช่ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งจะมุ่งเนั�นัในัการพัฒนัาชุ่มช่นัให้�ม่ค์วามเข�มแข็ง เพ่�อให้�ประช่าช่นัสามารถ 

พึ�งต่นัเอง แลัะสอดค์ลั�องกับการอนัุรักษ์แลัะพัฒนัาทรัพยากรสิ�งแวดลั�อมอย่างค์ุ�มค์่าแลัะยั�งย่นั 

ผา่นัการสง่เสรมิค์วามร้� เทค์นัคิ์ วชิ่าการ อนััทนััสมยั เรย่บงา่ย ประห้ยดั ถก้ต่�องต่ามห้ลักัวชิ่าการ 

แลัะค์ำนัึงถึงสภาพแวดลั�อมทางด�านัภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของแต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วาม 

แต่กต่่างกันั เพ่�อให้�เกิดการพัฒนัาอย่างยั�งย่นัส่บต่่อไป  

โค์รงการศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ โดยม่เลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษ

เพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ เป็นัประธานัอนุักรรมการ แลัะม่ผ้�แทนั 

จากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนัุกรรมการ ซึ�งม่ห้นั�าท่�ในัการดำเนัินัการศูึกษาแลัะรวบรวม

ข�อม้ลัเพ่�อจัดทำแผนัของศู้นัย์ศูึกษาฯ ต่ิดต่ามผลัการดำเนิันังานัแลัะพิจารณากลัั�นักรอง 

รายลัะเอ่ยดของโค์รงการ แลัะงบประมาณประจำปี 

 ๕) ค์ณะอนักุรรมการดำเนิันังานัโค์รงการศู้นัยศ์ูกึษาการพัฒนัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ห้รอ่ศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูกึษาฯ โดยมผ้่�วา่ราช่การจังห้วัดท่�ศูน้ัย์ศูกึษาฯ ต่ั�งอย้เ่ป็นัประธานัฯ แลัะ

มผ่้�แทนัจากห้นัว่ยงานัท่�เก่�ยวข�องในัจงัห้วดัรว่มเปน็ัอนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแนัวทาง

ในัการบริห้ารอำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะต่ิดต่ามการดำเนัินังานัของภายในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

ห้ร่อศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ

ก้ารขับเคล่�อันโครงก้ารศ่นย์ศึก้ษาฯ และศ่นย์สู่าขาฯ

โดย กองศึึกษาและขยายผลการพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ

รายช่�อศึูนย์สาขาฯ

 ในก้ารพับกั้นในจิด้หม่ายข� าวฉบับแรก้ 
ขอังปีงบประม่าณ ๒๕๖๕ ผม่อัยาก้จิะฝาก้ 
ในเร่�อัง “ก้ารปรับตััว” ปัจิจิัยจิาก้ภายนอัก้ที�
ทำให้เราตั้อังปรับตััว เช�น โรคระบาด้โควิด้-๑๙  
เศรษฐก้ิจิ สู่ังคม่ ก้ารเม่่อังและอั่�น ๆ ทำให้ 
ร่ปแบบก้ารทำงานเปลี�ยนแปลงไป สู่�วนปัจิจิัย
ภายใน ทั�งเน่�อังาน ร่ปแบบก้ารทำงาน รวม่ทั�ง
ม่ีก้ารเปลี�ยนแปลงบุคลาก้รภายในจิำนวนม่าก้ 
ในอัดี้ตัผ่้บริหารเก้ษียณอัายุราชก้ารปีละ  
๑-๒ คน ในระยะหลังม่ีผ่้บริหารเก้ษียณครั�งละ
หลายคนซึ่ึ�งสู่�งผลตั�อัแนวทางก้ารบริหาร
จิดั้ก้าร บคุลาก้รสู่ำนกั้งาน ก้ปร. จิงึต้ัอังปรบัตัวั 
และเรียนร่้ ให้สู่อัด้คล้อังกั้บสู่ถานก้ารณ์ใหม่� 
ไม่�ยึด้ตัิด้ก้ับก้ารทำงานแบบเด้ิม่

 สิ�งท่�ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะผ้�ปฏิิบัต่ิงานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�ค์วามสำค์ญัในั ๒ ประเดน็ัห้ลักั ค์อ่ 

๑. ความ่ร่้ 
 ขอให้�เจ�าห้นั�าท่� สำนัักงานั กปร. แลัะห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง

พยายามห้าค์วามร้�ในัการปฏิิบัต่ิงานั แม�ว่าสำนัักงานั กปร. สนัับสนัุนั

การฝ่ึกอบรมเพ่�อเพิ�มทักษะอย่างสม�ำเสมอ แต่่ยังม่ค์วามร้�อ่กมากท่�

แต่่ลัะค์นัต่�องค์�นัค์ว�าเสาะแสวงเร่ยนัร้�วิทยาการให้ม่ กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เพิ�มเต่ิมเพ่�อพัฒนัาต่นัเองให้�เท่าทันัต่่อโลักท่�ปรับอย่างรวดเร็ว ค์วรนัำ

ห้ลักัการพ่�นัฐานัซึ�งเปน็ัรากฐานัสำค์ญัผสานักบัห้ลักัวทิยาการสมยัให้ม่

โดยไม่ยึดต่ิดกับต่ำราเดิมเพ่ยงอย่างเด่ยว นัอกจากค์วามร้�ในัเร่�องการ

ทำงานั ทางวิช่าการ ห้ลัักการต่่าง ๆ  ซึ�งเป็นัการร้�ลัึกแลั�ว ค์วรจะร้�กว�าง 

ร้�รอบด�วย เพราะการรอบร้�ในัเร่�องอ่�นัจะเสรมิประโยช่น์ัต่่อการปฏิบิตั่งิานั 

ของทกุค์นั แลัะในัเร่�องค์อมพวิเต่อร์ การใช่�เทค์โนัโลัยเ่ป็นัเร่�องสำค์ญัมาก 

ในัอนัาค์ต่ต่�องใช่�ค์วามร้�ในัเร่�องนั่�มากทั�งระดับผ้�บริห้ารแลัะผ้�ปฏิิบัต่ิ  

เจ�าห้นั�าท่�จงึต่�องปรบัต่วัซึ�งเปน็ัการสร�างภม้คิ์ุ�มกนััให้�ต่นัเองให้�สามารถ

ทำงานัได�อย่างต่่อเนั่�องภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาเข้าห็ินซ้อน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืฉะเชิงเที่รา

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาพิกุลที่อง
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืนราธิิวาส 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบัน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืจันที่บัุร่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาภููพาน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืสกลนคร 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัฮ่่องไคร้
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเช่ยังให็ม่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัที่รายั
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเพชรบัุร่

สำนักงาน กปีร.



เลขาฝากบอก

๒. คุณธรรม่
 สิ�งสำค์ัญอ่กประการห้นัึ�งค์่อ การม่ค์ุณธรรม ค์วามซ่�อสัต่ย์ เพราะ

เปน็ัสิ�งสำคั์ญท่�จะรองรับการเปล่ั�ยนัแปลังทั�งห้ลัาย ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่� 

สำนัักงานั กปร. ดึงค์ุณธรรมค์วามด่ในัใจออกมาใช่�ในัการปฏิิบัต่ิงานั 

ปฏิิบัต่ิต่นัม่ค์วามเห้็นัอกเห้็นัใจผ้�ท่�ได�รับค์วามเด่อดร�อนั ผ้�ท่�ได�รับผลั 

กระทบ ค์วบค์้่เทค์นัิค์การต่่อรอง การย่ดห้ยุ่นัให้�สอดค์ลั�องกับสภาพ

ปัญห้า การประสานังานับนักรอบห้ลัักการของโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำร ิแลัะต่�องมจ่ติ่ใจท่�ห้นักัแนัน่ัเข�มแขง็ท่�จะผา่นัปญัห้าอปุสรรค์

ต่่าง ๆ เพ่�อนัำไปส้่การต่ัดสินัใจภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ อย่างม่

วจิารณญาณเพ่�อสนัองพระราช่ดำรใินัการดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำริเพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรได�อย่างเห้มาะสม ซึ�งพลัังแห่้งค์วามด่

ของพวกเราทกุค์นัยอ่มสง่ผลัต่อ่จรยิธรรมสำนักังานั กปร. แลัะภาพลัักษณ์

ท่�ด่ขององค์์กรในัท่�สุด

นายัลลิตุ ถุนอมสิงห็์

เลข้าธิิการ กปีร.  

 เลัขาธิการ กปร. แลัะค์ณะผ้�บริห้าร ได�มอบนัโยบายแลัะทิศูทาง
การดำเนัินังานั ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั่� 
ด้้านก้ารด้ำเนินงานโครงก้ารอัันเน่�อังม่าจิาก้พัระราชด้ำริ  
 การสนัองงานัพระราช่ดำริ แลัะการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ ในัส่วนัของสำนัักงานั กปร. ต่�องการให้�ค์วามสำค์ัญ
โค์รงการท่� “ส่บสานั รักษา แลัะต่่อยอด” ให้�มากขึ�นั เพ่�อให้�เป็นัไปต่าม 
พระราช่ปณิธานัพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว ขอให้�ค์ำนัึงถึงบทบาท
ห้นั�าท่�ห้ลัักของสำนัักงานั กปร. เป็นัสำค์ัญ แลัะให้�ค์วามสำค์ัญเร่�องฎ่กา
ขอพระราช่ทานัพระมห้ากรุณา ขอให้�ม่การประสานัห้าร่อกับห้นั่วยงานั
ต่่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข�องให้�ลัะเอย่ด รอบค์อบ อย่างเร่งด่วนั แลัะเร่งรัดดำเนิันัการ 
ให้�แลั�วเสร็จโดยเร็ว
        งานัศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะศู้นัย์
สาขาฯ ม่ประเด็นัสำคั์ญ ค์่อ เร่�องการรักษาค์นัท่�ม่องค์์ค์วามร้�เร่�องการ
พฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำรใิห้�นัานัท่�สดุ แลัะเร่�องการใช่�ส่�ออเิลัก็ทรอนักิส์ 
โดยพัฒนัาศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาฯ ให้�ม่ค์วามทันัสมัย เร่ยนัร้�การใช่�
เทค์โนัโลัยดิ่จทิลััแบบงา่ย ๆ  กอ่นั แลั�วค์อ่ยเพิ�มค์วามยากต่ามลัำดับ แลัะ
ประยุกต์่ใช่�กับภารกิจส่วนัท่�เก่�ยวข�องอย่างมก่ระบวนัการ แลัะเป็นัระบบ     
     นัอกจากนั่� ให้�ค์ำนึังการดำเนิันังานัต่ามนัโยบายรัฐบาลั ซึ�ง 
นัายกรฐัมนัต่ร/่ประธานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ญั ๓ เร่�องในัส่วนัการดำเนันิังานั 
ของสำนัักงานั กปร. ได�แก่ ๑) ผลัสัมฤทธิ�ของการใช่�จ่ายงบประมาณ  
๒) ผลัสัมฤทธิ�ท่�เกิดขึ�นัจากโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะ  
๓) การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
     การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ ขอให้�
ดำเนัินัการแบบเป็นัท่ม เป็นัค์ณะทำงานั ขอให้�กองต่่าง ๆ เข�ามาช่่วยกันั
อย่างบ้รณาการ โดยเฉพาะส่งเสริมค์นัรุ่นัให้ม่ ได�ม่ส่วนัร่วมในัการค์ิด 
แลัะจัดทำส่�อค์วามร้�ให้�เห้มาะสมกับยุค์สมัยต่่อไป  
ด้้านงบประม่าณ 
     การจัดสรรงบประมาณเพ่�อดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริ ขอให้�ค์วามสำค์ัญการด้แลัรักษาโค์รงการท่�ยังม่ปัญห้าห้ร่อ
ต่�องการการพัฒนัาปรับปรุง เพ่�อให้�เป็นัไปต่ามแนัวการส่บสานั รักษา 
แลัะต่่อยอด

ด้้านบุคลาก้ร
      ม่ผ้�บริห้ารเกษ่ยณห้ลัายท่านั ค์งต่�องใช่�ระยะเวลัาห้นัึ�งในัการ

พิจารณาแต่่งต่ั�งแลัะโยกย�ายบุค์ลัากรเข�าส้่ต่ำแห้น่ังต่่าง ๆ ต่าม

กระบวนัการแลัะวิธ่การท่� อ.ก.พ. กระทรวงกำห้นัดอย่างรอบค์อบ 

ถ้กต่�องให้�มากท่�สุด 

      อยากให้�ทุกค์นัอย้่กันัเห้ม่อนัพ่�นั�อง ด้แลัทุกค์นัเห้ม่อนัค์นั 

ในัค์รอบค์รัว ด้แลัเร่�องสิทธิประโยช่น์ัท่�แต่่ลัะค์นัจะได�รับ รวมถึง 

สิทธิประโยช่นั์ห้ลัังการเกษ่ยณอายุราช่การด�วย  

       เร่�องการปฏิบัิต่งิานั ขอให้�ค์ำนึังถึงภาพลักัษณ์ท่�ดข่องสำนักังานั

เป็นัอันัดับแรก สำนัักงานั กปร. จะต่�องเป็นัแบบอย่างท่�ด่ ขอให้� 

เจ�าห้นั�าท่�ทุกค์นัทำงานัร่วมกันั ขอให้�ถ่อกฎระเบ่ยบ วินััย แลัะห้นั�าท่�

เป็นัสำค์ัญ เนั�นัเร่�องค์วามซ่�อสัต่ย์สุจริต่ ขอให้�ระมัดระวังเร่�อง 

ผลัประโยช่นั์ทับซ�อนั เร่�องค์อร์รัปช่ันั ถ่อเป็นัเร่�องท่�รับไม่ได�แม� 

เป็นัเร่�องเล็ัก ๆ นั�อย ๆ งานัสนัองพระราช่ดำริ จะต่�องสอดค์ลั�อง 

การดำเนัินัการเร่�องค์ุณธรรม จริยธรรมด�วย

ด้้านงานสู่นับสู่นุน 
     เร่�องการทำงานัยังค์งใช่�นัโยบาย แบบ New Normal ต่่อไป 

แลัะปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการสาธารณสุขท่�รัฐบาลักำห้นัดอย่างเค์ร่งค์รัด 

ต่�องระวังตั่วเอง ดแ้ลัตั่วเองให้�ด่ ห้ากติ่ดโรค์ระบาดทำให้�ต่�องห้ยุดงานั

แลัะม่ผลักระทบต่่อการทำงานั เม่�อมาต่รการป้องกันั COVID-19  

ผ่อนัค์ลัายลัง ต่�องเร่งรัดงานัของสำนัักงานั กปร. มากขึ�นั

    เร่�องต่ัวช่่�วัด ค์วรม่การทำเค์ร่�องม่อโดยพิจารณาว่าต่ัวช่่�วัด 

เราค์วรม่อะไร ผลัสัมฤทธิ�ค์่ออะไร ข�อม้ลัท่�นัำมาใช่�ต่�องอ�างอิงได�  

โดยเป้าห้มายห้ลััก ค์่อ ผลัสัมฤทธิ�ของโค์รงการ แลัะต่�องปฏิิบัต่ิงานั

โดยม่ห้ลัักการท่�ช่ัดเจนั ท่�สำค์ัญ เราต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของเรา เพราะเรา

ค์่อเจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. ผ้�ท่�ม่ห้นั�าท่�ประสานังานัโค์รงการ 

ให้�ประสบค์วามสำเร็จต่ามแนัวพระราช่ดำริ เพ่�อสร�างประโยช่น์ัสุข 

ให้�กับประช่าช่นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

นโยบายและทิศทางก้ารด้ำเนินงานขอัง สู่ำนัก้งาน ก้ปร. 
ประจิำปีงบประม่าณ ๒๕๖๕

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิ เบศูร  

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร  

ได�พระราช่ทานัพระราช่ดำริให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษา 

การพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ (ศู้นัย์ศูกึษาฯ) 

ขึ�นั โดยม่แนัวคิ์ดท่�สำคั์ญค์่อ เป็นัศู้นัย์ศูึกษา แลัะ

พัฒนัา (Research & Development) แลัะนัำผลั

การศูึกษาท่�ประสบผลัสำเร็จ มาเป็นัต่ัวอย่าง 

แห้่งค์วามสำเร็จ ในัลัักษณะ “พิพิธภัณฑ์์ธรรมช่าต่ิ

ท่�ม่ช่่วิต่” สำห้รับให้�ผ้�ท่�สนัใจเข�ามาศูึกษาด้งานัจาก

การปฏิิบัต่ิจริง เป็นัต่ัวอย่างของการบริห้ารงานั 

แบบบ้รณาการ ในัลัักษณะรวมศู้นัย์ เป็นัการผสานั

ค์วามรว่มมอ่รว่มใจกนััของห้นัว่ยงานัราช่การในัการ

ทำงานัเพ่�อบริการประช่าช่นั แลัะเป็นัการบริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเด่ยว (One stop service)  

ท่�ประช่าช่นัสามารถเข�ามาเร่ยนัร้�แลัะขอรับบริการ 

ได�ในัท่�เด่ยวกันั โดยได�ให้�ค์วามสำคั์ญกับสภาพ

แวดลั�อมทางภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของ 

แต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วามแต่กต่่างกันัเป็นัห้ลัักสำค์ัญ

 ดั งพระราช่ดำรัส  ค์วามต่อนัห้นัึ� งว่ า  

“...การพััฒนาจะตื่้องเป็นไปตื่ามภูมิประเทศ 

ทางภูมิศาสัตื่ร์ แลุ่ะภูมิประเทศทางสัังคิมศาสัตื่ร์

ในสัังคิมวิิทยา ภูมิประเทศตื่ามสัังคิมวิิทยา  

คิ่อนิสััยใจคิอของคินเรา จะไปบังคิับให้้คินคิิด

อย�างอ่�นไม�ได้ เราต้ื่องแนะนำ เราเข้าไปช�วิยโดยที�

จะคิิดให้้เขาเข้ากับเราไม�ได้ แตื่�ถ้าเราเข้าไปแลุ่้วิ 

เราเขา้ไปดวูิ�าเขาตื่อ้งการอะไรจรงิๆ แลุ่ว้ิกอ็ธ์บิาย

ให้้เขาเข้าใจห้ลุ่ักการของการพััฒนานี�ก็จะเกิด

ประโยชน์อย�างยิ�ง...”

 ด�วยห้ลัักการดังกลั่าว ศู้นัย์ศูึกษาฯ ได�จัดต่ั�ง

ขึ�นัจำนัวนั ๖ แห้่ง ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศูไทย 

ได�แก่ ศูน้ัย์ศูกึษาการพัฒนัาเขาหิ้นัซ�อนัอันัเน่ั�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดฉะเช่ิงเทรา ศู้นัย์ศูึกษาการ

พฒันัาพิกลุัทองอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จงัห้วัด

นัราธิวาส ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอ่าวค์ุ�งกระเบนั 

อันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดจันัทบุร่  

ศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัาภพ้านัอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

จังห้วัดสกลันัค์ร ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยฮ่่องไค์ร�อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัด

เช่่ยงให้ม่ แลัะศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยทรายอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดเพช่รบุร่ 

ซึ�งศู้นัย์ศูึกษาฯ ทั�ง ๖ แห้่ง ได�ดำเนัินัการขยายผลัการดำเนัินังานัท่�ประสบค์วามสำเร็จไปยัง

ห้ม้่บ�านัรอบศู้นัย์ศูึกษาฯ โดยการสร�างเค์ร่อข่ายค์วามร่วมม่อทั�งจากภาค์รัฐ ภาค์เอกช่นั 

ประช่าช่นั แลัะองค์ก์รปกค์รองสว่นัท�องถิ�นั ท่�เข�ามามส่ว่นัรว่มในัการขยายผลัการพฒันัา แลัะ

ใช่�ประโยช่นั์จากศู้นัย์ศูึกษาฯ ซึ�งได�ม่การจัดต่ั�งศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ จำนัวนั ๑๙ แห้่ง 

รวมถึงศู้นัย์เร่ยนัร้�ต่ามแนัวพระราช่ดำริ จำนัวนั ๑๑๑ แห้่ง กระจายอย้่ 

ทั�วทกุภม้ภิาค์ เพ่�อเปน็ัการขยายผลัการพฒันัาแลัะขบัเค์ลั่�อนัการดำเนันิังานั

ต่ามแนัวพระราช่ดำริ แลัะทำให้�เกดิการศึูกษาเป็นัการเฉพาะเร่�อง เฉพาะพ่�นัท่� 

นัั�นั ๆ แลัะผลัท่�ได�จากการศูึกษาจะได�ส่งเสริมให้�เกษต่รกรนัำไปใช่�ในัการ

ประกอบอาช่่พในัแต่่ลัะท�องถิ�นัอ่กด�วย

 ทั�งนั่� กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการ

ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศูน้ัย์ศูกึษาฯ อย้ใ่นั 

ร้ปแบบของค์ณะกรรมการแลัะอนุักรรมการฯ 

ซึ�งปัจจบุนัั มค่์ณะกรรมการแลัะอนักุรรมการฯ 

ห้ลััก ทั�งสิ�นั ๕ ค์ณะ ได�แก่ 

 ๑) ค์ณะกรรมการบริห้ารโค์รงการศู้นัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธานักรรมการ แลัะม่

ผ้�บริห้ารส้งสุดของห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วม

เป็นักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดนัโยบาย 

วตั่ถปุระสงค์์ เป้าห้มาย แลัะแนัวทางการบรหิ้าร 

โค์รงการฯ อำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะ

ต่ดิต่ามการดำเนันิังานัของศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัา 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

 ๒) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

จดัทำแนัวทางการบรหิ้ารจดัการโค์รงการศูน้ัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยองค์มนัต่ร่เป็นัประธานัอนัุกรรมการ แลัะ

ม่ผ้�แทนัจากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นั

อนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแผนังานั/ 

โค์รงการ แลัะเป้าห้มายการดำเนิันัการเก่�ยวกบั

การพฒันัาในัศูน้ัยศ์ูกึษาฯ ประสานัแลัะอำนัวย

ค์วามสะดวกให้�การปฏิิบัต่ิงานัในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

พร�อมทั�งต่ิดต่ามการดำเนิันังานั ประเมินัผลั 

แลัะประช่าสัมพนััธ์ศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๓) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วชิ่าการโค์รงการศู้นัยศ์ูกึษาการพัฒนัาอันัเน่ั�อง

มาจากพระราช่ดำร ิโดยองค์มนัต่รเ่ปน็ัประธานั

อนัุกรรมการ แลัะม่ผ้�เช่่�ยวช่าญด�านัต่่าง ๆ  

ท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนุักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในั

การกำห้นัดกรอบนัโยบาย ค์วบคุ์ม กำกับ ดแ้ลั 

แลัะประสานังานัในัการดำเนัินัการศูึกษา 

ค์�นัค์ว�า ทดลัอง แลัะวิจัย ของศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๔) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วางแผนัขยายผลัแลัะต่ิดต่ามประเมินัผลั

 จะเห้็นัได�ว่า กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

เกิดจากการบ้รณาการ จากห้ลัากห้ลัายห้นั่วยงานั ทั�งจากส่วนักลัางแลัะระดับพ่�นัท่�มากกว่า  

๑๐ ห้นั่วยงานั มาร่วมกันั เพ่�อปฏิิบัต่ิงานัร่วมกันัในัการสนัองพระราช่ดำริในัด�านัต่่าง ๆ โดยม ่

ห้ัวใจห้ลัักของการวางรากฐานัการพัฒนัาท่�สำค์ัญ ค์่อ ค์วามเป็นัอย้่ท่�ด่ขึ�นัของประช่าช่นั  

ต่ามพระราช่ปณิธานัของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ห้ัว ในัการส่บสานั รักษา ต่่อยอด การพัฒนัา

ต่ามแนัวพระราช่ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งจะมุ่งเนั�นัในัการพัฒนัาชุ่มช่นัให้�ม่ค์วามเข�มแข็ง เพ่�อให้�ประช่าช่นัสามารถ 

พึ�งต่นัเอง แลัะสอดค์ลั�องกับการอนัุรักษ์แลัะพัฒนัาทรัพยากรสิ�งแวดลั�อมอย่างค์ุ�มค์่าแลัะยั�งย่นั 

ผา่นัการสง่เสรมิค์วามร้� เทค์นัคิ์ วชิ่าการ อนััทนััสมยั เรย่บงา่ย ประห้ยดั ถก้ต่�องต่ามห้ลักัวชิ่าการ 

แลัะค์ำนัึงถึงสภาพแวดลั�อมทางด�านัภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของแต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วาม 

แต่กต่่างกันั เพ่�อให้�เกิดการพัฒนัาอย่างยั�งย่นัส่บต่่อไป  

โค์รงการศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ โดยม่เลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษ

เพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ เป็นัประธานัอนุักรรมการ แลัะม่ผ้�แทนั 

จากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนัุกรรมการ ซึ�งม่ห้นั�าท่�ในัการดำเนัินัการศูึกษาแลัะรวบรวม

ข�อม้ลัเพ่�อจัดทำแผนัของศู้นัย์ศูึกษาฯ ต่ิดต่ามผลัการดำเนิันังานัแลัะพิจารณากลัั�นักรอง 

รายลัะเอ่ยดของโค์รงการ แลัะงบประมาณประจำปี 

 ๕) ค์ณะอนักุรรมการดำเนิันังานัโค์รงการศู้นัย์ศูกึษาการพัฒนัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ห้รอ่ศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูกึษาฯ โดยมผ้่�วา่ราช่การจังห้วัดท่�ศูน้ัย์ศูกึษาฯ ต่ั�งอย้เ่ป็นัประธานัฯ แลัะ

มผ่้�แทนัจากห้นัว่ยงานัท่�เก่�ยวข�องในัจงัห้วดัรว่มเปน็ัอนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแนัวทาง

ในัการบริห้ารอำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะต่ิดต่ามการดำเนัินังานัของภายในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

ห้ร่อศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ

ก้ารขับเคล่�อันโครงก้ารศ่นย์ศึก้ษาฯ และศ่นย์สู่าขาฯ

โดย กองศึึกษาและขยายผลการพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ

รายช่�อศึูนย์สาขาฯ

 ในก้ารพับกั้นในจิด้หม่ายข� าวฉบับแรก้ 
ขอังปีงบประม่าณ ๒๕๖๕ ผม่อัยาก้จิะฝาก้ 
ในเร่�อัง “ก้ารปรับตััว” ปัจิจิัยจิาก้ภายนอัก้ที�
ทำให้เราตั้อังปรับตััว เช�น โรคระบาด้โควิด้-๑๙  
เศรษฐก้ิจิ สู่ังคม่ ก้ารเม่่อังและอั่�น ๆ ทำให้ 
ร่ปแบบก้ารทำงานเปลี�ยนแปลงไป สู่�วนปัจิจิัย
ภายใน ทั�งเน่�อังาน ร่ปแบบก้ารทำงาน รวม่ทั�ง
ม่ีก้ารเปลี�ยนแปลงบุคลาก้รภายในจิำนวนม่าก้ 
ในอัดี้ตัผ่้บริหารเก้ษียณอัายุราชก้ารปีละ  
๑-๒ คน ในระยะหลังม่ีผ่้บริหารเก้ษียณครั�งละ
หลายคนซึ่ึ�งสู่�งผลตั�อัแนวทางก้ารบริหาร
จิดั้ก้าร บคุลาก้รสู่ำนกั้งาน ก้ปร. จิงึต้ัอังปรบัตััว 
และเรียนร่้ ให้สู่อัด้คล้อังกั้บสู่ถานก้ารณ์ใหม่� 
ไม่�ยึด้ตัิด้ก้ับก้ารทำงานแบบเด้ิม่

 สิ�งท่�ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะผ้�ปฏิิบัต่ิงานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�ค์วามสำค์ญัในั ๒ ประเดน็ัห้ลักั ค์อ่ 

๑. ความ่ร่้ 
 ขอให้�เจ�าห้นั�าท่� สำนัักงานั กปร. แลัะห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง

พยายามห้าค์วามร้�ในัการปฏิิบัต่ิงานั แม�ว่าสำนัักงานั กปร. สนัับสนัุนั

การฝ่ึกอบรมเพ่�อเพิ�มทักษะอย่างสม�ำเสมอ แต่่ยังม่ค์วามร้�อ่กมากท่�

แต่่ลัะค์นัต่�องค์�นัค์ว�าเสาะแสวงเร่ยนัร้�วิทยาการให้ม่ กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เพิ�มเต่ิมเพ่�อพัฒนัาต่นัเองให้�เท่าทันัต่่อโลักท่�ปรับอย่างรวดเร็ว ค์วรนัำ

ห้ลักัการพ่�นัฐานัซึ�งเปน็ัรากฐานัสำค์ญัผสานักบัห้ลักัวทิยาการสมยัให้ม่

โดยไม่ยึดต่ิดกับต่ำราเดิมเพ่ยงอย่างเด่ยว นัอกจากค์วามร้�ในัเร่�องการ

ทำงานั ทางวิช่าการ ห้ลัักการต่่าง ๆ  ซึ�งเป็นัการร้�ลัึกแลั�ว ค์วรจะร้�กว�าง 

ร้�รอบด�วย เพราะการรอบร้�ในัเร่�องอ่�นัจะเสรมิประโยช่น์ัต่่อการปฏิบิตั่งิานั 

ของทกุค์นั แลัะในัเร่�องค์อมพวิเต่อร์ การใช่�เทค์โนัโลัยเ่ป็นัเร่�องสำค์ญัมาก 

ในัอนัาค์ต่ต่�องใช่�ค์วามร้�ในัเร่�องนั่�มากทั�งระดับผ้�บริห้ารแลัะผ้�ปฏิิบัต่ิ  

เจ�าห้นั�าท่�จงึต่�องปรบัต่วัซึ�งเปน็ัการสร�างภม้คิ์ุ�มกนััให้�ต่นัเองให้�สามารถ

ทำงานัได�อย่างต่่อเนั่�องภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาเข้าห็ินซ้อน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืฉะเชิงเที่รา

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาพิกุลที่อง
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืนราธิิวาส 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบัน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืจันที่บัุร่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาภููพาน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืสกลนคร 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัฮ่่องไคร้
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเช่ยังให็ม่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัที่รายั
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเพชรบัุร่

สำนักงาน กปีร.



เลขาฝากบอก

๒. คุณธรรม่
 สิ�งสำค์ัญอ่กประการห้นัึ�งค์่อ การม่ค์ุณธรรม ค์วามซ่�อสัต่ย์ เพราะ

เปน็ัสิ�งสำคั์ญท่�จะรองรับการเปล่ั�ยนัแปลังทั�งห้ลัาย ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่� 

สำนัักงานั กปร. ดึงค์ุณธรรมค์วามด่ในัใจออกมาใช่�ในัการปฏิิบัต่ิงานั 

ปฏิิบัต่ิต่นัม่ค์วามเห้็นัอกเห้็นัใจผ้�ท่�ได�รับค์วามเด่อดร�อนั ผ้�ท่�ได�รับผลั 

กระทบ ค์วบค์้่เทค์นัิค์การต่่อรอง การย่ดห้ยุ่นัให้�สอดค์ลั�องกับสภาพ

ปัญห้า การประสานังานับนักรอบห้ลัักการของโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำร ิแลัะต่�องมจ่ติ่ใจท่�ห้นัักแนัน่ัเข�มแขง็ท่�จะผา่นัปญัห้าอปุสรรค์

ต่่าง ๆ เพ่�อนัำไปส้่การต่ัดสินัใจภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ อย่างม่

วจิารณญาณเพ่�อสนัองพระราช่ดำรใินัการดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจาก

พระราช่ดำริเพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรได�อย่างเห้มาะสม ซึ�งพลัังแห่้งค์วามด่

ของพวกเราทกุค์นัยอ่มสง่ผลัต่อ่จรยิธรรมสำนักังานั กปร. แลัะภาพลักัษณ์

ท่�ด่ขององค์์กรในัท่�สุด

นายัลลิตุ ถุนอมสิงห็์

เลข้าธิิการ กปีร.  

 เลัขาธิการ กปร. แลัะค์ณะผ้�บริห้าร ได�มอบนัโยบายแลัะทิศูทาง
การดำเนัินังานั ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนั่� 
ด้้านก้ารด้ำเนินงานโครงก้ารอัันเน่�อังม่าจิาก้พัระราชด้ำริ  
 การสนัองงานัพระราช่ดำริ แลัะการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ ในัส่วนัของสำนัักงานั กปร. ต่�องการให้�ค์วามสำค์ัญ
โค์รงการท่� “ส่บสานั รักษา แลัะต่่อยอด” ให้�มากขึ�นั เพ่�อให้�เป็นัไปต่าม 
พระราช่ปณิธานัพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว ขอให้�ค์ำนัึงถึงบทบาท
ห้นั�าท่�ห้ลัักของสำนัักงานั กปร. เป็นัสำค์ัญ แลัะให้�ค์วามสำค์ัญเร่�องฎ่กา
ขอพระราช่ทานัพระมห้ากรุณา ขอให้�ม่การประสานัห้าร่อกับห้นั่วยงานั
ต่่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข�องให้�ลัะเอย่ด รอบค์อบ อย่างเร่งด่วนั แลัะเร่งรัดดำเนิันัการ 
ให้�แลั�วเสร็จโดยเร็ว
        งานัศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะศู้นัย์
สาขาฯ ม่ประเด็นัสำคั์ญ ค์่อ เร่�องการรักษาค์นัท่�ม่องค์์ค์วามร้�เร่�องการ
พฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำรใิห้�นัานัท่�สดุ แลัะเร่�องการใช่�ส่�ออเิลัก็ทรอนักิส์ 
โดยพัฒนัาศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาฯ ให้�ม่ค์วามทันัสมัย เร่ยนัร้�การใช่�
เทค์โนัโลัยดิ่จทิลััแบบงา่ย ๆ  กอ่นั แลั�วค์อ่ยเพิ�มค์วามยากต่ามลัำดับ แลัะ
ประยุกต์่ใช่�กับภารกิจส่วนัท่�เก่�ยวข�องอย่างมก่ระบวนัการ แลัะเป็นัระบบ     
     นัอกจากนั่� ให้�ค์ำนึังการดำเนิันังานัต่ามนัโยบายรัฐบาลั ซึ�ง 
นัายกรฐัมนัต่ร/่ประธานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ญั ๓ เร่�องในัส่วนัการดำเนันิังานั 
ของสำนัักงานั กปร. ได�แก่ ๑) ผลัสัมฤทธิ�ของการใช่�จ่ายงบประมาณ  
๒) ผลัสัมฤทธิ�ท่�เกิดขึ�นัจากโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ แลัะ  
๓) การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
     การประช่าสัมพันัธ์โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ ขอให้�
ดำเนัินัการแบบเป็นัท่ม เป็นัค์ณะทำงานั ขอให้�กองต่่าง ๆ เข�ามาช่่วยกันั
อย่างบ้รณาการ โดยเฉพาะส่งเสริมค์นัรุ่นัให้ม่ ได�ม่ส่วนัร่วมในัการค์ิด 
แลัะจัดทำส่�อค์วามร้�ให้�เห้มาะสมกับยุค์สมัยต่่อไป  
ด้้านงบประม่าณ 
     การจัดสรรงบประมาณเพ่�อดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริ ขอให้�ค์วามสำค์ัญการด้แลัรักษาโค์รงการท่�ยังม่ปัญห้าห้ร่อ
ต่�องการการพัฒนัาปรับปรุง เพ่�อให้�เป็นัไปต่ามแนัวการส่บสานั รักษา 
แลัะต่่อยอด

ด้้านบุคลาก้ร
      ม่ผ้�บริห้ารเกษ่ยณห้ลัายท่านั ค์งต่�องใช่�ระยะเวลัาห้นัึ�งในัการ

พิจารณาแต่่งต่ั�งแลัะโยกย�ายบุค์ลัากรเข�าส้่ต่ำแห้น่ังต่่าง ๆ ต่าม

กระบวนัการแลัะวิธ่การท่� อ.ก.พ. กระทรวงกำห้นัดอย่างรอบค์อบ 

ถ้กต่�องให้�มากท่�สุด 

      อยากให้�ทุกค์นัอย้่กันัเห้ม่อนัพ่�นั�อง ด้แลัทุกค์นัเห้ม่อนัค์นั 

ในัค์รอบค์รัว ด้แลัเร่�องสิทธิประโยช่น์ัท่�แต่่ลัะค์นัจะได�รับ รวมถึง 

สิทธิประโยช่นั์ห้ลัังการเกษ่ยณอายุราช่การด�วย  

       เร่�องการปฏิบัิต่งิานั ขอให้�ค์ำนึังถึงภาพลักัษณ์ท่�ดข่องสำนักังานั

เป็นัอันัดับแรก สำนัักงานั กปร. จะต่�องเป็นัแบบอย่างท่�ด่ ขอให้� 

เจ�าห้นั�าท่�ทุกค์นัทำงานัร่วมกันั ขอให้�ถ่อกฎระเบ่ยบ วินััย แลัะห้นั�าท่�

เป็นัสำค์ัญ เนั�นัเร่�องค์วามซ่�อสัต่ย์สุจริต่ ขอให้�ระมัดระวังเร่�อง 

ผลัประโยช่นั์ทับซ�อนั เร่�องค์อร์รัปช่ันั ถ่อเป็นัเร่�องท่�รับไม่ได�แม� 

เป็นัเร่�องเล็ัก ๆ นั�อย ๆ งานัสนัองพระราช่ดำริ จะต่�องสอดค์ลั�อง 

การดำเนัินัการเร่�องค์ุณธรรม จริยธรรมด�วย

ด้้านงานสู่นับสู่นุน 
     เร่�องการทำงานัยังค์งใช่�นัโยบาย แบบ New Normal ต่่อไป 

แลัะปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการสาธารณสุขท่�รัฐบาลักำห้นัดอย่างเค์ร่งค์รัด 

ต่�องระวังตั่วเอง ดแ้ลัตั่วเองให้�ด่ ห้ากติ่ดโรค์ระบาดทำให้�ต่�องห้ยุดงานั

แลัะม่ผลักระทบต่่อการทำงานั เม่�อมาต่รการป้องกันั COVID-19  

ผ่อนัค์ลัายลัง ต่�องเร่งรัดงานัของสำนัักงานั กปร. มากขึ�นั

    เร่�องต่ัวช่่�วัด ค์วรม่การทำเค์ร่�องม่อโดยพิจารณาว่าต่ัวช่่�วัด 

เราค์วรม่อะไร ผลัสัมฤทธิ�ค์่ออะไร ข�อม้ลัท่�นัำมาใช่�ต่�องอ�างอิงได�  

โดยเป้าห้มายห้ลััก ค์่อ ผลัสัมฤทธิ�ของโค์รงการ แลัะต่�องปฏิิบัต่ิงานั

โดยม่ห้ลัักการท่�ช่ัดเจนั ท่�สำค์ัญ เราต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของเรา เพราะเรา

ค์่อเจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. ผ้�ท่�ม่ห้นั�าท่�ประสานังานัโค์รงการ 

ให้�ประสบค์วามสำเร็จต่ามแนัวพระราช่ดำริ เพ่�อสร�างประโยช่น์ัสุข 

ให้�กับประช่าช่นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

นโยบายและทิศทางก้ารด้ำเนินงานขอัง สู่ำนัก้งาน ก้ปร. 
ประจิำปีงบประม่าณ ๒๕๖๕

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิ เบศูร  

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร  

ได�พระราช่ทานัพระราช่ดำริให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษา 

การพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ (ศู้นัย์ศูกึษาฯ) 

ขึ�นั โดยม่แนัวคิ์ดท่�สำคั์ญค์่อ เป็นัศู้นัย์ศูึกษา แลัะ

พัฒนัา (Research & Development) แลัะนัำผลั

การศูึกษาท่�ประสบผลัสำเร็จ มาเป็นัต่ัวอย่าง 

แห้่งค์วามสำเร็จ ในัลัักษณะ “พิพิธภัณฑ์์ธรรมช่าต่ิ

ท่�ม่ช่่วิต่” สำห้รับให้�ผ้�ท่�สนัใจเข�ามาศูึกษาด้งานัจาก

การปฏิิบัต่ิจริง เป็นัต่ัวอย่างของการบริห้ารงานั 

แบบบ้รณาการ ในัลัักษณะรวมศู้นัย์ เป็นัการผสานั

ค์วามรว่มมอ่รว่มใจกนััของห้นัว่ยงานัราช่การในัการ

ทำงานัเพ่�อบริการประช่าช่นั แลัะเป็นัการบริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเด่ยว (One stop service)  

ท่�ประช่าช่นัสามารถเข�ามาเร่ยนัร้�แลัะขอรับบริการ 

ได�ในัท่�เด่ยวกันั โดยได�ให้�ค์วามสำคั์ญกับสภาพ

แวดลั�อมทางภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของ 

แต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วามแต่กต่่างกันัเป็นัห้ลัักสำค์ัญ

 ดั งพระราช่ดำรัส  ค์วามต่อนัห้นัึ� งว่ า  

“...การพััฒนาจะตื่้องเป็นไปตื่ามภูมิประเทศ 

ทางภูมิศาสัตื่ร์ แลุ่ะภูมิประเทศทางสัังคิมศาสัตื่ร์

ในสัังคิมวิิทยา ภูมิประเทศตื่ามสัังคิมวิิทยา  

คิ่อนิสััยใจคิอของคินเรา จะไปบังคิับให้้คินคิิด

อย�างอ่�นไม�ได้ เราต้ื่องแนะนำ เราเข้าไปช�วิยโดยที�

จะคิิดให้้เขาเข้ากับเราไม�ได้ แตื่�ถ้าเราเข้าไปแลุ่้วิ 

เราเขา้ไปดวูิ�าเขาตื่อ้งการอะไรจรงิๆ แลุ่ว้ิกอ็ธ์บิาย

ให้้เขาเข้าใจห้ลุ่ักการของการพััฒนานี�ก็จะเกิด

ประโยชน์อย�างยิ�ง...”

 ด�วยห้ลัักการดังกลั่าว ศู้นัย์ศูึกษาฯ ได�จัดต่ั�ง

ขึ�นัจำนัวนั ๖ แห้่ง ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศูไทย 

ได�แก่ ศูน้ัย์ศูกึษาการพัฒนัาเขาหิ้นัซ�อนัอันัเน่ั�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดฉะเช่ิงเทรา ศู้นัย์ศูึกษาการ

พฒันัาพิกลุัทองอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จงัห้วัด

นัราธิวาส ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอ่าวค์ุ�งกระเบนั 

อันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดจันัทบุร่  

ศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัาภพ้านัอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

จังห้วัดสกลันัค์ร ศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยฮ่่องไค์ร�อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัด

เช่่ยงให้ม่ แลัะศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาห้�วยทรายอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ จังห้วัดเพช่รบุร่ 

ซึ�งศู้นัย์ศูึกษาฯ ทั�ง ๖ แห้่ง ได�ดำเนัินัการขยายผลัการดำเนัินังานัท่�ประสบค์วามสำเร็จไปยัง

ห้ม้่บ�านัรอบศู้นัย์ศูึกษาฯ โดยการสร�างเค์ร่อข่ายค์วามร่วมม่อทั�งจากภาค์รัฐ ภาค์เอกช่นั 

ประช่าช่นั แลัะองค์ก์รปกค์รองสว่นัท�องถิ�นั ท่�เข�ามามส่ว่นัรว่มในัการขยายผลัการพฒันัา แลัะ

ใช่�ประโยช่นั์จากศู้นัย์ศูึกษาฯ ซึ�งได�ม่การจัดต่ั�งศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ จำนัวนั ๑๙ แห้่ง 

รวมถึงศู้นัย์เร่ยนัร้�ต่ามแนัวพระราช่ดำริ จำนัวนั ๑๑๑ แห้่ง กระจายอย้่ 

ทั�วทกุภม้ภิาค์ เพ่�อเปน็ัการขยายผลัการพฒันัาแลัะขบัเค์ลั่�อนัการดำเนันิังานั

ต่ามแนัวพระราช่ดำริ แลัะทำให้�เกดิการศึูกษาเป็นัการเฉพาะเร่�อง เฉพาะพ่�นัท่� 

นัั�นั ๆ แลัะผลัท่�ได�จากการศูึกษาจะได�ส่งเสริมให้�เกษต่รกรนัำไปใช่�ในัการ

ประกอบอาช่่พในัแต่่ลัะท�องถิ�นัอ่กด�วย

 ทั�งนั่� กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการ

ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูกึษาฯ อย้ใ่นั 

ร้ปแบบของค์ณะกรรมการแลัะอนุักรรมการฯ 

ซึ�งปัจจบุนัั มค่์ณะกรรมการแลัะอนักุรรมการฯ 

ห้ลััก ทั�งสิ�นั ๕ ค์ณะ ได�แก่ 

 ๑) ค์ณะกรรมการบริห้ารโค์รงการศู้นัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยม่องค์มนัต่ร่เป็นัประธานักรรมการ แลัะม่

ผ้�บริห้ารส้งสุดของห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วม

เป็นักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดนัโยบาย 

วตั่ถปุระสงค์์ เป้าห้มาย แลัะแนัวทางการบรหิ้าร 

โค์รงการฯ อำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะ

ต่ดิต่ามการดำเนันิังานัของศูน้ัย์ศูกึษาการพฒันัา 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

 ๒) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

จดัทำแนัวทางการบรหิ้ารจดัการโค์รงการศูน้ัย์

ศูึกษาการพัฒนัาอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

โดยองค์มนัต่ร่เป็นัประธานัอนัุกรรมการ แลัะ

ม่ผ้�แทนัจากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นั

อนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแผนังานั/ 

โค์รงการ แลัะเป้าห้มายการดำเนิันัการเก่�ยวกบั

การพฒันัาในัศูน้ัยศ์ูกึษาฯ ประสานัแลัะอำนัวย

ค์วามสะดวกให้�การปฏิิบัต่ิงานัในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

พร�อมทั�งต่ิดต่ามการดำเนิันังานั ประเมินัผลั 

แลัะประช่าสัมพนััธ์ศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๓) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วชิ่าการโค์รงการศู้นัยศ์ูกึษาการพัฒนัาอันัเน่ั�อง

มาจากพระราช่ดำร ิโดยองค์มนัต่ร่เปน็ัประธานั

อนัุกรรมการ แลัะม่ผ้�เช่่�ยวช่าญด�านัต่่าง ๆ  

ท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนุักรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในั

การกำห้นัดกรอบนัโยบาย ค์วบคุ์ม กำกับ ดแ้ลั 

แลัะประสานังานัในัการดำเนัินัการศูึกษา 

ค์�นัค์ว�า ทดลัอง แลัะวิจัย ของศู้นัย์ศูึกษาฯ

 ๔) ค์ณะอนัุกรรมการดำเนัินังานัด�านั

วางแผนัขยายผลัแลัะต่ิดต่ามประเมินัผลั

 จะเห้็นัได�ว่า กลัไกในัการขับเค์ลั่�อนัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษาฯ แลัะศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

เกิดจากการบ้รณาการ จากห้ลัากห้ลัายห้นั่วยงานั ทั�งจากส่วนักลัางแลัะระดับพ่�นัท่�มากกว่า  

๑๐ ห้นั่วยงานั มาร่วมกันั เพ่�อปฏิิบัต่ิงานัร่วมกันัในัการสนัองพระราช่ดำริในัด�านัต่่าง ๆ โดยม ่

ห้ัวใจห้ลัักของการวางรากฐานัการพัฒนัาท่�สำค์ัญ ค์่อ ค์วามเป็นัอย้่ท่�ด่ขึ�นัของประช่าช่นั  

ต่ามพระราช่ปณิธานัของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ห้ัว ในัการส่บสานั รักษา ต่่อยอด การพัฒนัา

ต่ามแนัวพระราช่ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งจะมุ่งเนั�นัในัการพัฒนัาชุ่มช่นัให้�ม่ค์วามเข�มแข็ง เพ่�อให้�ประช่าช่นัสามารถ 

พึ�งต่นัเอง แลัะสอดค์ลั�องกับการอนัุรักษ์แลัะพัฒนัาทรัพยากรสิ�งแวดลั�อมอย่างค์ุ�มค์่าแลัะยั�งย่นั 

ผา่นัการสง่เสรมิค์วามร้� เทค์นัคิ์ วชิ่าการ อนััทนััสมยั เรย่บงา่ย ประห้ยดั ถก้ต่�องต่ามห้ลักัวชิ่าการ 

แลัะค์ำนัึงถึงสภาพแวดลั�อมทางด�านัภ้มิศูาสต่ร์แลัะสังค์มวิทยาของแต่่ลัะท�องถิ�นัท่�ม่ค์วาม 

แต่กต่่างกันั เพ่�อให้�เกิดการพัฒนัาอย่างยั�งย่นัส่บต่่อไป  

โค์รงการศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ โดยม่เลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษ

เพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ เป็นัประธานัอนุักรรมการ แลัะม่ผ้�แทนั 

จากห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องร่วมเป็นัอนัุกรรมการ ซึ�งม่ห้นั�าท่�ในัการดำเนัินัการศูึกษาแลัะรวบรวม

ข�อม้ลัเพ่�อจัดทำแผนัของศู้นัย์ศูึกษาฯ ต่ิดต่ามผลัการดำเนิันังานัแลัะพิจารณากลัั�นักรอง 

รายลัะเอ่ยดของโค์รงการ แลัะงบประมาณประจำปี 

 ๕) ค์ณะอนักุรรมการดำเนิันังานัโค์รงการศู้นัยศ์ูกึษาการพัฒนัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ห้รอ่ศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูกึษาฯ โดยมผ้่�วา่ราช่การจังห้วัดท่�ศูน้ัย์ศูกึษาฯ ต่ั�งอย้เ่ป็นัประธานัฯ แลัะ

มผ่้�แทนัจากห้นัว่ยงานัท่�เก่�ยวข�องในัจงัห้วดัรว่มเปน็ัอนักุรรมการ ซึ�งมห่้นั�าท่�ในัการกำห้นัดแนัวทาง

ในัการบริห้ารอำนัวยการค์วบค์ุมกำกับด้แลั แลัะต่ิดต่ามการดำเนัินังานัของภายในัศู้นัย์ศูึกษาฯ 

ห้ร่อศู้นัย์สาขาของศู้นัย์ศูึกษาฯ

ก้ารขับเคล่�อันโครงก้ารศ่นย์ศึก้ษาฯ และศ่นย์สู่าขาฯ

โดย กองศึึกษาและขยายผลการพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ

รายช่�อศึูนย์สาขาฯ

 ในก้ารพับกั้นในจิด้หม่ายข� าวฉบับแรก้ 
ขอังปีงบประม่าณ ๒๕๖๕ ผม่อัยาก้จิะฝาก้ 
ในเร่�อัง “ก้ารปรับตััว” ปัจิจิัยจิาก้ภายนอัก้ที�
ทำให้เราตั้อังปรับตััว เช�น โรคระบาด้โควิด้-๑๙  
เศรษฐก้ิจิ สู่ังคม่ ก้ารเม่่อังและอั่�น ๆ ทำให้ 
ร่ปแบบก้ารทำงานเปลี�ยนแปลงไป สู่�วนปัจิจิัย
ภายใน ทั�งเน่�อังาน ร่ปแบบก้ารทำงาน รวม่ทั�ง
ม่ีก้ารเปลี�ยนแปลงบุคลาก้รภายในจิำนวนม่าก้ 
ในอัดี้ตัผ่้บริหารเก้ษียณอัายุราชก้ารปีละ  
๑-๒ คน ในระยะหลังม่ีผ่้บริหารเก้ษียณครั�งละ
หลายคนซึ่ึ�งสู่�งผลตั�อัแนวทางก้ารบริหาร
จิดั้ก้าร บคุลาก้รสู่ำนกั้งาน ก้ปร. จิงึต้ัอังปรบัตัวั 
และเรียนร่้ ให้สู่อัด้คล้อังกั้บสู่ถานก้ารณ์ใหม่� 
ไม่�ยึด้ตัิด้ก้ับก้ารทำงานแบบเด้ิม่

 สิ�งท่�ผมอยากให้�เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะผ้�ปฏิิบัต่ิงานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�ค์วามสำค์ญัในั ๒ ประเดน็ัห้ลักั ค์อ่ 

๑. ความ่ร่้ 
 ขอให้�เจ�าห้นั�าท่� สำนัักงานั กปร. แลัะห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง

พยายามห้าค์วามร้�ในัการปฏิิบัต่ิงานั แม�ว่าสำนัักงานั กปร. สนัับสนัุนั

การฝ่ึกอบรมเพ่�อเพิ�มทักษะอย่างสม�ำเสมอ แต่่ยังม่ค์วามร้�อ่กมากท่�

แต่่ลัะค์นัต่�องค์�นัค์ว�าเสาะแสวงเร่ยนัร้�วิทยาการให้ม่ กฎ ระเบ่ยบให้ม่

เพิ�มเต่ิมเพ่�อพัฒนัาต่นัเองให้�เท่าทันัต่่อโลักท่�ปรับอย่างรวดเร็ว ค์วรนัำ

ห้ลักัการพ่�นัฐานัซึ�งเปน็ัรากฐานัสำค์ญัผสานักบัห้ลักัวทิยาการสมยัให้ม่

โดยไม่ยึดต่ิดกับต่ำราเดิมเพ่ยงอย่างเด่ยว นัอกจากค์วามร้�ในัเร่�องการ

ทำงานั ทางวิช่าการ ห้ลัักการต่่าง ๆ  ซึ�งเป็นัการร้�ลัึกแลั�ว ค์วรจะร้�กว�าง 

ร้�รอบด�วย เพราะการรอบร้�ในัเร่�องอ่�นัจะเสรมิประโยช่น์ัต่่อการปฏิบิตั่งิานั 

ของทกุค์นั แลัะในัเร่�องค์อมพวิเต่อร์ การใช่�เทค์โนัโลัยเ่ป็นัเร่�องสำค์ญัมาก 

ในัอนัาค์ต่ต่�องใช่�ค์วามร้�ในัเร่�องนั่�มากทั�งระดับผ้�บริห้ารแลัะผ้�ปฏิิบัต่ิ  

เจ�าห้นั�าท่�จงึต่�องปรบัต่วัซึ�งเปน็ัการสร�างภม้คิ์ุ�มกนััให้�ต่นัเองให้�สามารถ

ทำงานัได�อย่างต่่อเนั่�องภายใต่�สภาวะวิกฤต่ต่่าง ๆ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาเข้าห็ินซ้อน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืฉะเชิงเที่รา

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาพิกุลที่อง
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืนราธิิวาส 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบัน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืจันที่บัุร่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาภููพาน
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืสกลนคร 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัฮ่่องไคร้
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเช่ยังให็ม่ 

ศููนยั์ศูึกษาการพัฒนาห็้วยัที่รายั
อันเนื�องมาจากพระราชดืำริ 

จังห็วัดืเพชรบัุร่

สำนักงาน กปีร.



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 
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๑. เพ่�อเป็นัช่่องทางส่�อสารภายในัองค์์กรแลัะภายนัอกองค์์กรเก่�ยวกับการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

๒. เพ่�อเผยแพร่นัโยบาย กฎ ระเบย่บ ข่าวสาร ค์วามร้� ประสบการณ์ รวมทั�งกจิกรรมต่่าง ๆ ให้�กบัเจ�าห้นั�าท่�ของ 

 สำนักังานั กปร. เจ�าห้นั�าท่�ศูน้ัย์การศูกึษาการพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิแลัะห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข�อง

จัดืที่ำโดืยั กลุ่มพัฒนาระบับับัริห็าร 

สำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (สำนัักงานั กปร.) 

๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

โทรศูัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต่่อ ๑๐๒ แลัะ ๑๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 

พิมพ์ท่� : บริษัท ธนัอรุณการพิมพ์ จำกัด โทรศูัพท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงสู่่�กิารัพัฒนาอย�างยั�งยืน (ตอนที่ี� ๑)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 1)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

 ปรชั่ญาของเศูรษฐกจิพอเพย่งของพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่รนัั�นั ม่ค์วามสอดค์ลั�องแลัะนัำไปส้่การบรรลัุเป้าห้มายการพัฒนัาท่�ยั�งย่นั  

๑๗ เป้าห้มาย ขององค์์การสห้ประช่าช่าติ่อย่างกลัมกลั่นั เพราะม่เป้าห้มายท่�มุ่งเนั�นัการพัฒนัา 

แลัะสร�างค์วามสมดุลัอย่างยั�งย่นัในัมิต่ิทางสังค์ม เศูรษฐกิจ แลัะสิ�งแวดลั�อมเช่่นัเด่ยวกันั 

 โดยค์ำสดุด่ในัโอกาสท่�องค์์การสห้ประช่าช่าต่ิท้ลัเกลั�าฯ ถวายรางวัลัค์วามสำเร็จส้งสุด 

ด�านัการพฒันัามนัษุย์ของโค์รงการพฒันัาแห่้งสห้ประช่าช่าต่แิด่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เม่�อป ี๒๕๔๙ ได�เขย่นัไว�ต่อนัห้นึั�งวา่ “...ด้วิยพัระปรีชา

สัามารถในการเป็นนักคิิดของพัระองคิ์ท�าน ทำให้้นานาประเทศตื่่�นตื่ัวิในการปรับรูปแบบ 

การพััฒนาภายใตื่้แนวิคิิดให้ม�พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอยู�ห้ัวิได้พัระราชทาน “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพัอเพัียง” ซึ่่�งชี�แนวิทางการพััฒนาที�ม่�งเน้นคิวิามสัมด่ลุ่ องคิ์รวิม แลุ่ะยั�งย่น โดยเน้น

ห้ลุ่ักการ คิวิามพัอประมาณ แลุ่ะการมีภูมิคิ่้มกันในตื่ัวิที�ดีพัอที�จะตื่้านทาน แลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทบ 

จากการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งตื่�าง ๆ อย�างรวิดเร็วิอันเน่�องมาจากกระแสัโลุ่กาภิวิัตื่น์ ปรัชญาดังกลุ่�าวิ 

ซึ่่�งเน้นแนวิทางการเดินสัายกลุ่าง ทำให้้องค์ิการสัห้ประชาชาติื่มีปณิธ์านม่�งมั�นพััฒนาคิน  

ให้้ประชาชนเป็นเป้าห้มายศูนย์กลุ่างในการพััฒนา เพ่ั�อยกระดับคิ่ณภาพัชีวิิตื่ที�ดีแลุ่ะยั�งย่น 

ตื่�อไป....”

 The Philosophy of Sufficiency Economy (SEP) royally initiated by His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej the Great (King Rama IX) truly coincides and can help 

achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as they both aim at the creation 

of balance in the social, economic and environmental dimensions in a sustainable 

manner.

 This is reflected in the excerpt from the citation of the first ever UNDP Lifetime 

Achievement Award presented to His Majesty King Rama IX in 2006 which was read, 

“...As a visionary thinker, Your Majesty has played an invaluable role in shaping 

the global development dialogue.  Your Majesty’s “Sufficiency Economy  

philosophy” - emphasizing moderation, responsible consumption and resilience 

to external shocks -- is of great relevance worldwide during these times of 

rapid globalization.  It reinforces the United Nation’s efforts to promote a 

people-centred and sustainable path of development…”

Infographic: มูลูนิธิิมิู่�นิพัฒ่นิา (Thailand Sustainable Development Foundation)

ศููนย์์ศูึกษาฯ...แหล่่งเรีีย์นรีู�เพื่่�อการีพื่ึ�งพื่าตนเองอย์่างย์่�งย์่น

 สถานัการณก์ารแพร่ระบาดของโรค์ติ่ดเช่่�อไวรสัโค์โรนัา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ต่ั�งแต่่ปี ๒๕๖๓ จนัถึงปัจจุบันั ส่งผลักระทบกับห้ลัายภาค์ส่วนั เช่่นั ค์นัจำนัวนัมาก
ต่�องต่กงานั ร�านัค์�าต่�องปดิกจิการลัง จงึเกดิภาวะเค์รย่ดในัสงัค์มแลัะค์รวัเรอ่นั ฯลัฯ 
 สำนัักงานั กปร. โดยช่มรม กปร. พอเพ่ยง จิต่อาสา ต่�านัทุจริต่ ได�นั�อมนัำ
พระราช่ดำริแลัะห้ลัักปรัช่ญาของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง มาส่งเสริมจริยธรรมในัองค์์กร
เพ่�อการช่ว่ยเห้ล่ัอสงัค์มในัยามทกุขย์ากผา่นัโค์รงการ “ทำบญ่ดว้ิยจติื่อาสัา ปนัอิ�ม
ให้้แก�ผูย้ากไร้” เม่�อวนััท่� ๒๗ ต่ลุัาค์ม ๒๕๖๔ ลักัษณะของโค์รงการเป็นัการช่่วยเห้ลัอ่ 
เฉพาะห้นั�ากับประช่าช่นัท่�ได�รับผลักระทบจากสถานัการณ์ COVID-19 โดย  
สมาช่ิกช่มรมฯ ได�ส่งมอบเงินัแลัะข�าวสารอาห้ารแห้�ง ให้�กับม้ลันัิธิพุทธิกาซึ�งเป็นั
องค์์กรไม่แสวงกำไรแลัะต่ั�งอย้่ใกลั�สำนัักงานั กปร. ทำห้นั�าท่�เป็นัสะพานับุญส่งต่่อ
ไปยังร�านัค์�าแลัะชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบฯ โดยม้ลันัิธิฯ จัดทำค์้ปองอาห้ารพร�อม
มอบเงินัให้�กับร�านัค์�าขนัาดเลั็กเพ่�อจัดเต่ร่ยมอาห้ารแจกจ่ายให้�แก่ผ้�ต่กทุกข์ได�ยาก 
โดยสามารถนัำค์้ปองไปรับอาห้ารได� สำห้รับในัส่วนัของวัต่ถุดิบทางม้ลันัิธิจะนัำไป
ให้�กับค์รัวกลัางของชุ่มช่นัเพ่�อประกอบอาห้ารให้�กับค์นัในัชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบ
ในัพ่�นัท่� ซึ�งประโยช่น์ัจากโค์รงการฯ นั่� ได�เกดิขึ�นัแก่บคุ์ค์ลั ๓ ฝ่่าย ค์อ่ คนให้็ (ค์นัมเ่งนิั 
ท่�ร่วมบรจิาค์) คนห็วิ (ได�กนิัอาห้ารให้�อิ�มท�องเพ่�อมเ่ร่�ยวแรงไว�ส้�ต่่อไป) คนข้ายั/ร้านค้า 

 ดร.สุเมธ ต่ันัติ่เวช่กุลั เลัขาธิการ
ม้ลันัิธิช่ัยพัฒนัา แลัะอด่ต่เลัขาธิการ กปร.  
ได�ปรารภว่าม่ห้นัังส่อแนัวพระราช่ดำริ 
ห้นังัสอ่โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ในัพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร 
มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 
รวมถึงห้นัังส่อองค์์ค์วามร้�ท่�ม่ค์ุณค์่าต่่าง ๆ 
เป็นัจำนัวนัมากจงึมแ่นัวค์ดิให้�จดัทำห้�องสมดุ 
สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั ขึ�นัเพ่�อเผยแพร่ประช่าสัมพันัธ์ให้�แก่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร.  
เจ�าห้นั�าท่�ม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา แลัะประช่าช่นัท่�สนัใจ ได�เข�ามาศึูกษาค์�นัค์ว�าห้าค์วามร้� 
แลัะนัำไปใช่�ประโยช่น์ัต่อ่ไป ดงัพระบรมราโช่วาท ท่�วา่ “...ห้นังัสอ่นัั�นัเปน็ัสิ�งท่�สำค์ญั
ในัการท่�จะทำให้�ค์นัเราม่ค์วามก�าวห้นั�า เพราะมนุัษย์ทุกค์นัเกิดมาแลั�ว ต่�องหั้ด  
ต่�องเร่ยนั ทั�งในัทางกายทั�งในัทางใจ เพ่�อท่�จะม่ค์วามสามารถแลัะม่ค์วามร้� 
ท่�ดำรงช่พ่ได�...” พระบรมราโช่วาท พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภม้พิลั
อดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร วันัท่� ๒๕ พฤศูจิกายนั ๒๕๑๔ 
 ห้นัังส่อภายในัห้�องสมุดม่ห้ลัากห้ลัายประเภทลั�วนัเป็นัห้นัังส่อท่�นั่าค์�นัค์ว�า 
โดยแบ่งได�ดังนั่� 
 โซนห็นังสอื ชั�น ๑ จดัืเรย่ังห็นังสอืตุามห็มวดืห็มูดิ่ืวอ่� ได�แก ่ห้มวดเบด็เต่ลัด็ 
ค์วามร้�ทั�วไป ห้มวดปรัช่ญา จิต่วิทยา ห้มวดศูาสนัา ห้มวดสังค์มศูาสต่ร์ ห้มวด
ภาษาศูาสต่ร์ ห้มวดวทิยาศูาสต่ร์ ค์ณิต่ศูาสต่ร์ ห้มวดเทค์โนัโลัย ่วทิยาศูาสต่ร์ประยกุต่์ 
ห้มวดศูิลัปกรรม นัันัทนัาการ ห้มวดวรรณค์ด่ ห้มวดภ้มิศูาสต่ร์ ประวัต่ิศูาสต่ร์ 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

 จจุบันัค์งไม่ม่ใค์รไม่ร้�จักค์�าว่า Digital Thailand ซึ�งห้มายถึง ประเทศูไทย
สามารถสร�างสรรค์แ์ลัะใช่�ประโยช่นัจ์ากเทค์โนัโลัยด่จิทิลััอยา่งเต่ม็ศูกัยภาพ

ในัการพัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานั นัวัต่กรรม ข�อม้ลั ทุนัมนัุษย์ แลัะทรัพยากรอ่�นัใด
เพ่�อขบัเค์ลั่�อนัการพฒันัาเศูรษฐกจิแลัะสงัค์มของประเทศูไปส้ค่์วามมั�นัค์ง มั�งค์ั�ง แลัะ
ยั�งย่นั สำนักังานั กปร. ในัฐานัะท่�เป็นัห้น่ัวยงานัภาค์รัฐท่�ต่ระห้นัักถึงแนัวพระราช่ดำริ
การพัฒนัามาโดยต่ลัอด แลัะได�ม่การเต่ร่ยมค์วามพร�อมท่�จะพัฒนัาต่นัเองให้�
สอดค์ลั�องกับนัโยบายห้ลัักของภาค์รัฐอย่างต่่อเนั่�อง ลั่าสุด ได�จัดทำแผนัแม่บท 
การพัฒนัาเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลั ฉบับท่� ๕ (พ.ศู. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) โดยม่วัต่ถุประสงค์์
เพ่�อใช่�เป็นัเค์ร่�องม่อแลัะกรอบในัการดำเนัินังานัพัฒนัาเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูแลัะ
การส่�อสารดิจิทัลัของสำนัักงานั กปร. ซึ�งแผนัแม่บทฯ ฉบับท่� ๕ นั่� เป็นัการวางแผนั
การดำเนันิังานัด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูแลัะการพฒันัาด�านัดิจทิลัั ภายใต่�การขบัเค์ลั่�อนั 
ประเทศูส้ก่ารเปน็ัรัฐบาลัดจิทิลัั ต่ามภม้ทิศัูนั ์กรอบกฎห้มาย แลัะระเบย่บท่�เก่�ยวข�อง 
 เนั่�อห้าสาระแลัะยุทธศูาสต่ร์การพัฒนัาต่ามแผนัแม่บทฯ นั่� กำห้นัดขึ�นัเพ่�อ
สนัับสนัุนัการพัฒนัาแลัะส่งเสริมการนัำเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูมาใช่�ในัการทำงานั
สนัองพระราช่ดำร ิแลัะสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัของเจ�าห้นั�าท่� รวมทั�งการดำเนันิังานั 
ของห้น่ัวยงานัต่ามโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริในัทุกสถานัการณ์ โดยมก่าร
กำห้นัดวิสัยทัศูนั์ (Vision) ด�านัการพัฒนัาดิจิทัลัเป็นัค์รั�งแรก ในัอนัาค์ต่ข�างห้นั�าไว� 
ค์อ่ “ระบบสารสนัเทศูสนัับสนันุัการปฏิบิตั่งิานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ
อย่างม่ประสิทธิภาพ” ต่ลัอดจนัสนัับสนุันัการให้�บริการข�อม้ลัข่าวสารโค์รงการ 
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�ถก้ต่�อง รวดเร็ว ทนััสมยั ต่อบสนัองค์วามต่�องการของ
ผ้�ใช่�บริการ แผนัแม่บทฯ กำห้นัดเวลัาไว� ๕ ปี เพ่�อค์วามย่ดห้ยุ่นัในัการทำงานัแลัะ
ค์วามค์ลั่องต่ัวในัการปรับแผนัได�ต่ามสถานัการณ์แลัะการพัฒนัาด�านัดิจิทัลัท่�ม่การ
เปลั่�ยนัแปลังอยา่งรวดเรว็ นัอกจากนั่� ในัแผนัแมบ่ทฯ ยงักำห้นัดปรบัเปลั่�ยนัรป้แบบ
การทำงานัเป็นัแนัวทางวิถ่ให้ม่ (New Normal) ท่�ม่การใช่�เค์ร่�องม่อผ่านัระบบ
อิเล็ักทรอนิักส์มากขึ�นั ม่การจัดทำแนัวทางการเต่ร่ยมค์วามพร�อมสำห้รับ 
การทำงานันัอกสถานัท่� ( Work from Home) เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกให้�แก่  
เจ�าห้นั�าท่�ปฏิิบัต่ิสามารถใช่�เป็นัค์้่ม่อในัการทำงานัภายใต่�สถานัการณ์ 
ฉุกเฉินัได�
 แผนัแม่บทฯ ประกอบด�วยพันัธกิจ (Mission) ท่�มุ่งพัฒนัา
ระบบสารสนัเทศูแลัะเป็นัศูน้ัย์ข�อมล้ักลัางเพ่�อสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานั 
บรหิ้ารระบบเค์รอ่ข่ายภายในัแลัะระบบเค์รอ่ข่ายภายนัอกเพ่�อเผยแพร่ 
ข�อม้ลัข่าวสารต่่อสาธารณะ ต่ลัอดจนัพัฒนัาบุค์ลัากรให้�ม่ค์วามร้� 
ค์วามสามารถแลัะทกัษะท่�จำเป็นัเก่�ยวกบัเทค์โนัโลัย ่แลัะมเ่ป้าประสงค์์ 
ท่�ช่ัดเจนั ค์่อ จัดทำธรรมาภิบาลัข�อม้ลัภาค์รัฐ (Data Governance) 
การเปิดเผยข�อม้ลัภาค์รัฐ (Open Data) แลัะการบริห้ารจัดการ
เทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูโดยการม่ส่วนัร่วมของสมาช่ิกในัองค์์กร ทำให้�
เกิดประโยช่นั์ในัการดำเนัินังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
โดยม่ยุทธศูาสต่ร์ห้ลัักท่�สำค์ัญ ๔ ยุทธศูาสต่ร์ ได�แก่ ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๑ 
พัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานัเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูอย่างเห้มาะสมแลัะ 
มค่์วามมั�นัค์งปลัอดภัย ยทุธศูาสต่ร์ท่� ๒ เพิ�มประสิทธภิาพแลัะค์ณุภาพ

การให้�บริการเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศู ต่ลัอดจนัสนัับสนุันั 
การต่ัดสินัใจของผ้�บริห้าร ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๓ พัฒนัาบุค์ลัากร
ให้�มค่์วามร้�ค์วามสามารถด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูเพ่�อเพิ�ม
ศูักยภาพในัการทำงานั แลัะยุทธศูาสต่ร์ท่� ๔ เป็นัศู้นัย์กลัาง
ข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
แนัวพระราช่ดำริ แลัะเศูรษฐกิจพอเพ่ยง รวมทั�งบริห้าร
จดัการธรรมาภบิาลัข�อมล้ั แลัะเปดิเผยข�อมล้ั เพ่�อประโยช่นั์
แก่ประช่าช่นั แลัะเพ่�อให้�มองเห็้นัภาพท่�ช่ดัเจนัในัแผนัแม่บทฯ 
ได�กำห้นัดออกแบบสถาปตั่ยกรรมดจิทิลััของสำนักังานั กปร. 
(Digital RDPB Architecture) เป็นัค์รั�งแรก สำห้รับเป็นั
แนัวทางในัการปรับเปล่ั�ยนัสว่นัราช่การภายในัให้�เปน็ัดจิทิลัั
ในัอนัาค์ต่ แลัะได�ม่การวางกรอบแนัวทางในัการบริห้าร
จดัการแลัะการต่ดิต่ามผลั สำห้รบักำกบัดแ้ลัการดำเนันิังานั
ให้�เป็นัไปต่ามแผนัแม่บทฯ นัอกจากนั่� ยงัได�วเิค์ราะห์้เช่่�อมโยง 
ค์วามสอดค์ลั�องของแผนัแม่บทฯ กับยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิ ๒๐ ปี 
แผนัการปฏิริป้ประเทศู แผนัพฒันัาการเศูรษฐกจิแลัะสงัค์ม
แห้่งช่าติ่ แลัะแผนัพัฒนัาดิจิทัลัเพ่�อเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 
ไว�อ่กด�วย เพ่�อให้�แผนัแม่บทฯ ฉบับนั่�เป็นัไปต่ามระบบ 
งบประมาณไทยท่�กำห้นัดให้�แผนังานังบประมาณจำเปน็ัต่�อง
ต่อบสนัองต่่อยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิอย่างม่ประสิทธิภาพ 
 ดังนัั�นั แผนัแม่บทฯ ฉบับดังกลั่าวจะเป็นัเค์ร่�องม่อ 
ท่�รวมค์วามร่วมม่อของส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องในัการนัำ
สำนัักงานั กปร. แลัะโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 
ส้่การเปลั่�ยนัแปลังเป็นัภาค์รัฐท่�ม่การพัฒนัาด�านัดิจิทัลั 

ท่�ทันัสมัย เป็นัศู้นัย์กลัางข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�แนัว 
พระราช่ดำริท่�สมบ้รณ์ แลัะสามารถให้�บริการ
ข�อม้ลัได�อย่างถ้กต่�อง รวดเร็ว สอดค์ลั�องต่าม
นัโยบาย Digital Thailand อย่างม่ประสิทธิภาพ
แลัะก่อให้�เกิดประโยช่น์ัแก่ประช่าช่นัอย่างส้งสุด
ต่่อไป 

ปีั
โดย ศููนิย์สารสนิเทศู

 “…สู่ังคมใดกิ็ตาม ถ้้ามีความเอื�อเฟื้้�อเกิื�อกิ่ลกิัน ด้วยความม่�งดีม่�งเจรัิญต�อกิัน 
สู่ังคมนั�นย�อมเต็มไปด้วยไมตรัีจิต มิตรัภาพ มีความรั�มเย็นเป็นสู่่ข น�าอย่�…” 

พัระราชดำร่สพัระบาทสมูเด็จพัระบรมูชนิกาธิิเบศูร มูหาภููมูิพัลอดุลยเดชมูหาราช บรมูนิาถบพัิตร 

พัระราชทานิเพั่�ออ่ญเชิญลงพัิมูพั์ในินิิตยสารท่�ระลึกครบ ๓๖ ปีี ของสโมูสรไลออนิส์กรุงเทพัฯ  เมู่�อวั่นิท่� ๓๑ มู่นิาคมู ๒๕๓๘

(ทำให้�ร�านัค์�าไม่ต่�องปิดกจิการ เจ�าของร�านัแลัะลัก้จ�างมง่านัทำ) 
 การทำค์วามด่แลัะบุญกุศูลัท่�เกิดจากทำกิจกรรมฯ  
ในัค์รั�งนั่� พวกเราช่าว กปร. ทุกค์นัขอถวายเป็นัพระราช่กุศูลั 
ค์รบรอบ ๖ ปี วนััสวรรค์ต่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 
มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร รวมทั�งขอ 
เป็นัส่วนัห้นัึ�งเล็ัก ๆ ของสังค์มในัการให้�ค์วามช่่วยเห้ลั่อกันั
ในัยามทุกข์ยากบนัค์วามเช่่�อท่�ว่า “สังคมจะดื่ไดื้ ถุ้าทีุ่กคน
ร่วมแบั่งปีัน”

 โซนห็นังสือ ชั�น ๒ จัดืเร่ยังห็นังสือเฉพาะห็รือ
ห็นังสือห็ายัาก เช่่นั ห้มวดภาษาอังกฤษ ภาษาต่่างประเทศู 
ห้นัังส่อแนัะนัำ ห้นัังส่อนั่าอ่านั บันัทึกประวัต่ิศูาสต่ร์ 
จดห้มายเห้ตุ่ ห้นัังส่อทรงคุ์ณค์่า ห้นัังส่อห้ายาก ห้นัังส่อ 
แยกต่ามลัำดบัราช่วงศู ์นัวนัยิาย นัติ่ยสาร วารสาร บทค์วาม
เก่�ยวกับราช่วงศู์ ห้นัังส่อท่� ดร.สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั เข่ยนัห้ร่อ
เร่ยบเร่ยง ห้นัังส่ออ�างอิง พจนัานุักรม สารานุักรม แผนัท่� 
วิทยานัิพนัธ์ งานัวิจัย แลัะ Multimedia CD/DVD เป็นัต่�นั 
ห้�องสมุดได�เปิดให้�บริการเม่�อวันัท่� ๙ กันัยายนั ๒๕๖๔ 
เป็นัต่�นัมา
 ขอเช่ิญช่วนัผ้�ท่�สนัใจ เข�ามาศูึกษาห้าค์วามร้�ด่ ๆ  
โดยเปิดบริการวันัจันัทร์-ศูุกร์ เวลัา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นั. 

ห้้องสมุุด สุเมุธ ตัันตัิเวชกุุล

ทำำบุุญด้้วยจิิตอาสา ปัันอิ�มให้้แก่่ผู้้้ยาก่ไร้้

แปล่งทฤษฎีีใหม่่ ศููนย์์ศูึกษาการีพื่่ฒนาเขาหินซ้�อน
อ่นเน่�องม่าจากพื่รีะรีาชดำรีิ จ่งหวั่ดฉะเชิงเทรีา

โดย ศูนย์สัารสันเทศ

โดย ศููนิย์ปีฏิิบ่ติการต่อต้านิการทุจริต

ก้้าวสู่่� Digital Thailand ด้้วยแผนแม่�บทก้ารพััฒนาเทคโนโลยีด้ิจิิทัล 
ฉบับที� ๕ (พั.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีทีี่่� ๑๗ ฉบับััที่่� ๑ เดือืนตุลุาคม ๒๕๖๔ - มกราคม  ๒๕๖๕

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพระราชดำำาริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พบัเห็็นการทีุ่จริตุห็รือปีระพฤตุิมิชอบั ห็รือปีระสงค์แสดืงความคิดืเห็็นและให็้

ข้้อแนะนำการปีฏิบิัตัุริาชการ กรณุาแจ้งไปียังัศูนูย์ัปีฏิบิัตัุกิารตุ่อตุ้านการที่จุรติุ (ศูปีที่.) 

นางสาวจไุรรตัุน์ อนิที่ร์โตุ (ผูู้้อำนวยัการศููนยั์ปีฏิิบััตุิการตุ่อตุ้านการทีุ่จริตุ)

โที่รศูัพที่์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่่อ ๑๓๑ 

โที่รสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com

ที่่�อยัู่: สำนัักงานั กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ 

ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

Website: www.rdpb.go.th

วัตุถุุปีระสงค์

๑. เพ่�อเป็นัช่่องทางส่�อสารภายในัองค์์กรแลัะภายนัอกองค์์กรเก่�ยวกับการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

๒. เพ่�อเผยแพร่นัโยบาย กฎ ระเบย่บ ข่าวสาร ค์วามร้� ประสบการณ์ รวมทั�งกจิกรรมต่่าง ๆ ให้�กับเจ�าห้นั�าท่�ของ 

 สำนักังานั กปร. เจ�าห้นั�าท่�ศู้นัย์การศูกึษาการพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิแลัะห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข�อง

จัดืที่ำโดืยั กลุ่มพัฒนาระบับับัริห็าร 

สำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (สำนัักงานั กปร.) 

๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

โทรศูัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต่่อ ๑๐๒ แลัะ ๑๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 

พิมพ์ท่� : บริษัท ธนัอรุณการพิมพ์ จำกัด โทรศูัพท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงสู่่�กิารัพัฒนาอย�างยั�งยืน (ตอนที่ี� ๑)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 1)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

 ปรชั่ญาของเศูรษฐกจิพอเพย่งของพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่รนัั�นั ม่ค์วามสอดค์ลั�องแลัะนัำไปส้่การบรรลัุเป้าห้มายการพัฒนัาท่�ยั�งย่นั  

๑๗ เป้าห้มาย ขององค์์การสห้ประช่าช่าติ่อย่างกลัมกลั่นั เพราะม่เป้าห้มายท่�มุ่งเนั�นัการพัฒนัา 

แลัะสร�างค์วามสมดุลัอย่างยั�งย่นัในัมิต่ิทางสังค์ม เศูรษฐกิจ แลัะสิ�งแวดลั�อมเช่่นัเด่ยวกันั 

 โดยค์ำสดุด่ในัโอกาสท่�องค์์การสห้ประช่าช่าต่ิท้ลัเกลั�าฯ ถวายรางวัลัค์วามสำเร็จส้งสุด 

ด�านัการพฒันัามนัษุย์ของโค์รงการพฒันัาแห่้งสห้ประช่าช่าต่แิด่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เม่�อป ี๒๕๔๙ ได�เขย่นัไว�ต่อนัห้นึั�งวา่ “...ด้วิยพัระปรีชา

สัามารถในการเป็นนักคิิดของพัระองคิ์ท�าน ทำให้้นานาประเทศตื่่�นตื่ัวิในการปรับรูปแบบ 

การพััฒนาภายใตื่้แนวิคิิดให้ม�พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอยู�ห้ัวิได้พัระราชทาน “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพัอเพัียง” ซึ่่�งชี�แนวิทางการพััฒนาที�ม่�งเน้นคิวิามสัมด่ลุ่ องคิ์รวิม แลุ่ะยั�งย่น โดยเน้น

ห้ลุ่ักการ คิวิามพัอประมาณ แลุ่ะการมีภูมิคิ่้มกันในตื่ัวิที�ดีพัอที�จะตื่้านทาน แลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทบ 

จากการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งตื่�าง ๆ อย�างรวิดเร็วิอันเน่�องมาจากกระแสัโลุ่กาภิวิัตื่น์ ปรัชญาดังกลุ่�าวิ 

ซึ่่�งเน้นแนวิทางการเดินสัายกลุ่าง ทำให้้องค์ิการสัห้ประชาชาติื่มีปณิธ์านม่�งมั�นพััฒนาคิน  

ให้้ประชาชนเป็นเป้าห้มายศูนย์กลุ่างในการพััฒนา เพ่ั�อยกระดับคิ่ณภาพัชีวิิตื่ที�ดีแลุ่ะยั�งย่น 

ตื่�อไป....”

 The Philosophy of Sufficiency Economy (SEP) royally initiated by His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej the Great (King Rama IX) truly coincides and can help 

achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as they both aim at the creation 

of balance in the social, economic and environmental dimensions in a sustainable 

manner.

 This is reflected in the excerpt from the citation of the first ever UNDP Lifetime 

Achievement Award presented to His Majesty King Rama IX in 2006 which was read, 

“...As a visionary thinker, Your Majesty has played an invaluable role in shaping 

the global development dialogue.  Your Majesty’s “Sufficiency Economy  

philosophy” - emphasizing moderation, responsible consumption and resilience 

to external shocks -- is of great relevance worldwide during these times of 

rapid globalization.  It reinforces the United Nation’s efforts to promote a 

people-centred and sustainable path of development…”

Infographic: มูลูนิธิิมิู่�นิพัฒ่นิา (Thailand Sustainable Development Foundation)

ศููนย์์ศูึกษาฯ...แหล่่งเรีีย์นรีู�เพื่่�อการีพื่ึ�งพื่าตนเองอย์่างย์่�งย์่น

 สถานัการณก์ารแพร่ระบาดของโรค์ติ่ดเช่่�อไวรสัโค์โรนัา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ต่ั�งแต่่ปี ๒๕๖๓ จนัถึงปัจจุบันั ส่งผลักระทบกับห้ลัายภาค์ส่วนั เช่่นั ค์นัจำนัวนัมาก
ต่�องต่กงานั ร�านัค์�าต่�องปดิกจิการลัง จงึเกดิภาวะเค์รย่ดในัสงัค์มแลัะค์รวัเรอ่นั ฯลัฯ 
 สำนัักงานั กปร. โดยช่มรม กปร. พอเพ่ยง จิต่อาสา ต่�านัทุจริต่ ได�นั�อมนัำ
พระราช่ดำริแลัะห้ลัักปรัช่ญาของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง มาส่งเสริมจริยธรรมในัองค์์กร
เพ่�อการช่่วยเห้ล่ัอสงัค์มในัยามทกุขย์ากผา่นัโค์รงการ “ทำบญ่ดว้ิยจติื่อาสัา ปนัอิ�ม
ให้้แก�ผูย้ากไร้” เม่�อวนััท่� ๒๗ ต่ลุัาค์ม ๒๕๖๔ ลักัษณะของโค์รงการเป็นัการช่่วยเห้ลัอ่ 
เฉพาะห้นั�ากับประช่าช่นัท่�ได�รับผลักระทบจากสถานัการณ์ COVID-19 โดย  
สมาช่ิกช่มรมฯ ได�ส่งมอบเงินัแลัะข�าวสารอาห้ารแห้�ง ให้�กับม้ลันัิธิพุทธิกาซึ�งเป็นั
องค์์กรไม่แสวงกำไรแลัะต่ั�งอย้่ใกลั�สำนัักงานั กปร. ทำห้นั�าท่�เป็นัสะพานับุญส่งต่่อ
ไปยังร�านัค์�าแลัะชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบฯ โดยม้ลันัิธิฯ จัดทำค์้ปองอาห้ารพร�อม
มอบเงินัให้�กับร�านัค์�าขนัาดเลั็กเพ่�อจัดเต่ร่ยมอาห้ารแจกจ่ายให้�แก่ผ้�ต่กทุกข์ได�ยาก 
โดยสามารถนัำค์้ปองไปรับอาห้ารได� สำห้รับในัส่วนัของวัต่ถุดิบทางม้ลันัิธิจะนัำไป
ให้�กับค์รัวกลัางของชุ่มช่นัเพ่�อประกอบอาห้ารให้�กับค์นัในัชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบ
ในัพ่�นัท่� ซึ�งประโยช่น์ัจากโค์รงการฯ นั่� ได�เกดิขึ�นัแก่บคุ์ค์ลั ๓ ฝ่่าย ค์อ่ คนให้็ (ค์นัมเ่งนิั 
ท่�ร่วมบรจิาค์) คนห็วิ (ได�กนิัอาห้ารให้�อิ�มท�องเพ่�อมเ่ร่�ยวแรงไว�ส้�ต่่อไป) คนข้ายั/ร้านค้า 

 ดร.สุเมธ ต่ันัติ่เวช่กุลั เลัขาธิการ
ม้ลันัิธิช่ัยพัฒนัา แลัะอด่ต่เลัขาธิการ กปร.  
ได�ปรารภว่าม่ห้นัังส่อแนัวพระราช่ดำริ 
ห้นังัสอ่โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ในัพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร 
มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 
รวมถึงห้นัังส่อองค์์ค์วามร้�ท่�ม่ค์ุณค์่าต่่าง ๆ 
เป็นัจำนัวนัมากจงึมแ่นัวค์ดิให้�จดัทำห้�องสมดุ 
สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั ขึ�นัเพ่�อเผยแพร่ประช่าสัมพันัธ์ให้�แก่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร.  
เจ�าห้นั�าท่�ม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา แลัะประช่าช่นัท่�สนัใจ ได�เข�ามาศึูกษาค์�นัค์ว�าห้าค์วามร้� 
แลัะนัำไปใช่�ประโยช่น์ัต่อ่ไป ดงัพระบรมราโช่วาท ท่�วา่ “...ห้นังัสอ่นัั�นัเปน็ัสิ�งท่�สำค์ญั
ในัการท่�จะทำให้�ค์นัเราม่ค์วามก�าวห้นั�า เพราะมนุัษย์ทุกค์นัเกิดมาแลั�ว ต่�องหั้ด  
ต่�องเร่ยนั ทั�งในัทางกายทั�งในัทางใจ เพ่�อท่�จะม่ค์วามสามารถแลัะม่ค์วามร้� 
ท่�ดำรงช่พ่ได�...” พระบรมราโช่วาท พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภม้พิลั
อดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร วันัท่� ๒๕ พฤศูจิกายนั ๒๕๑๔ 
 ห้นัังส่อภายในัห้�องสมุดม่ห้ลัากห้ลัายประเภทลั�วนัเป็นัห้นัังส่อท่�นั่าค์�นัค์ว�า 
โดยแบ่งได�ดังนั่� 
 โซนห็นังสอื ชั�น ๑ จดัืเรย่ังห็นังสอืตุามห็มวดืห็มูดิ่ืวอ่� ได�แก ่ห้มวดเบด็เต่ลัด็ 
ค์วามร้�ทั�วไป ห้มวดปรัช่ญา จิต่วิทยา ห้มวดศูาสนัา ห้มวดสังค์มศูาสต่ร์ ห้มวด
ภาษาศูาสต่ร์ ห้มวดวทิยาศูาสต่ร์ ค์ณิต่ศูาสต่ร์ ห้มวดเทค์โนัโลัย ่วทิยาศูาสต่ร์ประยกุต่์ 
ห้มวดศูิลัปกรรม นัันัทนัาการ ห้มวดวรรณค์ด่ ห้มวดภ้มิศูาสต่ร์ ประวัต่ิศูาสต่ร์ 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

 จจุบันัค์งไม่ม่ใค์รไม่ร้�จักค์�าว่า Digital Thailand ซึ�งห้มายถึง ประเทศูไทย
สามารถสร�างสรรค์แ์ลัะใช่�ประโยช่นัจ์ากเทค์โนัโลัยด่จิทิลััอยา่งเต่ม็ศูกัยภาพ

ในัการพัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานั นัวัต่กรรม ข�อม้ลั ทุนัมนัุษย์ แลัะทรัพยากรอ่�นัใด
เพ่�อขบัเค์ลั่�อนัการพฒันัาเศูรษฐกจิแลัะสงัค์มของประเทศูไปส้ค่์วามมั�นัค์ง มั�งค์ั�ง แลัะ
ยั�งยน่ั สำนักังานั กปร. ในัฐานัะท่�เป็นัห้น่ัวยงานัภาค์รัฐท่�ต่ระห้นักัถึงแนัวพระราช่ดำริ
การพัฒนัามาโดยต่ลัอด แลัะได�ม่การเต่ร่ยมค์วามพร�อมท่�จะพัฒนัาต่นัเองให้�
สอดค์ลั�องกับนัโยบายห้ลัักของภาค์รัฐอย่างต่่อเนั่�อง ลั่าสุด ได�จัดทำแผนัแม่บท 
การพัฒนัาเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลั ฉบับท่� ๕ (พ.ศู. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) โดยม่วัต่ถุประสงค์์
เพ่�อใช่�เป็นัเค์ร่�องม่อแลัะกรอบในัการดำเนัินังานัพัฒนัาเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูแลัะ
การส่�อสารดิจิทัลัของสำนัักงานั กปร. ซึ�งแผนัแม่บทฯ ฉบับท่� ๕ นั่� เป็นัการวางแผนั
การดำเนันิังานัด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูแลัะการพฒันัาด�านัดจิทิลัั ภายใต่�การขบัเค์ลั่�อนั 
ประเทศูส้ก่ารเปน็ัรฐับาลัดจิทิลัั ต่ามภม้ทิศัูนั ์กรอบกฎห้มาย แลัะระเบย่บท่�เก่�ยวข�อง 
 เนั่�อห้าสาระแลัะยุทธศูาสต่ร์การพัฒนัาต่ามแผนัแม่บทฯ นั่� กำห้นัดขึ�นัเพ่�อ
สนัับสนัุนัการพัฒนัาแลัะส่งเสริมการนัำเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูมาใช่�ในัการทำงานั
สนัองพระราช่ดำร ิแลัะสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัของเจ�าห้นั�าท่� รวมทั�งการดำเนันิังานั 
ของห้น่ัวยงานัต่ามโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริในัทุกสถานัการณ์ โดยมก่าร
กำห้นัดวิสัยทัศูนั์ (Vision) ด�านัการพัฒนัาดิจิทัลัเป็นัค์รั�งแรก ในัอนัาค์ต่ข�างห้นั�าไว� 
ค์อ่ “ระบบสารสนัเทศูสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ
อย่างม่ประสิทธิภาพ” ต่ลัอดจนัสนัับสนุันัการให้�บริการข�อม้ลัข่าวสารโค์รงการ 
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�ถก้ต่�อง รวดเร็ว ทนััสมยั ต่อบสนัองค์วามต่�องการของ
ผ้�ใช่�บริการ แผนัแม่บทฯ กำห้นัดเวลัาไว� ๕ ปี เพ่�อค์วามย่ดห้ยุ่นัในัการทำงานัแลัะ
ค์วามค์ลั่องต่ัวในัการปรับแผนัได�ต่ามสถานัการณ์แลัะการพัฒนัาด�านัดิจิทัลัท่�ม่การ
เปลั่�ยนัแปลังอยา่งรวดเรว็ นัอกจากนั่� ในัแผนัแมบ่ทฯ ยงักำห้นัดปรบัเปลั่�ยนัรป้แบบ
การทำงานัเป็นัแนัวทางวิถ่ให้ม่ (New Normal) ท่�ม่การใช่�เค์ร่�องม่อผ่านัระบบ
อิเล็ักทรอนิักส์มากขึ�นั ม่การจัดทำแนัวทางการเต่ร่ยมค์วามพร�อมสำห้รับ 
การทำงานันัอกสถานัท่� ( Work from Home) เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกให้�แก่  
เจ�าห้นั�าท่�ปฏิิบัต่ิสามารถใช่�เป็นัค์้่ม่อในัการทำงานัภายใต่�สถานัการณ์ 
ฉุกเฉินัได�
 แผนัแม่บทฯ ประกอบด�วยพันัธกิจ (Mission) ท่�มุ่งพัฒนัา
ระบบสารสนัเทศูแลัะเป็นัศูน้ัย์ข�อมล้ักลัางเพ่�อสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานั 
บรหิ้ารระบบเค์รอ่ข่ายภายในัแลัะระบบเค์รอ่ข่ายภายนัอกเพ่�อเผยแพร่ 
ข�อม้ลัข่าวสารต่่อสาธารณะ ต่ลัอดจนัพัฒนัาบุค์ลัากรให้�ม่ค์วามร้� 
ค์วามสามารถแลัะทกัษะท่�จำเป็นัเก่�ยวกบัเทค์โนัโลัย ่แลัะมเ่ป้าประสงค์์ 
ท่�ช่ัดเจนั ค์่อ จัดทำธรรมาภิบาลัข�อม้ลัภาค์รัฐ (Data Governance) 
การเปิดเผยข�อม้ลัภาค์รัฐ (Open Data) แลัะการบริห้ารจัดการ
เทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูโดยการม่ส่วนัร่วมของสมาช่ิกในัองค์์กร ทำให้�
เกิดประโยช่นั์ในัการดำเนัินังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
โดยม่ยุทธศูาสต่ร์ห้ลัักท่�สำค์ัญ ๔ ยุทธศูาสต่ร์ ได�แก่ ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๑ 
พัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานัเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูอย่างเห้มาะสมแลัะ 
มค่์วามมั�นัค์งปลัอดภัย ยทุธศูาสต่ร์ท่� ๒ เพิ�มประสิทธภิาพแลัะค์ณุภาพ

การให้�บริการเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศู ต่ลัอดจนัสนัับสนุันั 
การต่ัดสินัใจของผ้�บริห้าร ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๓ พัฒนัาบุค์ลัากร
ให้�มค่์วามร้�ค์วามสามารถด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูเพ่�อเพิ�ม
ศูักยภาพในัการทำงานั แลัะยุทธศูาสต่ร์ท่� ๔ เป็นัศู้นัย์กลัาง
ข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
แนัวพระราช่ดำริ แลัะเศูรษฐกิจพอเพ่ยง รวมทั�งบริห้าร
จดัการธรรมาภบิาลัข�อมล้ั แลัะเปดิเผยข�อมล้ั เพ่�อประโยช่นั์
แก่ประช่าช่นั แลัะเพ่�อให้�มองเห็้นัภาพท่�ช่ดัเจนัในัแผนัแม่บทฯ 
ได�กำห้นัดออกแบบสถาปตั่ยกรรมดจิทิลััของสำนักังานั กปร. 
(Digital RDPB Architecture) เป็นัค์รั�งแรก สำห้รับเป็นั
แนัวทางในัการปรับเปล่ั�ยนัสว่นัราช่การภายในัให้�เปน็ัดจิทิลัั
ในัอนัาค์ต่ แลัะได�ม่การวางกรอบแนัวทางในัการบริห้าร
จดัการแลัะการต่ดิต่ามผลั สำห้รบักำกบัดแ้ลัการดำเนันิังานั
ให้�เป็นัไปต่ามแผนัแม่บทฯ นัอกจากนั่� ยงัได�วเิค์ราะห์้เช่่�อมโยง 
ค์วามสอดค์ลั�องของแผนัแม่บทฯ กับยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิ ๒๐ ปี 
แผนัการปฏิริป้ประเทศู แผนัพฒันัาการเศูรษฐกจิแลัะสงัค์ม
แห้่งช่าติ่ แลัะแผนัพัฒนัาดิจิทัลัเพ่�อเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 
ไว�อ่กด�วย เพ่�อให้�แผนัแม่บทฯ ฉบับนั่�เป็นัไปต่ามระบบ 
งบประมาณไทยท่�กำห้นัดให้�แผนังานังบประมาณจำเปน็ัต่�อง
ต่อบสนัองต่่อยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิอย่างม่ประสิทธิภาพ 
 ดังนัั�นั แผนัแม่บทฯ ฉบับดังกลั่าวจะเป็นัเค์ร่�องม่อ 
ท่�รวมค์วามร่วมม่อของส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องในัการนัำ
สำนัักงานั กปร. แลัะโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 
ส้่การเปลั่�ยนัแปลังเป็นัภาค์รัฐท่�ม่การพัฒนัาด�านัดิจิทัลั 

ท่�ทันัสมัย เป็นัศู้นัย์กลัางข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�แนัว 
พระราช่ดำริท่�สมบ้รณ์ แลัะสามารถให้�บริการ
ข�อม้ลัได�อย่างถ้กต่�อง รวดเร็ว สอดค์ลั�องต่าม
นัโยบาย Digital Thailand อย่างม่ประสิทธิภาพ
แลัะก่อให้�เกิดประโยช่น์ัแก่ประช่าช่นัอย่างส้งสุด
ต่่อไป 

ปีั
โดย ศููนิย์สารสนิเทศู

 “…สู่ังคมใดกิ็ตาม ถ้้ามีความเอื�อเฟื้้�อเกิื�อกิ่ลกิัน ด้วยความม่�งดีม่�งเจรัิญต�อกิัน 
สู่ังคมนั�นย�อมเต็มไปด้วยไมตรัีจิต มิตรัภาพ มีความรั�มเย็นเป็นสู่่ข น�าอย่�…” 

พัระราชดำร่สพัระบาทสมูเด็จพัระบรมูชนิกาธิิเบศูร มูหาภููมูิพัลอดุลยเดชมูหาราช บรมูนิาถบพัิตร 

พัระราชทานิเพั่�ออ่ญเชิญลงพัิมูพั์ในินิิตยสารท่�ระลึกครบ ๓๖ ปีี ของสโมูสรไลออนิส์กรุงเทพัฯ  เมู่�อวั่นิท่� ๓๑ มู่นิาคมู ๒๕๓๘

(ทำให้�ร�านัค์�าไม่ต่�องปิดกจิการ เจ�าของร�านัแลัะลัก้จ�างมง่านัทำ) 
 การทำค์วามด่แลัะบุญกุศูลัท่�เกิดจากทำกิจกรรมฯ  
ในัค์รั�งนั่� พวกเราช่าว กปร. ทุกค์นัขอถวายเป็นัพระราช่กุศูลั 
ค์รบรอบ ๖ ปี วนััสวรรค์ต่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 
มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร รวมทั�งขอ 
เป็นัส่วนัห้นัึ�งเล็ัก ๆ ของสังค์มในัการให้�ค์วามช่่วยเห้ลั่อกันั
ในัยามทุกข์ยากบนัค์วามเช่่�อท่�ว่า “สังคมจะดื่ไดื้ ถุ้าทีุ่กคน
ร่วมแบั่งปีัน”

 โซนห็นังสือ ชั�น ๒ จัดืเร่ยังห็นังสือเฉพาะห็รือ
ห็นังสือห็ายัาก เช่่นั ห้มวดภาษาอังกฤษ ภาษาต่่างประเทศู 
ห้นัังส่อแนัะนัำ ห้นัังส่อนั่าอ่านั บันัทึกประวัต่ิศูาสต่ร์ 
จดห้มายเห้ตุ่ ห้นัังส่อทรงคุ์ณค์่า ห้นัังส่อห้ายาก ห้นัังส่อ 
แยกต่ามลัำดบัราช่วงศู ์นัวนัยิาย นัติ่ยสาร วารสาร บทค์วาม
เก่�ยวกับราช่วงศู์ ห้นัังส่อท่� ดร.สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั เข่ยนัห้ร่อ
เร่ยบเร่ยง ห้นัังส่ออ�างอิง พจนัานุักรม สารานุักรม แผนัท่� 
วิทยานัิพนัธ์ งานัวิจัย แลัะ Multimedia CD/DVD เป็นัต่�นั 
ห้�องสมุดได�เปิดให้�บริการเม่�อวันัท่� ๙ กันัยายนั ๒๕๖๔ 
เป็นัต่�นัมา
 ขอเช่ิญช่วนัผ้�ท่�สนัใจ เข�ามาศูึกษาห้าค์วามร้�ด่ ๆ  
โดยเปิดบริการวันัจันัทร์-ศูุกร์ เวลัา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นั. 

ห้้องสมุุด สุเมุธ ตัันตัิเวชกุุล

ทำำบุุญด้้วยจิิตอาสา ปัันอิ�มให้้แก่่ผู้้้ยาก่ไร้้

แปล่งทฤษฎีีใหม่่ ศููนย์์ศูึกษาการีพื่่ฒนาเขาหินซ้�อน
อ่นเน่�องม่าจากพื่รีะรีาชดำรีิ จ่งหวั่ดฉะเชิงเทรีา

โดย ศูนย์สัารสันเทศ

โดย ศููนิย์ปีฏิิบ่ติการต่อต้านิการทุจริต

ก้้าวสู่่� Digital Thailand ด้้วยแผนแม่�บทก้ารพััฒนาเทคโนโลยีด้ิจิิทัล 
ฉบับที� ๕ (พั.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีที่่� ๑๗ ฉบัับัที่่� ๑ เดือืนตุลุาคม ๒๕๖๔ - มกราคม  ๒๕๖๕

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพระราชดำำาริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พบัเห็็นการทีุ่จริตุห็รือปีระพฤตุิมิชอบั ห็รือปีระสงค์แสดืงความคิดืเห็็นและให็้

ข้้อแนะนำการปีฏิบิัตัุริาชการ กรณุาแจ้งไปียังัศูนูย์ัปีฏิบิัตัุกิารตุ่อตุ้านการที่จุรติุ (ศูปีที่.) 

นางสาวจไุรรตัุน์ อนิที่ร์โตุ (ผูู้้อำนวยัการศููนยั์ปีฏิิบััตุิการตุ่อตุ้านการทีุ่จริตุ)

โที่รศูัพที่์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่่อ ๑๓๑ 

โที่รสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com

ที่่�อยัู่: สำนัักงานั กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ 

ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

Website: www.rdpb.go.th

วัตุถุุปีระสงค์

๑. เพ่�อเป็นัช่่องทางส่�อสารภายในัองค์์กรแลัะภายนัอกองค์์กรเก่�ยวกับการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

๒. เพ่�อเผยแพร่นัโยบาย กฎ ระเบย่บ ข่าวสาร ค์วามร้� ประสบการณ์ รวมทั�งกจิกรรมต่่าง ๆ ให้�กับเจ�าห้นั�าท่�ของ 

 สำนักังานั กปร. เจ�าห้นั�าท่�ศูน้ัย์การศูกึษาการพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิแลัะห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข�อง

จัดืที่ำโดืยั กลุ่มพัฒนาระบับับัริห็าร 

สำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (สำนัักงานั กปร.) 

๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

โทรศูัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ - ๖ ต่่อ ๑๐๒ แลัะ ๑๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ 

พิมพ์ท่� : บริษัท ธนัอรุณการพิมพ์ จำกัด โทรศูัพท์ ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓ - ๔

ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงสู่่�กิารัพัฒนาอย�างยั�งยืน (ตอนที่ี� ๑)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 1)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

 ปรชั่ญาของเศูรษฐกจิพอเพย่งของพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่รนัั�นั ม่ค์วามสอดค์ลั�องแลัะนัำไปส้่การบรรลัุเป้าห้มายการพัฒนัาท่�ยั�งย่นั  

๑๗ เป้าห้มาย ขององค์์การสห้ประช่าช่าติ่อย่างกลัมกลั่นั เพราะม่เป้าห้มายท่�มุ่งเนั�นัการพัฒนัา 

แลัะสร�างค์วามสมดุลัอย่างยั�งย่นัในัมิต่ิทางสังค์ม เศูรษฐกิจ แลัะสิ�งแวดลั�อมเช่่นัเด่ยวกันั 

 โดยค์ำสดุด่ในัโอกาสท่�องค์์การสห้ประช่าช่าต่ิท้ลัเกลั�าฯ ถวายรางวัลัค์วามสำเร็จส้งสุด 

ด�านัการพฒันัามนัษุย์ของโค์รงการพฒันัาแห่้งสห้ประช่าช่าต่แิด่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภมิ้พลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เม่�อป ี๒๕๔๙ ได�เขย่นัไว�ต่อนัห้นัึ�งวา่ “...ด้วิยพัระปรีชา

สัามารถในการเป็นนักคิิดของพัระองคิ์ท�าน ทำให้้นานาประเทศตื่่�นตื่ัวิในการปรับรูปแบบ 

การพััฒนาภายใตื่้แนวิคิิดให้ม�พัระบาทสัมเด็จพัระเจ้าอยู�ห้ัวิได้พัระราชทาน “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพัอเพัียง” ซึ่่�งชี�แนวิทางการพััฒนาที�ม่�งเน้นคิวิามสัมด่ลุ่ องคิ์รวิม แลุ่ะยั�งย่น โดยเน้น

ห้ลุ่ักการ คิวิามพัอประมาณ แลุ่ะการมีภูมิคิ่้มกันในตื่ัวิที�ดีพัอที�จะตื่้านทาน แลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทบ 

จากการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งตื่�าง ๆ อย�างรวิดเร็วิอันเน่�องมาจากกระแสัโลุ่กาภิวิัตื่น์ ปรัชญาดังกลุ่�าวิ 

ซึ่่�งเน้นแนวิทางการเดินสัายกลุ่าง ทำให้้องค์ิการสัห้ประชาชาติื่มีปณิธ์านม่�งมั�นพััฒนาคิน  

ให้้ประชาชนเป็นเป้าห้มายศูนย์กลุ่างในการพััฒนา เพ่ั�อยกระดับคิ่ณภาพัชีวิิตื่ที�ดีแลุ่ะยั�งย่น 

ตื่�อไป....”

 The Philosophy of Sufficiency Economy (SEP) royally initiated by His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej the Great (King Rama IX) truly coincides and can help 

achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as they both aim at the creation 

of balance in the social, economic and environmental dimensions in a sustainable 

manner.

 This is reflected in the excerpt from the citation of the first ever UNDP Lifetime 

Achievement Award presented to His Majesty King Rama IX in 2006 which was read, 

“...As a visionary thinker, Your Majesty has played an invaluable role in shaping 

the global development dialogue.  Your Majesty’s “Sufficiency Economy  

philosophy” - emphasizing moderation, responsible consumption and resilience 

to external shocks -- is of great relevance worldwide during these times of 

rapid globalization.  It reinforces the United Nation’s efforts to promote a 

people-centred and sustainable path of development…”

Infographic: มูลูนิธิิิมู่�นิพัฒ่นิา (Thailand Sustainable Development Foundation)

ศููนย์์ศูึกษาฯ...แหล่่งเรีีย์นรีู�เพื่่�อการีพื่ึ�งพื่าตนเองอย์่างย์่�งย์่น

 สถานัการณก์ารแพร่ระบาดของโรค์ติ่ดเช่่�อไวรสัโค์โรนัา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ต่ั�งแต่่ปี ๒๕๖๓ จนัถึงปัจจุบันั ส่งผลักระทบกับห้ลัายภาค์ส่วนั เช่่นั ค์นัจำนัวนัมาก
ต่�องต่กงานั ร�านัค์�าต่�องปดิกจิการลัง จงึเกดิภาวะเค์รย่ดในัสงัค์มแลัะค์รวัเรอ่นั ฯลัฯ 
 สำนัักงานั กปร. โดยช่มรม กปร. พอเพ่ยง จิต่อาสา ต่�านัทุจริต่ ได�นั�อมนัำ
พระราช่ดำริแลัะห้ลัักปรัช่ญาของเศูรษฐกิจพอเพ่ยง มาส่งเสริมจริยธรรมในัองค์์กร
เพ่�อการช่ว่ยเห้ล่ัอสงัค์มในัยามทกุขย์ากผา่นัโค์รงการ “ทำบญ่ดว้ิยจติื่อาสัา ปนัอิ�ม
ให้้แก�ผูย้ากไร้” เม่�อวนััท่� ๒๗ ต่ลุัาค์ม ๒๕๖๔ ลักัษณะของโค์รงการเป็นัการช่่วยเห้ลัอ่ 
เฉพาะห้นั�ากับประช่าช่นัท่�ได�รับผลักระทบจากสถานัการณ์ COVID-19 โดย  
สมาช่ิกช่มรมฯ ได�ส่งมอบเงินัแลัะข�าวสารอาห้ารแห้�ง ให้�กับม้ลันัิธิพุทธิกาซึ�งเป็นั
องค์์กรไม่แสวงกำไรแลัะต่ั�งอย้่ใกลั�สำนัักงานั กปร. ทำห้นั�าท่�เป็นัสะพานับุญส่งต่่อ
ไปยังร�านัค์�าแลัะชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบฯ โดยม้ลันัิธิฯ จัดทำค์้ปองอาห้ารพร�อม
มอบเงินัให้�กับร�านัค์�าขนัาดเลั็กเพ่�อจัดเต่ร่ยมอาห้ารแจกจ่ายให้�แก่ผ้�ต่กทุกข์ได�ยาก 
โดยสามารถนัำค์้ปองไปรับอาห้ารได� สำห้รับในัส่วนัของวัต่ถุดิบทางม้ลันัิธิจะนัำไป
ให้�กับค์รัวกลัางของชุ่มช่นัเพ่�อประกอบอาห้ารให้�กับค์นัในัชุ่มช่นัท่�ได�รับผลักระทบ
ในัพ่�นัท่� ซึ�งประโยช่น์ัจากโค์รงการฯ นั่� ได�เกดิขึ�นัแก่บคุ์ค์ลั ๓ ฝ่่าย ค์อ่ คนให้็ (ค์นัมเ่งนิั 
ท่�ร่วมบรจิาค์) คนห็วิ (ได�กินัอาห้ารให้�อิ�มท�องเพ่�อมเ่ร่�ยวแรงไว�ส้�ต่่อไป) คนข้ายั/ร้านค้า 

 ดร.สุเมธ ต่ันัติ่เวช่กุลั เลัขาธิการ
ม้ลันัิธิช่ัยพัฒนัา แลัะอด่ต่เลัขาธิการ กปร.  
ได�ปรารภว่าม่ห้นัังส่อแนัวพระราช่ดำริ 
ห้นังัสอ่โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ในัพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร 
มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 
รวมถึงห้นัังส่อองค์์ค์วามร้�ท่�ม่ค์ุณค์่าต่่าง ๆ 
เป็นัจำนัวนัมากจงึมแ่นัวค์ดิให้�จดัทำห้�องสมดุ 
สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั ขึ�นัเพ่�อเผยแพร่ประช่าสัมพันัธ์ให้�แก่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร.  
เจ�าห้นั�าท่�ม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา แลัะประช่าช่นัท่�สนัใจ ได�เข�ามาศึูกษาค์�นัค์ว�าห้าค์วามร้� 
แลัะนัำไปใช่�ประโยช่น์ัต่อ่ไป ดงัพระบรมราโช่วาท ท่�วา่ “...ห้นังัสอ่นัั�นัเปน็ัสิ�งท่�สำค์ญั
ในัการท่�จะทำให้�ค์นัเราม่ค์วามก�าวห้นั�า เพราะมนุัษย์ทุกค์นัเกิดมาแลั�ว ต่�องหั้ด  
ต่�องเร่ยนั ทั�งในัทางกายทั�งในัทางใจ เพ่�อท่�จะม่ค์วามสามารถแลัะม่ค์วามร้� 
ท่�ดำรงช่พ่ได�...” พระบรมราโช่วาท พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภม้พิลั
อดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร วันัท่� ๒๕ พฤศูจิกายนั ๒๕๑๔ 
 ห้นัังส่อภายในัห้�องสมุดม่ห้ลัากห้ลัายประเภทลั�วนัเป็นัห้นัังส่อท่�นั่าค์�นัค์ว�า 
โดยแบ่งได�ดังนั่� 
 โซนห็นังสอื ชั�น ๑ จดัืเรย่ังห็นังสอืตุามห็มวดืห็มูดิ่ืวอ่� ได�แก ่ห้มวดเบด็เต่ลัด็ 
ค์วามร้�ทั�วไป ห้มวดปรัช่ญา จิต่วิทยา ห้มวดศูาสนัา ห้มวดสังค์มศูาสต่ร์ ห้มวด
ภาษาศูาสต่ร์ ห้มวดวทิยาศูาสต่ร์ ค์ณิต่ศูาสต่ร์ ห้มวดเทค์โนัโลัย ่วทิยาศูาสต่ร์ประยกุต่์ 
ห้มวดศูิลัปกรรม นัันัทนัาการ ห้มวดวรรณค์ด่ ห้มวดภ้มิศูาสต่ร์ ประวัต่ิศูาสต่ร์ 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

 จจุบันัค์งไม่ม่ใค์รไม่ร้�จักค์�าว่า Digital Thailand ซึ�งห้มายถึง ประเทศูไทย
สามารถสร�างสรรค์แ์ลัะใช่�ประโยช่นัจ์ากเทค์โนัโลัยด่จิทิลััอยา่งเต่ม็ศูกัยภาพ

ในัการพัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานั นัวัต่กรรม ข�อม้ลั ทุนัมนัุษย์ แลัะทรัพยากรอ่�นัใด
เพ่�อขบัเค์ล่ั�อนัการพฒันัาเศูรษฐกจิแลัะสงัค์มของประเทศูไปส้ค่์วามมั�นัค์ง มั�งค์ั�ง แลัะ
ยั�งยน่ั สำนักังานั กปร. ในัฐานัะท่�เป็นัห้น่ัวยงานัภาค์รัฐท่�ต่ระห้นักัถึงแนัวพระราช่ดำริ
การพัฒนัามาโดยต่ลัอด แลัะได�ม่การเต่ร่ยมค์วามพร�อมท่�จะพัฒนัาต่นัเองให้�
สอดค์ลั�องกับนัโยบายห้ลัักของภาค์รัฐอย่างต่่อเนั่�อง ลั่าสุด ได�จัดทำแผนัแม่บท 
การพัฒนัาเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลั ฉบับท่� ๕ (พ.ศู. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) โดยม่วัต่ถุประสงค์์
เพ่�อใช่�เป็นัเค์ร่�องม่อแลัะกรอบในัการดำเนัินังานัพัฒนัาเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูแลัะ
การส่�อสารดิจิทัลัของสำนัักงานั กปร. ซึ�งแผนัแม่บทฯ ฉบับท่� ๕ นั่� เป็นัการวางแผนั
การดำเนันิังานัด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูแลัะการพฒันัาด�านัดจิทิลัั ภายใต่�การขบัเค์ลั่�อนั 
ประเทศูส้ก่ารเปน็ัรฐับาลัดจิทิลัั ต่ามภม้ทิศัูนั ์กรอบกฎห้มาย แลัะระเบย่บท่�เก่�ยวข�อง 
 เนั่�อห้าสาระแลัะยุทธศูาสต่ร์การพัฒนัาต่ามแผนัแม่บทฯ นั่� กำห้นัดขึ�นัเพ่�อ
สนัับสนัุนัการพัฒนัาแลัะส่งเสริมการนัำเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูมาใช่�ในัการทำงานั
สนัองพระราช่ดำร ิแลัะสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัของเจ�าห้นั�าท่� รวมทั�งการดำเนันิังานั 
ของห้น่ัวยงานัต่ามโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริในัทุกสถานัการณ์ โดยมก่าร
กำห้นัดวิสัยทัศูนั์ (Vision) ด�านัการพัฒนัาดิจิทัลัเป็นัค์รั�งแรก ในัอนัาค์ต่ข�างห้นั�าไว� 
ค์อ่ “ระบบสารสนัเทศูสนัับสนันุัการปฏิบิตั่งิานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ
อย่างม่ประสิทธิภาพ” ต่ลัอดจนัสนัับสนุันัการให้�บริการข�อม้ลัข่าวสารโค์รงการ 
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�ถก้ต่�อง รวดเร็ว ทนััสมยั ต่อบสนัองค์วามต่�องการของ
ผ้�ใช่�บริการ แผนัแม่บทฯ กำห้นัดเวลัาไว� ๕ ปี เพ่�อค์วามย่ดห้ยุ่นัในัการทำงานัแลัะ
ค์วามค์ลั่องต่ัวในัการปรับแผนัได�ต่ามสถานัการณ์แลัะการพัฒนัาด�านัดิจิทัลัท่�ม่การ
เปลั่�ยนัแปลังอยา่งรวดเรว็ นัอกจากนั่� ในัแผนัแมบ่ทฯ ยงักำห้นัดปรบัเปลั่�ยนัรป้แบบ
การทำงานัเป็นัแนัวทางวิถ่ให้ม่ (New Normal) ท่�ม่การใช่�เค์ร่�องม่อผ่านัระบบ
อิเล็ักทรอนิักส์มากขึ�นั ม่การจัดทำแนัวทางการเต่ร่ยมค์วามพร�อมสำห้รับ 
การทำงานันัอกสถานัท่� ( Work from Home) เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกให้�แก่  
เจ�าห้นั�าท่�ปฏิิบัต่ิสามารถใช่�เป็นัค์้่ม่อในัการทำงานัภายใต่�สถานัการณ์ 
ฉุกเฉินัได�
 แผนัแม่บทฯ ประกอบด�วยพันัธกิจ (Mission) ท่�มุ่งพัฒนัา
ระบบสารสนัเทศูแลัะเป็นัศูน้ัย์ข�อมล้ักลัางเพ่�อสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานั 
บรหิ้ารระบบเค์รอ่ข่ายภายในัแลัะระบบเค์รอ่ข่ายภายนัอกเพ่�อเผยแพร่ 
ข�อม้ลัข่าวสารต่่อสาธารณะ ต่ลัอดจนัพัฒนัาบุค์ลัากรให้�ม่ค์วามร้� 
ค์วามสามารถแลัะทกัษะท่�จำเป็นัเก่�ยวกบัเทค์โนัโลัย ่แลัะมเ่ป้าประสงค์์ 
ท่�ช่ัดเจนั ค์่อ จัดทำธรรมาภิบาลัข�อม้ลัภาค์รัฐ (Data Governance) 
การเปิดเผยข�อม้ลัภาค์รัฐ (Open Data) แลัะการบริห้ารจัดการ
เทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูโดยการม่ส่วนัร่วมของสมาช่ิกในัองค์์กร ทำให้�
เกิดประโยช่นั์ในัการดำเนัินังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
โดยม่ยุทธศูาสต่ร์ห้ลัักท่�สำค์ัญ ๔ ยุทธศูาสต่ร์ ได�แก่ ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๑ 
พัฒนัาโค์รงสร�างพ่�นัฐานัเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศูอย่างเห้มาะสมแลัะ 
มค่์วามมั�นัค์งปลัอดภัย ยทุธศูาสต่ร์ท่� ๒ เพิ�มประสิทธภิาพแลัะค์ณุภาพ

การให้�บริการเทค์โนัโลัย่สารสนัเทศู ต่ลัอดจนัสนัับสนุันั 
การต่ัดสินัใจของผ้�บริห้าร ยุทธศูาสต่ร์ท่� ๓ พัฒนัาบุค์ลัากร
ให้�มค่์วามร้�ค์วามสามารถด�านัเทค์โนัโลัยส่ารสนัเทศูเพ่�อเพิ�ม
ศูักยภาพในัการทำงานั แลัะยุทธศูาสต่ร์ท่� ๔ เป็นัศู้นัย์กลัาง
ข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�โค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  
แนัวพระราช่ดำริ แลัะเศูรษฐกิจพอเพ่ยง รวมทั�งบริห้าร
จดัการธรรมาภบิาลัข�อมล้ั แลัะเปดิเผยข�อมล้ั เพ่�อประโยช่นั์
แก่ประช่าช่นั แลัะเพ่�อให้�มองเห็้นัภาพท่�ช่ดัเจนัในัแผนัแม่บทฯ 
ได�กำห้นัดออกแบบสถาปตั่ยกรรมดจิทิลััของสำนักังานั กปร. 
(Digital RDPB Architecture) เป็นัค์รั�งแรก สำห้รับเป็นั
แนัวทางในัการปรับเปล่ั�ยนัสว่นัราช่การภายในัให้�เปน็ัดจิทิลัั
ในัอนัาค์ต่ แลัะได�ม่การวางกรอบแนัวทางในัการบริห้าร
จดัการแลัะการต่ดิต่ามผลั สำห้รบักำกบัดแ้ลัการดำเนันิังานั
ให้�เป็นัไปต่ามแผนัแม่บทฯ นัอกจากนั่� ยงัได�วเิค์ราะห์้เช่่�อมโยง 
ค์วามสอดค์ลั�องของแผนัแม่บทฯ กับยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิ ๒๐ ปี 
แผนัการปฏิริป้ประเทศู แผนัพฒันัาการเศูรษฐกจิแลัะสงัค์ม
แห้่งช่าติ่ แลัะแผนัพัฒนัาดิจิทัลัเพ่�อเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 
ไว�อ่กด�วย เพ่�อให้�แผนัแม่บทฯ ฉบับนั่�เป็นัไปต่ามระบบ 
งบประมาณไทยท่�กำห้นัดให้�แผนังานังบประมาณจำเปน็ัต่�อง
ต่อบสนัองต่่อยุทธศูาสต่ร์ช่าต่ิอย่างม่ประสิทธิภาพ 
 ดังนัั�นั แผนัแม่บทฯ ฉบับดังกลั่าวจะเป็นัเค์ร่�องม่อ 
ท่�รวมค์วามร่วมม่อของส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องในัการนัำ
สำนัักงานั กปร. แลัะโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 
ส้่การเปลั่�ยนัแปลังเป็นัภาค์รัฐท่�ม่การพัฒนัาด�านัดิจิทัลั 

ท่�ทันัสมัย เป็นัศู้นัย์กลัางข�อม้ลัองค์์ค์วามร้�แนัว 
พระราช่ดำริท่�สมบ้รณ์ แลัะสามารถให้�บริการ
ข�อม้ลัได�อย่างถ้กต่�อง รวดเร็ว สอดค์ลั�องต่าม
นัโยบาย Digital Thailand อย่างม่ประสิทธิภาพ
แลัะก่อให้�เกิดประโยช่น์ัแก่ประช่าช่นัอย่างส้งสุด
ต่่อไป 

ปีั
โดย ศููนิย์สารสนิเทศู

 “…สู่ังคมใดกิ็ตาม ถ้้ามีความเอื�อเฟื้้�อเกิื�อกิ่ลกิัน ด้วยความม่�งดีม่�งเจรัิญต�อกิัน 
สู่ังคมนั�นย�อมเต็มไปด้วยไมตรัีจิต มิตรัภาพ มีความรั�มเย็นเป็นสู่่ข น�าอย่�…” 

พัระราชดำร่สพัระบาทสมูเด็จพัระบรมูชนิกาธิิเบศูร มูหาภููมูิพัลอดุลยเดชมูหาราช บรมูนิาถบพัิตร 

พัระราชทานิเพั่�ออ่ญเชิญลงพัิมูพั์ในินิิตยสารท่�ระลึกครบ ๓๖ ปีี ของสโมูสรไลออนิส์กรุงเทพัฯ  เมู่�อวั่นิท่� ๓๑ มู่นิาคมู ๒๕๓๘

(ทำให้�ร�านัค์�าไม่ต่�องปิดกจิการ เจ�าของร�านัแลัะลัก้จ�างมง่านัทำ) 
 การทำค์วามด่แลัะบุญกุศูลัท่�เกิดจากทำกิจกรรมฯ  
ในัค์รั�งนั่� พวกเราช่าว กปร. ทุกค์นัขอถวายเป็นัพระราช่กุศูลั 
ค์รบรอบ ๖ ปี วนััสวรรค์ต่พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 
มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร รวมทั�งขอ 
เป็นัส่วนัห้นัึ�งเล็ัก ๆ ของสังค์มในัการให้�ค์วามช่่วยเห้ลั่อกันั
ในัยามทุกข์ยากบนัค์วามเช่่�อท่�ว่า “สังคมจะดื่ไดื้ ถุ้าทีุ่กคน
ร่วมแบั่งปีัน”

 โซนห็นังสือ ชั�น ๒ จัดืเร่ยังห็นังสือเฉพาะห็รือ
ห็นังสือห็ายัาก เช่่นั ห้มวดภาษาอังกฤษ ภาษาต่่างประเทศู 
ห้นัังส่อแนัะนัำ ห้นัังส่อนั่าอ่านั บันัทึกประวัต่ิศูาสต่ร์ 
จดห้มายเห้ตุ่ ห้นัังส่อทรงคุ์ณค์่า ห้นัังส่อห้ายาก ห้นัังส่อ 
แยกต่ามลัำดบัราช่วงศู ์นัวนัยิาย นัติ่ยสาร วารสาร บทค์วาม
เก่�ยวกับราช่วงศู์ ห้นัังส่อท่� ดร.สุเมธ ต่ันัต่ิเวช่กุลั เข่ยนัห้ร่อ
เร่ยบเร่ยง ห้นัังส่ออ�างอิง พจนัานุักรม สารานุักรม แผนัท่� 
วิทยานัิพนัธ์ งานัวิจัย แลัะ Multimedia CD/DVD เป็นัต่�นั 
ห้�องสมุดได�เปิดให้�บริการเม่�อวันัท่� ๙ กันัยายนั ๒๕๖๔ 
เป็นัต่�นัมา
 ขอเช่ิญช่วนัผ้�ท่�สนัใจ เข�ามาศูึกษาห้าค์วามร้�ด่ ๆ  
โดยเปิดบริการวันัจันัทร์-ศูุกร์ เวลัา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นั. 

ห้้องสมุุด สุเมุธ ตัันตัิเวชกุุล

ทำำบุุญด้้วยจิิตอาสา ปัันอิ�มให้้แก่่ผู้้้ยาก่ไร้้

แปล่งทฤษฎีีใหม่่ ศููนย์์ศูึกษาการีพื่่ฒนาเขาหินซ้�อน
อ่นเน่�องม่าจากพื่รีะรีาชดำรีิ จ่งหวั่ดฉะเชิงเทรีา

โดย ศูนย์สัารสันเทศ

โดย ศููนิย์ปีฏิิบ่ติการต่อต้านิการทุจริต

ก้้าวสู่่� Digital Thailand ด้้วยแผนแม่�บทก้ารพััฒนาเทคโนโลยีด้ิจิิทัล 
ฉบับที� ๕ (พั.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)


