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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 กุลุ่มพััฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๒)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 2)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ต

โดย  กลุ่่�มตรวจสอบภายใน   

โดย  กองศึึกษาแลุ่ะขยายผลุ่การพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ   สำนัักงานั กปร. เข้้ารับรางวััลองค์์กรที่่�มี่ค์วัามีเป็นัเลิศ
ในัการบริหารจััดการด้านัการเงินัการค์ลัง 

ค์รั�งที่่� ๗ ประจัำปีงบประมีาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมี่�อวัันัจัันัที่ร์ที่่� ๗ กุมีภาพันัธ์์ ๒๕๖๕ 

ามนัโยบายรัฐบาลัท่�ต่�องการให้�ห้น่ัวยงานัของรัฐทุกแห่้ง 
ไม่เร่ยกสำเนัาเอกสารท่�ทางราช่การออกให้�จากประช่าช่นั 

เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกแลัะลัดภาระแก่ประช่าช่นั กรมบัญช่ก่ลัาง
จงึได�พฒันัาระบบจดัซ่�อจดัจ�างภาค์รฐัด�วยอเิลัก็ทรอนักิส์ (e - GP) 
เพิ�มเติ่มโดยเช่่�อมโยงข�อม้ลักับกรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า เพ่�อให้�
สามารถใช่�ข�อมล้ันัติ่บิคุ์ค์ลัจากระบบ e - GP ได� แลัะยงัค์งถก้ต่�อง
เป็นัไปต่ามระเบ่ยบกระทรวงการค์ลัังว่าด�วยการจัดซ่�อจัดจ�าง 
แลัะการบริห้ารพัสดุภาค์รัฐ พ.ศู. ๒๕๖๐ ข�อ ๑๔ แลัะข�อ ๑๕  
เร่�องการต่รวจสอบผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันั แลัะการกำห้นัดให้� 
ย่�นัเอกสารแสดงค์ุณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอเพ่�อต่รวจสอบ 
ผ้�มผ่ลัประโยช่น์ัร่วมกนัั

การใช้้ข้้อมููลนิิติิบุุคคลจากระบุบุจัดซื้้�อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิิกส์์ (e - GP) แทนิการย้�นิส์ำเนิาเอกส์าร 
และการติรวจส์อบุคุณส์มูบุัติิข้องผูู้้ย้�นิข้้อเส์นิอท่�เป็็นินิิติิบุุคคล

 ข้อมลูุ่อ้างองิ : กรมบญัชกีลุ่าง : หนงัสอืคณะกรรมการวนิจิฉัยัปััญหาการจดัซืื้�อจดัจ้างแลุ่ะการบรหิารพัสัดภ่าครฐั ด�วนที่ี�สด่ ทีี่� กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ 

ลุ่งวนัที่ี� ๑๑ กม่ภาพันัธ์์ ๒๕๖๕

 แนัวทางปฏิิบัต่ิการใช่�ข�อม้ลันิัต่ิบุค์ค์ลัจากระบบ e - GP แทนัการ 
ย่�นัสำเนัาเอกสารการแสดงคุ์ณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอท่�เป็นันิัต่ิบุค์ค์ลั ค์่อ  
ผ้�ย่�นัข�อเสนัอสามารถใช่�ห้ลักัฐานัจากการเช่่�อมโยงข�อมล้ัจากระบบ e - GP ได�แก่  
ข�อมล้ันัติ่บิคุ์ค์ลัต่ามห้นัังสอ่รบัรองการจดทะเบย่นันิัต่บิคุ์ค์ลั ข�อมล้ัรายลัะเอย่ด
วัต่ถุท่�ประสงค์์ ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห์้สนัธิ แลัะข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นั 
ต่ามสำเนัาบญัช่ร่ายช่่�อผ้�ถอ่หุ้�นัของกรมพฒันัาธรุกจิการค์�า โดยไม่ต่�องรบัรอง
สำเนัาถ้กต่�องในัขั�นัต่อนัการย่�นัข�อเสนัอ แลัะห้น่ัวยงานัของรัฐก็สามารถ 
ใช่�ข�อมล้ัเดย่วกนัันั่�จากระบบ e - GP ในัการต่รวจสอบค์ณุสมบตั่ขิองผ้�ย่�นัข�อเสนัอ 
แต่่ลัะรายว่าเป็นัผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันัห้ร่อไม่เช่่นักันั ซึ�งแนัวทางปฏิิบัต่ินั่� 
มผ่ลัใช่�บังค์บัต่ั�งแต่่วนััท่� ๑๔ กมุภาพนััธ์ ๒๕๖๕ เป็นัต่�นัไป
 

หน่่วยงาน่ของรััฐผู้้�ย่�น่ข�อเสน่อ (น่ิติิบุุคคล)

l  ใช่�ห้ลัักฐานัจากการ 

 เช่่�อมโยงข�อม้ลัจาก 

 ระบบ e - GP 

 โดืยัไม่ต้องรับัรอง 

 สำเนาถุูกุต้อง

l  ใช่�ข�อม้ลัจากระบบ e - GP 

 ในัการต่รวจสอบค์ุณสมบัต่ิ

 ของผ้�ย่�นัข�อเสนัอแต่่ลัะราย

 ว่าเปี็นผูู้้ม่ผู้ลปีระโยัชน์ 

 ร่วมกุันห็รือไม่

๑. ข�อม้ลันัิต่ิบุค์ค์ลัต่ามห้นัังส่อรับรอง

 การจดทะเบ่ยนันัิต่ิบุค์ค์ลัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า                    

๒. ข�อม้ลัรายลัะเอ่ยดวัต่ถุท่�ประสงค์์     

๓. ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห้์สนัธิ            

๔. ข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัต่าม

 สำเนัาบัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า

(รัะบุบุ e - GP)

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงมุ่งมั�นัแก�ไขปัญห้า 

ค์วามยากจนัโดยให้�ประช่าช่นัพึ�งพาต่นัเองได� อันัเป็นัห้ลัักการในัการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

ทุกๆ โค์รงการ แนัวพระราช่ดำริท่�สำค์ัญค์่อการให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จำนัวนั ๖ ศู้นัย์  

ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศู เพ่�อทดลัอง ศูึกษา แลัะวิจัยเพ่�อห้า “ตััวิอย�างควิามสัำเร็จ” ในัการพัฒนัาด�านัการเกษต่ร 

ทุกๆ ด�านัท่�เห้มาะสมกับภ้มิสังค์มของพ่�นัท่�นัั�นัๆ แลัะจัดแสดงในัร้ปแบบ “พัิพัิธ์ภััณฑ์์ธ์รรมชาตัิท่�ม่ช่วิิตั” ได�แก่

 Ending poverty through self-reliance is the basis of all of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great’s royal development projects. One of the important royal initiatives is the establishment of six Royal 

Development Study Centres (RDSCs) in every region of the country to conduct experiments, studies and research in search for 

the “Model of Success” on all kinds of agricultural practices that are appropriate with topographical and sociological of 

each locality and are displayed in the form of “A Living Natural Museum.” The six RDSCs are as follows:

Huai Hong Khrai Royal 

Development Study Cen-

tre, Chiang Mai Province 

“Upstream Forestry, Down-

stream Fishery, In Between 

Agriculture”

Huai Sai Royal Develop-

ment Study Centre , 

Phetchaburi Province

“Revive the Soil, Restore 

the Forest, Retain the  

Sufficiency of Life”

Pikun Thong Royal Devel-

opment Study Centre, 

Narathiwat Province

“Deteriorated Swamp For-

est, Accumulated Peat Soil, 

Managed by ‘Klaeng Din’”

Puparn Royal Development 

Study Centre, Sakon Nakhon 

Province

“Generate More Water, Grow 

More Forest, Harvest a Suffi-

cient Life”

Khao Hin Sorn Royal Devel-

opment  Study Cent re ,  

Chachoengsao Province

“Empty Forest, Dry Stream, Bad 

Land can all be Developed”

Kung Krabaen Bay Royal  

Development Study Centre, 

Chanthaburi Province

“Manage and Rehabilitate  

the Coastal Resources: From 

Hilltop to Sea Base”

ห็้วยัฮ่่องไคร้ 

จ.เช่่ยงให้ม่ 

“ต่�นัทางเปน็ัปา่ไม� ปลัายทางเปน็ัประมง 

ระห้ว่างทางเป็นัเกษต่รกรรม”

ห็้วยัที่รายั

จ.เพช่รบุร่

“ฟื้้�นัดินั ค์่นัป่า

พัฒนัาค์ุณภาพช่่วิต่”

พัิกุุลที่อง

จ.นัราธิวาส

“ป่าพรุเส่�อมโทรม สะสมดินัเปร่�ยว 

แกลั�งดินัอย่างเด่ยว พัฒนัาได�ยั�งย่นั”

ภูพัาน 

จ.สกลันัค์ร

“สร�างนั้�า เพิ�มป่า 

พัฒนัาช่่วิต่ท่�พอเพ่ยง”

เข้าห็ินซ้้อน 

จ.ฉะเช่ิงเทรา 

“ป่าห้าย นั�ำแห้�ง 

ดินัเลัว ก็พัฒนัาได�”

อ่าวคุ้งกุระเบัน 

จ.จันัทบุร่ 

“พฒันัาจากยอดเขาส้ท่�องทะเลั”

วัสัดุ/ุอุุปกรณ์์ 
l อปุกรณ์สำห้รบัปรบัพ่�นัท่� ได�แก่ จอบ, ค์ราด, เสย่ม, มด่ 
l ผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ (สามารถกนัันั�ำได�)
l ถงุเพาะช่ำ (ขนัาด ๕.๕ – ๖.๕ นัิ�ว ห้รอ่ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัช่นิัดผกัท่�ปลัก้)
l ดนิัผสมปลัก้ (ดนิัร่วนั ๒ ส่วนั ปุ�ยค์อกห้รอ่ปุ�ยห้มกั ๑ ส่วนั แกลับเผาห้รอ่แกลับดบิ ๒ ส่วนั ผสมให้�เข�ากนัั)
l วสัดสุำห้รบัทำกรอบแปลังปลัก้อย่างง่ายๆ ประยกุต์่ใช่�ต่ามท่�มใ่นัพ่�นัท่� ได�แก่ ไม�ไผ่/ไม�อ่�นัๆ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิัท่�ปรบัขึ�นัมาทำแปลัง

ขั้ั�นตอุนการทำำ 
l เต่รย่มสถานัท่�ทำแปลังปลัก้ โดยปรบัระดบัพ่�นัแปลังให้�เสมอกนัั ไม่ลัาดเอย่ง ไม่มเ่ศูษไม�ห้รอ่ห้นิัท่�อาจจะทิ�มแทงให้�ผ�าพลัาสต่กิขาดห้รอ่รั�ว
l นัำไม�ไผ่ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิั ทำเป็นักรอบแปลังปลัก้รป้ส่�เห้ล่ั�ยม ขนัาดต่ามค์วามเห้มาะสมของพ่�นัท่� โดยค์ำถงึถงึขนัาดของผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ ท่�ใช่�ให้�ม่

ขนัาดค์ลุัมแปลังได�โดยรอบ (ในัท่�นั่�ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) แลัะให้�กรอบแปลังม่ค์วามสง้ประมาณ ๗ - ๑๐ เซนัติ่เมต่ร 
l นัำผ�าพลัาสต่กิปใ้นัแปลังปลัก้ ค์ลัมุกรอบแปลังให้�รอบด�านั
l กรอกดนิัปลัก้ท่�ผสมแลั�วลังในัถงุเพาะช่ำ แลั�วนัำไปวางเรย่งในัแปลังปลัก้ 
l ห้ยอดเมลัด็พนััธุผ์กัใส่ถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ เมลัด็/ถงุ ห้รอ่นัำต่�นักลั�าผกัลังปลัก้ในัถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ ต่�นั/ถงุ
l เต่มินั�ำในัแปลังปลัก้ โดยให้�มร่ะดบัค์วามสง้ของนั�ำ ประมาณ ๓ - ๕ เซนัติ่เมต่ร

ประโยชน์ขั้อุงการทำำแปลงผักัไม่่รดุนำ�า
l ลัดข�อจำกดัด�านัพ่�นัท่�แลัะดนิัท่�ไม่เห้มาะสมกบัการปลัก้พช่่ : สามารถทำแปลังปลัก้ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัพ่�นัท่� แลัะปลัก้ในัถงุเพาะช่ำแลัะใช่�ดนิั 

ท่�เห้มาะสมกบัการปลัก้พช่่ (ดนิัผสม)
l สะดวก ประห้ยัดแรงงานัแลัะเวลัา : ต่ั�งแต่่การเต่รย่มแปลังปลัก้ ท่�ไม่ต่�องขดุแปลังแลัะไม่ต่�องกำจดัห้ญ�า แลัะใช่�ได�กับพ่ช่ผักทกุช่นิัดท่�เป็นัพ่ช่ลั�มลักุ รวมถงึ

ใช่�เวลัาดแ้ลัแปลังปลัก้นั�อยลัง เดก็ห้รอ่ผ้�สง้อายใุนัค์รอบค์รวัสามารถช่่วยดแ้ลัแปลังปลัก้ผกัได�
l ลัดการใช่�นั�ำ : ประห้ยัดนั�ำได�ถงึ ๗ เท่า โดยสงัเกต่นั�ำในัแปลังท่�ใกลั�ห้มดแลั�วประมาณ ๒ วนััสุดท�าย (ในัวนััท่� ๕ - ๗) ให้�เต่มินั�ำลังในัแปลังอก่ค์รั�ง ให้�ระดบันั�ำ  

สง้ ๓ - ๕ เซนัต่เิมต่ร ระดบัเท่าเดมิกบัค์รั�งแรก จนักระทั�งเกบ็เก่�ยวผลัผลัติ่ ห้ลัังจากนัั�นั เพย่งพ่นันั�ำห้มกัห้รอ่จลุันิัทรย์่แลัะสารสมนุัไพรไล่ัแมลังทกุ ๕ - ๗ วนัั
l ลัดต่�นัทนุัการผลัติ่ได�  : ทำแปลังปลัก้ค์รั�งเดย่ว ใช่�ปลัก้ได� ๒ - ๓ ปี ประห้ยดันั�ำ แลัะแรงงานั

ต้นทำนุการผัลติ  
 ตั่วอย่าง สำห้รบัการเพาะกลั�าเมลัด็เพ่�อจำห้น่ัาย ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร จำนัวนั ๑ แปลัง ปลัก้ได� ๖๕๐ ถงุ โดยเพาะเมลัด็ 

เช่่นั สะระแห้น่ั ผกัแพว ห้อม พรกิ มะเขอ่ มะลัะกอ มะเขอ่เทศู มะรมุ ฯลัฯ มต่่�นัทุนัการผลัติ่ ดงันั่�  
l ค่์าผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ  (สำห้รบัแปลังกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) เป็นัเงนิั  ๑๘๐  บาท
l ค่์าถงุเพาะช่ำ ๔ x ๘ นัิ�ว จำนัวนั ๓ กโิลักรมั (ประมาณ ๖๕๐ ถงุ)  เป็นัเงนิั  ๒๑๐  บาท
l ค่์าดนิัปลัก้ผสมเอง  (ดนิัร่วนั ปุ�ยค์อก แกลับเผา/แกลับดบิ)   เป็นัเงนิั  ๖๕๐  บาท
l ค่์าเมลัด็พนััธุต่์่อแปลัง    เป็นัเงนิั  ๑๒๐  บาท

 รวมต้นที่นุกุารผู้ลติ    เป็นัเงินั  ๑,๑๖๐ บาท

ผัลตอุบแทำน  
 ในัรอบ ๑ ปี สามารถปลัก้ได� ๕ รุน่ั แลัะมผ่ลัต่อบแทนัในัรอบ ๑ ปี เป็นัเงนิั จำนัวนั ๑๔,๖๑๐ บาท/แปลัง โดยมร่ายลัะเอย่ด ดงันั่�

ดูท่ละข้ั�นิติอนิว่าการเติร่ยมูแป็ลงอย่างไร

สรปุีกุำไรสทุี่ธ์/ิแปีลง/ปีี : ค์ดิเม่�อปลัก้ ๑ แปลัง จำนัวนั ๕ รุน่ั/ปี จะได�เงนิัรายได� จำนัวนั ๒,๐๙๐ + ๑๒,๕๒๐  = ๑๔,๖๑๐ บาท

รุน่ทำ่� ๑
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจาก

การจำห้น่ัายเป็นัเงินั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท (ถ�าจำห้น่ัายปลัก่ 
ค์ดิราค์าถงุลัะ ๑๐ บาท)

l ห้กัต่�นัทนุั จำนัวนั ๑,๑๖๐  บาท
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๒,๐๙๐ บาท/แปลัง 

รุน่ทำ่� ๒ - ๕
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจากการจำห้น่ัาย

เป็นัเงนิั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท
l มต่่�นัทุนัเพย่งค่์าเมลัด็พนััธุ ์จำนัวนั ๑๒๐ บาท 
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๓,๑๓๐ บาท/แปลัง 
l ปลัก้ให้�ค์รบรอบปีอก่ จำนัวนั ๔ รุน่ั จะได�เงนิั จำนัวนั ๑๒,๕๒๐ บาท/แปลัง

องค์ความรู้โดืยั กลัุ่มเกษต่รกรรมยั�งย่นัอำเภอกันัทรวิช่ัย จังห้วัดมห้าสารค์าม   โทร. ๐๖ ๑๕๘๒ ๒๒๓๕ (นัายค์ำพันัธ์ เห้ลั่าวงษ่)

การทำแป็ลงป็ลูกผู้ักไมู่ติ้องรดนิ�ำ (ทุกวันิ) 
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เลขาฝากบอก

อ่กทั�งเป็นัการป้องกันัไม่ให้�เกิดข�อผิดพลัาด ถ่อเป็นัการป้องกันัไว�ก่อนั 

ท่�จะเกิดเห้ตุ่ ต่ัวอย่างเช่่นั อ่างเก็บนั�ำห้�วยทรายขมิ�นัอันัเนั่�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดสกลันัค์ร ซึ�งเกิดการช่ำรุดจากเห้ตุ่การณ์พายุ  

“เซินักา” เม่�อปี ๒๕๖๐ พระองค์์ทรงม่พระราช่ดำริให้�ไปสำรวจสภาพ

การใช่�งานัของโค์รงการแห้ล่ังนั�ำ แลัะโค์รงการต่่างๆ ทั�งห้มด เพ่�อให้�

โค์รงการห้ร่อสิ�งก่อสร�างต่่างๆ สามารถใช่�งานัได�อย่างมั�นัค์ง แข็งแรง  

ใช่�ประโยช่นั์ได�อย่างยั�งย่นั 

“ติ่อยอด” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงต่่อยอด

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ได�พระราช่ทานัไว� 

ทั�งห้มด โดยพระราช่ทานัพระบรมราช่านุัญาต่ให้�องค์มนัต่รเ่ป็นัผ้�ต่ดิต่าม

ขบัเค์ลั่�อนังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�องค์มนัต่รไ่ปดแ้ลั

ทุกข์สุขของราษฎร เช่่นั ในัเร่�องของเข่�อนั อ่างเก็บนั�ำ ระบบส่งนั�ำ การ

ระบายนั�ำ แลัะการจดัการในัการขยายผลัการใช่�ประโยช่นัส์้ป่ระช่าช่นัวา่

ยังขาดอะไร ต่�องเพิ�มเต่ิมอะไร ทรงทำงานัต่ามแนัวพระราช่ดำริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่  

บรมนัาถบพิต่ร ท่�ได�พระราช่ทานัไว�เป็นัตั่วอย่าง ซึ�งเป็นัแนัวคิ์ดในัการพัฒนัา 

ต่อ่ยอด ต่วัอยา่งเช่น่ั โค์รงการพฒันัาลัุม่นั�ำก�ำอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ซึ�งเป็นัลัำนั�ำให้ญ่ทอดยาวจากจังห้วัดสกลันัค์รถึงจังห้วัดนัค์รพนัม 

แลัะไห้ลัลังแม่นั�ำโขง แต่่ระห้ว่างทาง ๒ ฝั่ั�งลัำนั�ำม่ลัำนั�ำเลั็กๆ ห้ร่อลัำนั�ำ

สาขาของลัำนั�ำก�ำจำนัวนัมาก ซึ�งสามารถต่อ่ยอดขยายผลัในัการสง่นั�ำให้�

ทั�วถึงพ่�นัท่�แห้�งแลั�งในัเขต่ภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อต่อนับนัได� ห้ร่อ 

โค์รงการผันันั�ำลัำพะยังอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ โค์รงการพัฒนัา 

ลัุม่นั�ำปากพนังัอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรกิเ็ช่่นัเดย่วกนัั สามารถขยายผลั 

พ่�นัท่�รับนั�ำให้�ประช่าช่นัได�รับประโยช่นั์อย่างทั�วถึงได�มากยิ�งขึ�นั

ประกาศูเกย่รต่คิ์ณุด�านัการเบกิจ่าย ระดบัด ่ โดยมน่ัายลัลัติ่ ถนัอมสงิห์้ 
เลัขาธกิาร กปร. เป็นัผ้�เข�ารบัโล่ัรางวลััจาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั
 นัายลัลัิต่ ถนัอมสิงห้์ เลัขาธิการ กปร. ได�กลั่าวถึงรางวัลั
ประกาศูเก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ ดังนั่� “จงรักแลัะภักด่ 
ซ่�อสัต่ย์สุจริต่ สามัค์ค์่ อุทิศูต่นั เพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั” ค์่อ 
ค์่านัิยมของสำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการ
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ(สำนัักงานั กปร.) ท่�ทกุค์นัในัองค์ก์รยดึถอ่
แลัะปฏิิบัต่ิร่วมกันั นัับเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�ทำให้�ประสบค์วามสำเร็จ 
จนัเปน็ัท่�มาของการได�รบัรางวลััองค์ก์รท่�มค่์วามเปน็ัเลัศิู ในัการบรหิ้าร
จัดการด�านัการเงินัการค์ลัังในัทุกปีท่�ผ่านัมา การทำงานัด�านัการเงินั
การค์ลัังเปน็ัเร่�องท่�ผ้�บรหิ้ารแลัะเจ�าห้นั�าท่�ทกุระดบัในัสำนักังานั กปร. 
ม่ค์วามเก่�ยวข�องในับริบทของต่นัเองเพราะการดำเนัินังานัต่่างๆ  
ไม่เพ่ยงจะต่�องม่ค์วามร้� ค์วามเข�าใจในัเร่�องวิช่าการ กฎระเบ่ยบ แลัะ 
กระบวนัการปฏิิบัต่ิต่่างๆ อย่างเค์ร่งค์รัดเพ่�อให้�เกิดประสิทธิภาพแลั�ว 
ยงัต่�องมค่์วามซ่�อสตั่ยส์จุรติ่ แลัะมค่์ณุธรรมเปน็ัสำค์ญั รางวลััประกาศู
เก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ สร�างค์วามภ้มิใจแลัะเป็นัเก่ยรต่ิ
อย่างยิ�ง ถ่อเป็นัขวัญกำลัังใจของทุกค์นัในัสำนัักงานั กปร. ท่�ยังค์ง 
ยึดมั�นั ร่วมม่อร่วมใจ ปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�ให้�สมกับเป็นัข�าราช่การแลัะได� 
อุทิศูต่นัเพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั

 จดหมูายข้่าวฉบุับุนิ่� ผู้มูข้อข้ยายความูแนิวทาง
ป็ฏิิบุัติิเพิ่ิ�มูเติิมูเก่�ยวกับุพิ่ระบุรมูราโช้บุายในิป็ระเด็นิ 
“ส์้บุส์านิ รักษา และติ่อยอด” ให้เจ้าหนิ้าท่�ส์ำนิักงานิ 
กป็ร. และผูู้้ท่�ป็ฏิิบุัติิงานิโครงการอันิเนิ้�องมูาจาก 
พิ่ระราช้ดำริได้เข้้าใจติรงกันิมูากยิ�งข้้�นิ 

“ส์้บุส์านิ” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงสบ่สานั

งานัของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่  

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งห้มายค์วามถึง ทรงม่พระราช่ห้ฤทัยรับ

มรดกด�านังานัพัฒนัาโดยเฉพาะโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ท่�ทรงทำไว�เดิม แลัะแนัวพระราช่ดำริต่่างๆ มาทั�งห้มด โดยม่พระราช่

ประสงค์์ให้�ส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องดำเนัินังานัโค์รงการอย่างต่่อเนั่�อง

ให้�แลั�วเสร็จสมบ้รณ์ ต่ามพระราช่ประสงค์์แลัะวัต่ถุประสงค์์ของ

โค์รงการ

 “รักษา” ม ่๒ นััย นัยัแรก ห้มายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�า

เจ�าอย้่ห้ัว ทรงรักษาโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�พระบาท

สมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 

ได�พระราช่ทานัแนัวพระราช่ดำริให้�ดำเนัินัโค์รงการไว�ให้�ดำรงอย้่ 

อย่างม่ค์ุณภาพ เพ่�อให้�ประช่าช่นัได�รับร้�แลัะสามารถเร่ยนัร้�แนัว 

พระราช่ดำริ แนัวค์ิดด�านัการพัฒนัา รวมทั�งแนัวทางการดำเนัินังานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรต่ิ่างๆ เห้ลัา่นั่�ไว� นัยัท่�สอง พระบาท

สมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงให้�ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องเข�าไปด้แลั

บำรงุรกัษาโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�ดำเนันิัการมานัานัแลั�ว 

โดยเฉพาะโค์รงการท่�ม่สิ�งก่อสร�าง ม่การใช่�งานัมานัานัมากค์วรด้แลั 

ไมใ่ห้�เส่�อมสภาพ รกัษาให้�อย้ใ่นัสภาพท่�ใช่�งานัได� อยา่ปลัอ่ยให้�เสย่ห้าย 

เป็็นิความูภาคภูมูิใจ และเป็็นิข้วัญกำลังใจให้หน่ิวยงานิ 
ข้องรัฐท่�ส์ามูารถใช้้ เงินิงบุป็ระมูาณได้อย่ างคุ้ มูค่ า  
มู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่ โป็ร่งใส์ เกิดป็ระโยช้นิ์ส์ูงส์ุดและเป็็นิการ 
ส์่งเส์ริมูการป็ฏิิบุัติิงานิด้านิการเงินิ การคลังในิภาพิ่รวมู
ข้องป็ระเทศ ให้มู่ความูถูกติ้อง โป็ร่งใส์ และมู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่

 เม่�อวนััท่� ๗ กมุภาพนััธ์ ๒๕๖๕ กรมบญัช่ก่ลัางได�จดัพธิม่อบรางวลัั
องค์์กรท่�มค่์วามเป็นัเลัศิูในัการบรหิ้ารจดัการด�านัการเงนิัการค์ลังั ค์รั�งท่� ๗ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ให้�แกห่้นัว่ยงานัท่�ผา่นัการประเมนิัผลั
การปฏิิบัต่ิงานัต่ามขั�นัต่อนัการบริห้ารด�านัการเงินัการค์ลััง ๕ มิต่ิ ค์่อ  
มิต่ิด�านัการจัดซ่�อจัดจ�าง มิต่ิด�านัการเบิกจ่าย มิต่ิด�านัการบัญช่่ภาค์รัฐ 
มิต่ิด�านัการต่รวจสอบภายในัภาค์รัฐ แลัะมิต่ิด�านัปลัอดค์วามรับผิดทาง
ลัะเมิดซึ�งแต่่ลัะมิต่ิได�ม่การปรับปรุงเกณฑ์์ให้�เห้มาะสม แลัะสอดค์ลั�อง 
กบัสถานัการณ์ในัปัจจบุนัั โดยได�รบัเกย่รต่จิาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ เป็นัประธานัในัพิธ่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั  
ในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ม่ห้นั่วยงานัท่�ได�รับรางวัลัทั�งสิ�นั  
๓๒ ห้นั่วยงานั ๕๔ รางวัลั 
 สำนักังานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ (สำนักังานั กปร.) ผา่นัการประเมินัผลัการปฏิบัิต่งิานั
ในัมิต่ดิ�านัการเบิกจ่ายเป็นัปีท่� ๔ ซึ�งในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ได�รับรางวัลั 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลองค์กรท่�มู่ความูเป็็นิเลิศ
ในิการบุริหารจัดการด้านิการเงินิการคลัง

โดย กลัุ่มบริห้ารการเงินัการค์ลัังแลัะพัสดุ

โครงการฝายบุ้านิเข้าแดงพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ
ติำบุลทับุช้้าง อำเภอส์อยดาว จังหวัดจันิทบุุร่ 

โดย กองประสานงานโครงการพื้้�นที่่� ๑

ส์ภาพิ่ป็ัญหา
 พ่�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่  

ส่วนัให้ญ่เป็นัป่าเขา สลัับกับท่�ราบแลัะเนิันัเขาไม่ส้งมากนััก 

พ่�นัท่�ทางทศิูต่ะวนััต่กต่ดิต่่อกบัเขต่รกัษาพนััธุส์ตั่ว์ป่าเขาสอยดาว 

เป็นัแห้ลั่งต่�นันั�ำสำค์ัญห้ลัายสาย แม�ว่าจะเป็นัพ่�นัท่�ต่�นันั�ำ  

แต่่ด�วยค์วามท่�ม่ลัักษณะเป็นัพ่�นัท่�ลัาดช่ันั ทำให้�นั�ำท่�ไห้ลัลังมา

จากเขาสอยดาวไห้ลัมาต่ามค์ลัองย่อยในัพ่�นัท่�แลั�วก็ผ่านัเลัยไป 

ไม่ม่อ่างเพ่�อเก็บกักนั�ำไว�ใช่� ห้ร่อม่ฝั่ายสำห้รับช่ะลัอนั�ำ ดังนัั�นั 

เม่�อเข�าส้่ฤด้แลั�ง พ่�นัท่�นั่�จึงไม่ม่นั�ำไว�ใช่�สำห้รับอุปโภค์บริโภค์ 

แลัะประกอบอาช่่พเกษต่รกรรม

 พ่�นัท่�การเกษต่รส่วนัให้ญ่ราษฎรจะทำการเพาะปลัก้พช่่ไร่ 

สลัับพ่ช่สวนั แลัะม่การเลั่�ยงสัต่ว์ได�แก่โค์นัม เพ่�อส่งผลัิต่ภัณฑ์์

นั�ำนัมให้�แกส่ห้กรณโ์ค์นัมอยา่งแพรห่้ลัาย สภาพดนิัสว่นัให้ญจ่ะ

เปน็ัดนิัรว่นัปนัทราย มค่์วามสมบร้ณ์ต่�ำ แลัะมอั่ต่ราการไห้ลัซึม

ของนั�ำเร็ว สำห้รับแห้ลั่งนั�ำในัพ่�นัท่�จะใช่�นั�ำจากค์ลัองต่าโนัด  

ซึ�งเป็นัค์ลัองธรรมช่าต่ิขนัาดให้ญ่ท่�ไห้ลัผ่านัพ่�นัท่�เป็นัแห้ลั่งนั�ำ

ห้ลัักในัการอุปโภค์บริโภค์ การทำการเกษต่ร แลัะเลั่�ยงสัต่ว์  

มก่ารขดุบอ่นั�ำต่่�นัในัพ่�นัท่�ของราษฎรเอง แลัะมก่ารใช่�นั�ำบาดาลั 

แต่่ไม่สามารถใช่�นั�ำได�ต่ลัอดทั�งปี ด�วยเห้ตุ่นั่� นัายบุญช่่วย 

โต่ประเสริฐ ต่ัวแทนัราษฎร ห้ม้่ ๑๗ บ�านัเขาแดงพัฒนัา  

ต่ำบลัทบัช่�าง อำเภอสอยดาว จงัห้วดัจนััทบรุ ่จงึกราบบงัค์มทล้ั

ขอพระราช่ทานั ค์วามช่ว่ยเห้ลัอ่ขอแห้ล่ังเก็บกักนั�ำไว�ใช่�ในัพ่�นัท่� 

การดำเนิินิงานิ
 พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงม่พระมห้ากรุณาธิค์ุณ

พระราช่ทานัค์วามช่่วยเห้ลั่อเพ่�อแก�ไขปัญห้าให้�กับราษฎรบ�านัเขาแดงพัฒนัา

อย่างเป็นัร้ปธรรม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลั�าฯ รับโค์รงการก่อสร�างฝั่าย 

บ�านัเขาแดงพฒันัา เปน็ัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิเม่�อวนััท่� ๑ มน่ัาค์ม 

๒๕๖๐ ทั�งนั่� นัับเป็นัโค์รงการพัฒนัาแห้ล่ังนั�ำท่�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว 

รัช่กาลัท่� ๑๐ ทรงรับไว�เป็นัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริชุ่ดแรกๆ ท่�ทรง

สบ่สานัพระราช่ปณธิานัพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรให้�ม่ช่่วิต่ค์วามเป็นัอย้่ ท่�ด่  

โดยสำนัักงานั กปร. แลัะจังห้วัดจันัทบุร่ได�สนัับสนุันังบประมาณดำเนิันังานั 

สนัองพระราช่ดำร ิโดยกรมช่ลัประทานัดำเนันิังานักอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัา

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริขึ�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

ส้ง ๓ เมต่ร ยาว ๔๐ เมต่ร พร�อมกับขุดลัอกห้นั�าฝั่าย แลัะขุดลัอกค์ลัองต่าโนัด 

ซึ�งได�ดำเนิันัการแลั�วเสร็จเม่�อปี ๒๕๖๐ รวมถึงได�ดำเนิันัการก่อสร�างสะพานั

ค์อนักร่ต่เสริมเห้ลั็กแลั�วเสร็จ เม่�อปี ๒๕๖๑  

ป็ระโยช้นิ์โครงการ
 เม่�อกอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรแิลั�วเสรจ็ 

ราษฎรในัพ่�นัท่�บ�านัเขาแดงพัฒนัา ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

แลัะห้ม้่บ�านัใกลั�เค์่ยงม่แห้ล่ังนั�ำเพ่�อทำการเกษต่ร แลัะกิจกรรมการเลั่�ยงโค์นัม 

ในัพ่�นัท่�ได�ทั�งฤดฝ้ั่นัแลัะฤดแ้ลั�ง โดยมพ่่�นัท่�รบัประโยช่น์ัประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ แลัะ

ม่ปริมาณนั�ำเพิ�มสำห้รับใช่�ประโยช่นั์ไม่นั�อยกว่า ๔๔๔,๒๐๐ ลั้กบาศูก์เมต่รต่่อปี 

รวมทั�งได�รับค์วามสะดวกในัการเดินัทางแลัะขนัส่งผลัผลิัต่การเกษต่รมากขึ�นั  

อ่กทั�งในัฤด้นั�ำห้ลัากยังช่่วยให้�การระบายนั�ำม่ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นัด�วย 

  ดังนัั�นั การนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัาระบบแผนังานัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษา 

การพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ : ระบบบริห้ารงานัวิช่าการ (งานัศึูกษา ทดลัอง วิจัย)  

จงึเป็นัการช่่วยเพิ�มประสิทธิภาพในัการบริห้ารโค์รงการ ลัดขั�นัต่อนัการเสนัอข�อเสนัอโค์รงการศึูกษา 

ทดลัอง วิจัยระห้ว่างศู้นัย์ศูึกษาฯ มายังสำนัักงานั กปร. แลัะระห้ว่างกองท่�เก่�ยวข�องให้�สะดวก

รวดเร็ว รวมทั�งช่่วยสำนัักงานั กปร. ในัการต่รวจสอบแลัะต่ิดต่ามโค์รงการ ต่ลัอดจนัการบันัทึก

ข�อม้ลัโค์รงการเป็นัระบบดิจิทัลัจะเป็นัระบบฐานัข�อม้ลังานัศูึกษา ทดลัอง วิจัยของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

อ่กด�วย ซึ�งเพิ�มข่ดค์วามสามารถในัการส่บค์�นัข�อม้ลัโค์รงการ แผนังานั งบประมาณ นัอกจากนั่� 

ระบบดังกลั่าวเป็นัแพลัต่ฟื้อร์ม (Platform) ท่�สำนัักงานั กปร. แลัะศู้นัย์ศูึกษาฯ สามารถทำงานั

ร่วมกันัได�อย่างม่มาต่รฐานั ผ้�ใช่�งานัสามารถรับทราบข�อม้ลัแลัะส่�อสารได�บนัแพลัต่ฟื้อร์มเด่ยว 

นัั�นัค์่อ เป็นัระบบข�อม้ลัท่�เสริมประสิทธิภาพในัการปฏิิบัต่ิงานัของระดับบุค์ค์ลัในัห้น่ัวยงานั  

ช่่วยให้�การทำงานัของเจ�าห้นั�าท่�ผ้�รับผิดช่อบนัั�นัม่การปฏิิบัต่ิงานัท่�ม่ค์ุณภาพ ผ้�ใช่�งานัสามารถ

วางแผนัจัดการ ค์วบค์มุการทำงานัต่ามขั�นัต่อนัได�ดข่ึ�นั โดยผ้�ใช่�งานัของศูน้ัย์ศูกึษาฯ สามารถเข�ามา 

บันัทึกแผนังานังานัศูึกษา ทดลัอง แลัะต่ิดต่ามขั�นัต่อนัการดำเนัินังานัได�อย่างสะดวก รวดเร็ว 

อย่างไรก็ต่ามการนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัากระบวนัการทำงานั ทำให้�เกิดการ 

ปรบัเปล่ั�ยนัพฤติ่กรรมการทำงานัห้รอ่การปฏิบิตั่งิานัในัองค์ก์รให้�มค่์วามทนััสมยั ดงันัั�นั เจ�าห้นั�าท่�

ท่�เก่�ยวข�องเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�จะทำให้�ระบบข�อม้ลัม่การทำงานัแลัะการประมวลัผลัข�อม้ลั 

อย่างเป็นัปัจจุบันั จึงจำเป็นัท่�ต่�องอาศูัยค์วามร่วมม่อจากทุกฝั่่ายท่�เก่�ยวข�องในัการใช่�งานัระบบ

อยา่งต่อ่เนั่�องเพ่�อสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัต่ามนัโยบายรฐับาลัส้ค่์วามเปน็ัองค์ก์รดจิทิลััในัอนัาค์ต่ 

การนิำเทคโนิโลย่ดิจิทัลมูาใช้้ในิการพิ่ัฒนิาระบุบุแผู้นิงานิ
โครงการศูนิย์ศ้กษาการพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ

โดย กลุ่มูพิ่ัฒนิาระบุบุบุริหาร

โค์รงการพ่�นัท่� ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศูน้ัย์สารสนัเทศู เป็นัระบบท่�ทำขึ�นัเพ่�อเปลั่�ยนัรป้แบบการปฏิบิตั่งิานั 

ทั�งกระบวนัการของการขอรบัสนับัสนันุังบประมาณด�านังานัศูกึษา ทดลัอง วจิยั ท่�มค่์วามซบัซ�อนั

ต่ั�งแต่่เริ�มจัดทำข�อเสนัอโค์รงการ การขอรับการสนัับสนุันังบประมาณ การพิจารณากลัั�นักรอง 

การอนัุมัต่ิ การต่ิดต่ามผลั การจัดทำรายงานั แลัะการเผยแพร่

 ปีจัจบุันัที่่�เป็ีนยัคุดืจิทิี่ลัจะเห็น็ได้ือยัา่ง

ชดัืเจนว่านวตักุรรมที่่�เกุดิืข้้�นไม่อาจจะห็ลกุ่เล่�ยัง 

ความรู้ทัี่กุษะในกุารนำเที่คโนโลยั่ดิืจิที่ัล 

มาใช้ในกุารพััฒนากุระบัวนกุารที่ำงานเพัื�อ

สนับัสนุนกุารปีฏิิบััติงานให็้บัรรลุเปี้าห็มายั

และได้ืผู้ลลัพัธ์ท์ี่่�มป่ีระสิที่ธิ์ภาพัเกิุดืปีระโยัชน์

ในกุารสร้างคณุภาพัที่ั�งด้ืานกุารบัรหิ็ารจดัืกุาร 

ดื้านความรวดืเร็วและกุารใช้ที่รัพัยัากุร 

ปีระกุอบักัุบันโยับัายัและแผู้นระดัืบัชาติ 

ว่าดื้วยักุารพััฒนาดืิจิที่ัลเพัื�อเศูรษฐกุิจและ

สังคม ซ้้�งเปี็นแผู้นแม่บัที่ห็ลักุในกุารพััฒนา

เศูรษฐกิุจและสังคมดิืจทิี่ลัข้องปีระเที่ศู ระยัะ 

๒๐ ปีี (พั.ศู. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท่ี่�กุำห็นดื

ที่ิศูที่างกุารข้ับัเคลื�อนกุารพััฒนาปีระเที่ศูที่่�

ยัั�งยันืโดืยัใช้เที่คโนโลย่ัดิืจทิี่ลั ตอ้งดืำเนินกุาร

ตามที่ิศูที่างกุารพััฒนาและเปี้าห็มายัใน

ยัุที่ธ์ศูาสตร์ที่่� ๔ ปีรับัเปีล่�ยันภาครัฐสู่กุาร 

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัล ส่งผู้ลให็้สำนักุงาน กุปีร. 

เห็็นความสำคัญข้องกุารพััฒนาเที่คโนโลยั่

ดืิจิที่ัลเพัื�อเตร่ยัมความพัร้อมกุารปีฏิิบััติงาน

สนองพัระราชดืำริและกุารบัริห็ารโครงกุาร

อันเนื�องมาจากุพัระราชดืำริที่่� ทัี่นสมัยั  

โดืยัเริ�มจากุโครงกุารที่่�สำคญั ไดืแ้กุ ่โครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำร ิโดืยัดืำเนนิกุารนำเที่คโนโลย่ัดืจิทิี่ลั 

มาใช้ในกุารพััฒนาระบับัแผู้นงานโครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำริ : ระบับับัริห็ารงานวิชากุาร 

(งานศู้กุษา ที่ดืลอง วิจัยั) เพัื�อยักุระดืับั 

ข้ด่ืความสามารถุศูนูย์ัศูกุ้ษาฯ และสำนักุงาน 

กุปีร. ในกุารรองรับักุารเปีล่�ยันแปีลงสู่กุาร

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัลในอนาคต 

 โดยระบบดังกลัา่วเริ�มดำเนิันัการต่ั�งแต่่

ป ี๒๕๖๒ มร่ะยะเวลัาในัการวางแผนั ออกแบบ

แลัะต่ิดต่ั�งระบบ ต่ลัอดจนัทดสอบระบบให้�

สามารถใช่�งานัได�ในัปี ๒๕๖๔ โดยม่ห้นั่วยงานั

ท่�รว่มดำเนันิัการได�แก ่กองศูกึษาแลัะขยายผลั

การพฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำริ กองประสานังานั 

การจัดทำข้้อ
เส์นิอโครงการ

ข้ั�นิท่� ๑

ข้ั�นิท่� ๒

ข้ั�นิท่� ๓ข้ั�นิท่� ๔

ข้ั�นิท่� ๕

ข้ั�นิท่� ๖

การพิ่ิจารณา
กลั�นิกรอง

การพิ่ิจารณา
อนิุมูัติิ

การติิดติามูผู้ล
และรายงานิผู้ล
การดำเนิินิงานิ

การจัดทำรายงานิ
ฉบุับุส์มูบุูรณ์
และป็ิดโครงการ

การนิำองค์ความูรู้
ไป็เผู้ยแพิ่ร่



เลขาฝากบอก

อ่กทั�งเป็นัการป้องกันัไม่ให้�เกิดข�อผิดพลัาด ถ่อเป็นัการป้องกันัไว�ก่อนั 

ท่�จะเกิดเห้ตุ่ ต่ัวอย่างเช่่นั อ่างเก็บนั�ำห้�วยทรายขมิ�นัอันัเนั่�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดสกลันัค์ร ซึ�งเกิดการช่ำรุดจากเห้ตุ่การณ์พายุ  

“เซินักา” เม่�อปี ๒๕๖๐ พระองค์์ทรงม่พระราช่ดำริให้�ไปสำรวจสภาพ

การใช่�งานัของโค์รงการแห้ล่ังนั�ำ แลัะโค์รงการต่่างๆ ทั�งห้มด เพ่�อให้�

โค์รงการห้ร่อสิ�งก่อสร�างต่่างๆ สามารถใช่�งานัได�อย่างมั�นัค์ง แข็งแรง  

ใช่�ประโยช่นั์ได�อย่างยั�งย่นั 

“ติ่อยอด” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงต่่อยอด

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ได�พระราช่ทานัไว� 

ทั�งห้มด โดยพระราช่ทานัพระบรมราช่านุัญาต่ให้�องค์มนัต่รเ่ป็นัผ้�ต่ดิต่าม

ขบัเค์ลั่�อนังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�องค์มนัต่ร่ไปดแ้ลั

ทุกข์สุขของราษฎร เช่่นั ในัเร่�องของเข่�อนั อ่างเก็บนั�ำ ระบบส่งนั�ำ การ

ระบายนั�ำ แลัะการจดัการในัการขยายผลัการใช่�ประโยช่นัส์้ป่ระช่าช่นัวา่

ยังขาดอะไร ต่�องเพิ�มเต่ิมอะไร ทรงทำงานัต่ามแนัวพระราช่ดำริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่  

บรมนัาถบพิต่ร ท่�ได�พระราช่ทานัไว�เป็นัตั่วอย่าง ซึ�งเป็นัแนัวคิ์ดในัการพัฒนัา 

ต่อ่ยอด ต่วัอยา่งเช่น่ั โค์รงการพฒันัาลัุม่นั�ำก�ำอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ซึ�งเป็นัลัำนั�ำให้ญ่ทอดยาวจากจังห้วัดสกลันัค์รถึงจังห้วัดนัค์รพนัม 

แลัะไห้ลัลังแม่นั�ำโขง แต่่ระห้ว่างทาง ๒ ฝั่ั�งลัำนั�ำม่ลัำนั�ำเลั็กๆ ห้ร่อลัำนั�ำ

สาขาของลัำนั�ำก�ำจำนัวนัมาก ซึ�งสามารถต่่อยอดขยายผลัในัการสง่นั�ำให้�

ทั�วถึงพ่�นัท่�แห้�งแลั�งในัเขต่ภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อต่อนับนัได� ห้ร่อ 

โค์รงการผันันั�ำลัำพะยังอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ โค์รงการพัฒนัา 

ลัุม่นั�ำปากพนังัอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรกิเ็ช่่นัเดย่วกนัั สามารถขยายผลั 

พ่�นัท่�รับนั�ำให้�ประช่าช่นัได�รับประโยช่นั์อย่างทั�วถึงได�มากยิ�งขึ�นั

ประกาศูเกย่รต่คิ์ณุด�านัการเบกิจ่าย ระดบัด ่ โดยมน่ัายลัลัติ่ ถนัอมสงิห์้ 
เลัขาธกิาร กปร. เป็นัผ้�เข�ารบัโล่ัรางวลััจาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั
 นัายลัลัิต่ ถนัอมสิงห้์ เลัขาธิการ กปร. ได�กลั่าวถึงรางวัลั
ประกาศูเก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ ดังนั่� “จงรักแลัะภักด่ 
ซ่�อสัต่ย์สุจริต่ สามัค์ค์่ อุทิศูต่นั เพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั” ค์่อ 
ค์่านัิยมของสำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการ
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ(สำนักังานั กปร.) ท่�ทกุค์นัในัองค์์กรยดึถอ่
แลัะปฏิิบัต่ิร่วมกันั นัับเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�ทำให้�ประสบค์วามสำเร็จ 
จนัเปน็ัท่�มาของการได�รบัรางวลััองค์ก์รท่�มค่์วามเปน็ัเลัศิู ในัการบรหิ้าร
จัดการด�านัการเงินัการค์ลัังในัทุกปีท่�ผ่านัมา การทำงานัด�านัการเงินั
การค์ลังัเปน็ัเร่�องท่�ผ้�บรหิ้ารแลัะเจ�าห้นั�าท่�ทกุระดบัในัสำนักังานั กปร. 
ม่ค์วามเก่�ยวข�องในับริบทของต่นัเองเพราะการดำเนัินังานัต่่างๆ  
ไม่เพ่ยงจะต่�องม่ค์วามร้� ค์วามเข�าใจในัเร่�องวิช่าการ กฎระเบ่ยบ แลัะ 
กระบวนัการปฏิิบัต่ิต่่างๆ อย่างเค์ร่งค์รัดเพ่�อให้�เกิดประสิทธิภาพแลั�ว 
ยงัต่�องมค่์วามซ่�อสตั่ยส์จุรติ่ แลัะมค่์ณุธรรมเปน็ัสำค์ญั รางวลััประกาศู
เก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ สร�างค์วามภ้มิใจแลัะเป็นัเก่ยรต่ิ
อย่างยิ�ง ถ่อเป็นัขวัญกำลัังใจของทุกค์นัในัสำนัักงานั กปร. ท่�ยังค์ง 
ยึดมั�นั ร่วมม่อร่วมใจ ปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�ให้�สมกับเป็นัข�าราช่การแลัะได� 
อุทิศูต่นัเพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั

 จดหมูายข้่าวฉบุับุนิ่� ผู้มูข้อข้ยายความูแนิวทาง
ป็ฏิิบุัติิเพิ่ิ�มูเติิมูเก่�ยวกับุพิ่ระบุรมูราโช้บุายในิป็ระเด็นิ 
“ส์้บุส์านิ รักษา และติ่อยอด” ให้เจ้าหนิ้าท่�ส์ำนิักงานิ 
กป็ร. และผูู้้ท่�ป็ฏิิบุัติิงานิโครงการอันิเนิ้�องมูาจาก 
พิ่ระราช้ดำริได้เข้้าใจติรงกันิมูากยิ�งข้้�นิ 

“ส์้บุส์านิ” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงสบ่สานั

งานัของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่  

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งห้มายค์วามถึง ทรงม่พระราช่ห้ฤทัยรับ

มรดกด�านังานัพัฒนัาโดยเฉพาะโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ท่�ทรงทำไว�เดิม แลัะแนัวพระราช่ดำริต่่างๆ มาทั�งห้มด โดยม่พระราช่

ประสงค์์ให้�ส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องดำเนัินังานัโค์รงการอย่างต่่อเนั่�อง

ให้�แลั�วเสร็จสมบ้รณ์ ต่ามพระราช่ประสงค์์แลัะวัต่ถุประสงค์์ของ

โค์รงการ

 “รักษา” ม ่๒ นัยั นัยัแรก ห้มายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�า

เจ�าอย้่ห้ัว ทรงรักษาโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�พระบาท

สมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 

ได�พระราช่ทานัแนัวพระราช่ดำริให้�ดำเนัินัโค์รงการไว�ให้�ดำรงอย้่ 

อย่างม่ค์ุณภาพ เพ่�อให้�ประช่าช่นัได�รับร้�แลัะสามารถเร่ยนัร้�แนัว 

พระราช่ดำริ แนัวค์ิดด�านัการพัฒนัา รวมทั�งแนัวทางการดำเนัินังานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรติ่า่งๆ เห้ลัา่นั่�ไว� นัยัท่�สอง พระบาท

สมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงให้�ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องเข�าไปด้แลั

บำรงุรกัษาโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�ดำเนันิัการมานัานัแลั�ว 

โดยเฉพาะโค์รงการท่�ม่สิ�งก่อสร�าง ม่การใช่�งานัมานัานัมากค์วรด้แลั 

ไมใ่ห้�เส่�อมสภาพ รกัษาให้�อย้ใ่นัสภาพท่�ใช่�งานัได� อยา่ปลัอ่ยให้�เสย่ห้าย 

เป็็นิความูภาคภูมูิใจ และเป็็นิข้วัญกำลังใจให้หน่ิวยงานิ 
ข้องรัฐท่�ส์ามูารถใช้้ เงินิงบุป็ระมูาณได้อย่ างคุ้ มูค่ า  
มู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่ โป็ร่งใส์ เกิดป็ระโยช้นิ์ส์ูงส์ุดและเป็็นิการ 
ส์่งเส์ริมูการป็ฏิิบุัติิงานิด้านิการเงินิ การคลังในิภาพิ่รวมู
ข้องป็ระเทศ ให้มู่ความูถูกติ้อง โป็ร่งใส์ และมู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่

 เม่�อวนััท่� ๗ กมุภาพนััธ ์๒๕๖๕ กรมบญัช่ก่ลัางได�จดัพธิม่อบรางวลัั
องค์์กรท่�มค่์วามเป็นัเลัศิูในัการบรหิ้ารจดัการด�านัการเงนิัการค์ลังั ค์รั�งท่� ๗ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ให้�แกห่้นัว่ยงานัท่�ผา่นัการประเมนิัผลั
การปฏิิบัต่ิงานัต่ามขั�นัต่อนัการบริห้ารด�านัการเงินัการค์ลััง ๕ มิต่ิ ค์่อ  
มิต่ิด�านัการจัดซ่�อจัดจ�าง มิต่ิด�านัการเบิกจ่าย มิต่ิด�านัการบัญช่่ภาค์รัฐ 
มิต่ิด�านัการต่รวจสอบภายในัภาค์รัฐ แลัะมิต่ิด�านัปลัอดค์วามรับผิดทาง
ลัะเมิดซึ�งแต่่ลัะมิต่ิได�ม่การปรับปรุงเกณฑ์์ให้�เห้มาะสม แลัะสอดค์ลั�อง 
กบัสถานัการณ์ในัปัจจบุนัั โดยได�รบัเกย่รต่จิาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ เป็นัประธานัในัพิธ่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั  
ในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ม่ห้นั่วยงานัท่�ได�รับรางวัลัทั�งสิ�นั  
๓๒ ห้นั่วยงานั ๕๔ รางวัลั 
 สำนักังานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ (สำนัักงานั กปร.) ผา่นัการประเมินัผลัการปฏิบัิต่งิานั
ในัมิต่ดิ�านัการเบิกจ่ายเป็นัปีท่� ๔ ซึ�งในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ได�รับรางวัลั 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลองค์กรท่�มู่ความูเป็็นิเลิศ
ในิการบุริหารจัดการด้านิการเงินิการคลัง

โดย กลัุ่มบริห้ารการเงินัการค์ลัังแลัะพัสดุ

โครงการฝายบุ้านิเข้าแดงพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ
ติำบุลทับุช้้าง อำเภอส์อยดาว จังหวัดจันิทบุุร่ 

โดย กองประสานงานโครงการพื้้�นที่่� ๑

ส์ภาพิ่ป็ัญหา
 พ่�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่  

ส่วนัให้ญ่เป็นัป่าเขา สลัับกับท่�ราบแลัะเนิันัเขาไม่ส้งมากนััก 

พ่�นัท่�ทางทศิูต่ะวนััต่กต่ดิต่่อกบัเขต่รกัษาพนััธ์ุสตั่ว์ป่าเขาสอยดาว 

เป็นัแห้ลั่งต่�นันั�ำสำค์ัญห้ลัายสาย แม�ว่าจะเป็นัพ่�นัท่�ต่�นันั�ำ  

แต่่ด�วยค์วามท่�ม่ลัักษณะเป็นัพ่�นัท่�ลัาดช่ันั ทำให้�นั�ำท่�ไห้ลัลังมา

จากเขาสอยดาวไห้ลัมาต่ามค์ลัองย่อยในัพ่�นัท่�แลั�วก็ผ่านัเลัยไป 

ไม่ม่อ่างเพ่�อเก็บกักนั�ำไว�ใช่� ห้ร่อม่ฝั่ายสำห้รับช่ะลัอนั�ำ ดังนัั�นั 

เม่�อเข�าส้่ฤด้แลั�ง พ่�นัท่�นั่�จึงไม่ม่นั�ำไว�ใช่�สำห้รับอุปโภค์บริโภค์ 

แลัะประกอบอาช่่พเกษต่รกรรม

 พ่�นัท่�การเกษต่รส่วนัให้ญ่ราษฎรจะทำการเพาะปลัก้พช่่ไร่ 

สลัับพ่ช่สวนั แลัะม่การเลั่�ยงสัต่ว์ได�แก่โค์นัม เพ่�อส่งผลัิต่ภัณฑ์์

นั�ำนัมให้�แกส่ห้กรณโ์ค์นัมอยา่งแพรห่้ลัาย สภาพดนิัส่วนัให้ญจ่ะ

เปน็ัดนิัรว่นัปนัทราย มค่์วามสมบร้ณ์ต่�ำ แลัะมอั่ต่ราการไห้ลัซึม

ของนั�ำเร็ว สำห้รับแห้ล่ังนั�ำในัพ่�นัท่�จะใช่�นั�ำจากค์ลัองต่าโนัด  

ซึ�งเป็นัค์ลัองธรรมช่าต่ิขนัาดให้ญ่ท่�ไห้ลัผ่านัพ่�นัท่�เป็นัแห้ลั่งนั�ำ

ห้ลัักในัการอุปโภค์บริโภค์ การทำการเกษต่ร แลัะเลั่�ยงสัต่ว์  

มก่ารขดุบอ่นั�ำต่่�นัในัพ่�นัท่�ของราษฎรเอง แลัะมก่ารใช่�นั�ำบาดาลั 

แต่่ไม่สามารถใช่�นั�ำได�ต่ลัอดทั�งปี ด�วยเห้ตุ่นั่� นัายบุญช่่วย 

โต่ประเสริฐ ต่ัวแทนัราษฎร ห้ม้่ ๑๗ บ�านัเขาแดงพัฒนัา  

ต่ำบลัทบัช่�าง อำเภอสอยดาว จงัห้วดัจนััทบรุ ่จงึกราบบงัค์มทล้ั

ขอพระราช่ทานั ค์วามช่ว่ยเห้ลัอ่ขอแห้ล่ังเก็บกักนั�ำไว�ใช่�ในัพ่�นัท่� 

การดำเนิินิงานิ
 พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงม่พระมห้ากรุณาธิค์ุณ

พระราช่ทานัค์วามช่่วยเห้ลั่อเพ่�อแก�ไขปัญห้าให้�กับราษฎรบ�านัเขาแดงพัฒนัา

อย่างเป็นัร้ปธรรม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลั�าฯ รับโค์รงการก่อสร�างฝั่าย 

บ�านัเขาแดงพฒันัา เปน็ัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิเม่�อวนััท่� ๑ มน่ัาค์ม 

๒๕๖๐ ทั�งนั่� นัับเป็นัโค์รงการพัฒนัาแห้ล่ังนั�ำท่�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว 

รัช่กาลัท่� ๑๐ ทรงรับไว�เป็นัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริชุ่ดแรกๆ ท่�ทรง

สบ่สานัพระราช่ปณธิานัพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรให้�ม่ช่่วิต่ค์วามเป็นัอย้่ ท่�ด่  

โดยสำนัักงานั กปร. แลัะจังห้วัดจันัทบุร่ได�สนัับสนุันังบประมาณดำเนิันังานั 

สนัองพระราช่ดำร ิโดยกรมช่ลัประทานัดำเนันิังานักอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัา

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริขึ�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

ส้ง ๓ เมต่ร ยาว ๔๐ เมต่ร พร�อมกับขุดลัอกห้นั�าฝั่าย แลัะขุดลัอกค์ลัองต่าโนัด 

ซึ�งได�ดำเนิันัการแลั�วเสร็จเม่�อปี ๒๕๖๐ รวมถึงได�ดำเนิันัการก่อสร�างสะพานั

ค์อนักร่ต่เสริมเห้ลั็กแลั�วเสร็จ เม่�อปี ๒๕๖๑  

ป็ระโยช้นิ์โครงการ
 เม่�อกอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรแิลั�วเสรจ็ 

ราษฎรในัพ่�นัท่�บ�านัเขาแดงพัฒนัา ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

แลัะห้ม้่บ�านัใกลั�เค์่ยงม่แห้ล่ังนั�ำเพ่�อทำการเกษต่ร แลัะกิจกรรมการเลั่�ยงโค์นัม 

ในัพ่�นัท่�ได�ทั�งฤดฝ้ั่นัแลัะฤดแ้ลั�ง โดยมพ่่�นัท่�รบัประโยช่น์ัประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ แลัะ

ม่ปริมาณนั�ำเพิ�มสำห้รับใช่�ประโยช่นั์ไม่นั�อยกว่า ๔๔๔,๒๐๐ ลั้กบาศูก์เมต่รต่่อปี 

รวมทั�งได�รับค์วามสะดวกในัการเดินัทางแลัะขนัส่งผลัผลิัต่การเกษต่รมากขึ�นั  

อ่กทั�งในัฤด้นั�ำห้ลัากยังช่่วยให้�การระบายนั�ำม่ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นัด�วย 

  ดังนัั�นั การนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัาระบบแผนังานัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษา 

การพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ : ระบบบริห้ารงานัวิช่าการ (งานัศึูกษา ทดลัอง วิจัย)  

จงึเป็นัการช่่วยเพิ�มประสิทธิภาพในัการบริห้ารโค์รงการ ลัดขั�นัต่อนัการเสนัอข�อเสนัอโค์รงการศึูกษา 

ทดลัอง วิจัยระห้ว่างศู้นัย์ศูึกษาฯ มายังสำนัักงานั กปร. แลัะระห้ว่างกองท่�เก่�ยวข�องให้�สะดวก

รวดเร็ว รวมทั�งช่่วยสำนัักงานั กปร. ในัการต่รวจสอบแลัะต่ิดต่ามโค์รงการ ต่ลัอดจนัการบันัทึก

ข�อม้ลัโค์รงการเป็นัระบบดิจิทัลัจะเป็นัระบบฐานัข�อม้ลังานัศูึกษา ทดลัอง วิจัยของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

อ่กด�วย ซึ�งเพิ�มข่ดค์วามสามารถในัการส่บค์�นัข�อม้ลัโค์รงการ แผนังานั งบประมาณ นัอกจากนั่� 

ระบบดังกลั่าวเป็นัแพลัต่ฟื้อร์ม (Platform) ท่�สำนัักงานั กปร. แลัะศู้นัย์ศูึกษาฯ สามารถทำงานั

ร่วมกันัได�อย่างม่มาต่รฐานั ผ้�ใช่�งานัสามารถรับทราบข�อม้ลัแลัะส่�อสารได�บนัแพลัต่ฟื้อร์มเด่ยว 

นัั�นัค์่อ เป็นัระบบข�อม้ลัท่�เสริมประสิทธิภาพในัการปฏิิบัต่ิงานัของระดับบุค์ค์ลัในัห้นั่วยงานั  

ช่่วยให้�การทำงานัของเจ�าห้นั�าท่�ผ้�รับผิดช่อบนัั�นัม่การปฏิิบัต่ิงานัท่�ม่ค์ุณภาพ ผ้�ใช่�งานัสามารถ

วางแผนัจัดการ ค์วบค์มุการทำงานัต่ามขั�นัต่อนัได�ดข่ึ�นั โดยผ้�ใช่�งานัของศูน้ัย์ศูกึษาฯ สามารถเข�ามา 

บันัทึกแผนังานังานัศูึกษา ทดลัอง แลัะต่ิดต่ามขั�นัต่อนัการดำเนัินังานัได�อย่างสะดวก รวดเร็ว 

อย่างไรก็ต่ามการนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัากระบวนัการทำงานั ทำให้�เกิดการ 

ปรบัเปล่ั�ยนัพฤติ่กรรมการทำงานัห้รอ่การปฏิบิตั่งิานัในัองค์ก์รให้�มค่์วามทนััสมยั ดงันัั�นั เจ�าห้นั�าท่�

ท่�เก่�ยวข�องเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�จะทำให้�ระบบข�อม้ลัม่การทำงานัแลัะการประมวลัผลัข�อม้ลั 

อย่างเป็นัปัจจุบันั จึงจำเป็นัท่�ต่�องอาศูัยค์วามร่วมม่อจากทุกฝั่่ายท่�เก่�ยวข�องในัการใช่�งานัระบบ

อยา่งต่อ่เนั่�องเพ่�อสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัต่ามนัโยบายรฐับาลัส้ค่์วามเปน็ัองค์ก์รดจิทิลััในัอนัาค์ต่ 

การนิำเทคโนิโลย่ดิจิทัลมูาใช้้ในิการพิ่ัฒนิาระบุบุแผู้นิงานิ
โครงการศูนิย์ศ้กษาการพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ

โดย กลุ่มูพิ่ัฒนิาระบุบุบุริหาร

โค์รงการพ่�นัท่� ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศู้นัย์สารสนัเทศู เป็นัระบบท่�ทำขึ�นัเพ่�อเปลั่�ยนัรป้แบบการปฏิบิตั่งิานั 

ทั�งกระบวนัการของการขอรบัสนับัสนันุังบประมาณด�านังานัศูกึษา ทดลัอง วจิยั ท่�มค่์วามซบัซ�อนั

ต่ั�งแต่่เริ�มจัดทำข�อเสนัอโค์รงการ การขอรับการสนัับสนุันังบประมาณ การพิจารณากลัั�นักรอง 

การอนัุมัต่ิ การต่ิดต่ามผลั การจัดทำรายงานั แลัะการเผยแพร่

 ปีจัจบุันัที่่�เป็ีนยัคุดืจิทิี่ลัจะเห็น็ได้ือยัา่ง

ชดัืเจนว่านวตักุรรมที่่�เกุดิืข้้�นไม่อาจจะห็ลกุ่เล่�ยัง 

ความรู้ทัี่กุษะในกุารนำเที่คโนโลยั่ดิืจิที่ัล 

มาใช้ในกุารพััฒนากุระบัวนกุารที่ำงานเพัื�อ

สนับัสนุนกุารปีฏิิบััติงานให็้บัรรลุเปี้าห็มายั

และได้ืผู้ลลัพัธ์ท์ี่่�มป่ีระสิที่ธิ์ภาพัเกิุดืปีระโยัชน์

ในกุารสร้างคณุภาพัที่ั�งด้ืานกุารบัรหิ็ารจดัืกุาร 

ดื้านความรวดืเร็วและกุารใช้ที่รัพัยัากุร 

ปีระกุอบักัุบันโยับัายัและแผู้นระดัืบัชาติ 

ว่าดื้วยักุารพััฒนาดืิจิที่ัลเพัื�อเศูรษฐกุิจและ

สังคม ซ้้�งเปี็นแผู้นแม่บัที่ห็ลักุในกุารพััฒนา

เศูรษฐกิุจและสังคมดิืจทิี่ลัข้องปีระเที่ศู ระยัะ 

๒๐ ปีี (พั.ศู. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท่ี่�กุำห็นดื

ที่ิศูที่างกุารข้ับัเคลื�อนกุารพััฒนาปีระเที่ศูที่่�

ยัั�งยันืโดืยัใช้เที่คโนโลย่ัดิืจทิี่ลั ตอ้งดืำเนินกุาร

ตามที่ิศูที่างกุารพััฒนาและเปี้าห็มายัใน

ยัุที่ธ์ศูาสตร์ที่่� ๔ ปีรับัเปีล่�ยันภาครัฐสู่กุาร 

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัล ส่งผู้ลให็้สำนักุงาน กุปีร. 

เห็็นความสำคัญข้องกุารพััฒนาเที่คโนโลยั่

ดืิจิที่ัลเพัื�อเตร่ยัมความพัร้อมกุารปีฏิิบััติงาน

สนองพัระราชดืำริและกุารบัริห็ารโครงกุาร

อันเนื�องมาจากุพัระราชดืำริที่่� ทัี่นสมัยั  

โดืยัเริ�มจากุโครงกุารที่่�สำคญั ไดืแ้กุ ่โครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำร ิโดืยัดืำเนนิกุารนำเที่คโนโลย่ัดืจิทิี่ลั 

มาใช้ในกุารพััฒนาระบับัแผู้นงานโครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำริ : ระบับับัริห็ารงานวิชากุาร 

(งานศู้กุษา ที่ดืลอง วิจัยั) เพัื�อยักุระดืับั 

ข้ด่ืความสามารถุศูนูย์ัศูกุ้ษาฯ และสำนักุงาน 

กุปีร. ในกุารรองรับักุารเปีล่�ยันแปีลงสู่กุาร

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัลในอนาคต 

 โดยระบบดังกลัา่วเริ�มดำเนิันัการต่ั�งแต่่

ป ี๒๕๖๒ มร่ะยะเวลัาในัการวางแผนั ออกแบบ

แลัะต่ิดต่ั�งระบบ ต่ลัอดจนัทดสอบระบบให้�

สามารถใช่�งานัได�ในัปี ๒๕๖๔ โดยม่ห้นั่วยงานั

ท่�รว่มดำเนันิัการได�แก ่กองศูกึษาแลัะขยายผลั

การพฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำริ กองประสานังานั 

การจัดทำข้้อ
เส์นิอโครงการ

ข้ั�นิท่� ๑

ข้ั�นิท่� ๒

ข้ั�นิท่� ๓ข้ั�นิท่� ๔

ข้ั�นิท่� ๕

ข้ั�นิท่� ๖

การพิ่ิจารณา
กลั�นิกรอง

การพิ่ิจารณา
อนิุมูัติิ

การติิดติามูผู้ล
และรายงานิผู้ล
การดำเนิินิงานิ

การจัดทำรายงานิ
ฉบุับุส์มูบุูรณ์
และป็ิดโครงการ

การนิำองค์ความูรู้
ไป็เผู้ยแพิ่ร่



เลขาฝากบอก

อ่กทั�งเป็นัการป้องกันัไม่ให้�เกิดข�อผิดพลัาด ถ่อเป็นัการป้องกันัไว�ก่อนั 

ท่�จะเกิดเห้ตุ่ ต่ัวอย่างเช่่นั อ่างเก็บนั�ำห้�วยทรายขมิ�นัอันัเนั่�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดสกลันัค์ร ซึ�งเกิดการช่ำรุดจากเห้ตุ่การณ์พายุ  

“เซินักา” เม่�อปี ๒๕๖๐ พระองค์์ทรงม่พระราช่ดำริให้�ไปสำรวจสภาพ

การใช่�งานัของโค์รงการแห้ล่ังนั�ำ แลัะโค์รงการต่่างๆ ทั�งห้มด เพ่�อให้�

โค์รงการห้ร่อสิ�งก่อสร�างต่่างๆ สามารถใช่�งานัได�อย่างมั�นัค์ง แข็งแรง  

ใช่�ประโยช่นั์ได�อย่างยั�งย่นั 

“ติ่อยอด” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงต่่อยอด

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ได�พระราช่ทานัไว� 

ทั�งห้มด โดยพระราช่ทานัพระบรมราช่านุัญาต่ให้�องค์มนัต่รเ่ป็นัผ้�ต่ดิต่าม

ขบัเค์ล่ั�อนังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�องค์มนัต่รไ่ปดแ้ลั

ทุกข์สุขของราษฎร เช่่นั ในัเร่�องของเข่�อนั อ่างเก็บนั�ำ ระบบส่งนั�ำ การ

ระบายนั�ำ แลัะการจดัการในัการขยายผลัการใช่�ประโยช่นัส์้ป่ระช่าช่นัวา่

ยังขาดอะไร ต่�องเพิ�มเต่ิมอะไร ทรงทำงานัต่ามแนัวพระราช่ดำริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่  

บรมนัาถบพิต่ร ท่�ได�พระราช่ทานัไว�เป็นัตั่วอย่าง ซึ�งเป็นัแนัวคิ์ดในัการพัฒนัา 

ต่อ่ยอด ต่วัอยา่งเช่น่ั โค์รงการพฒันัาลัุม่นั�ำก�ำอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ซึ�งเป็นัลัำนั�ำให้ญ่ทอดยาวจากจังห้วัดสกลันัค์รถึงจังห้วัดนัค์รพนัม 

แลัะไห้ลัลังแม่นั�ำโขง แต่่ระห้ว่างทาง ๒ ฝั่ั�งลัำนั�ำม่ลัำนั�ำเลั็กๆ ห้ร่อลัำนั�ำ

สาขาของลัำนั�ำก�ำจำนัวนัมาก ซึ�งสามารถต่อ่ยอดขยายผลัในัการสง่นั�ำให้�

ทั�วถึงพ่�นัท่�แห้�งแลั�งในัเขต่ภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อต่อนับนัได� ห้ร่อ 

โค์รงการผันันั�ำลัำพะยังอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ โค์รงการพัฒนัา 

ลัุม่นั�ำปากพนังัอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรกิเ็ช่่นัเดย่วกนัั สามารถขยายผลั 

พ่�นัท่�รับนั�ำให้�ประช่าช่นัได�รับประโยช่นั์อย่างทั�วถึงได�มากยิ�งขึ�นั

ประกาศูเกย่รต่คิ์ณุด�านัการเบกิจ่าย ระดบัด ่ โดยมน่ัายลัลัติ่ ถนัอมสงิห์้ 
เลัขาธกิาร กปร. เป็นัผ้�เข�ารบัโล่ัรางวลััจาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั
 นัายลัลัิต่ ถนัอมสิงห้์ เลัขาธิการ กปร. ได�กลั่าวถึงรางวัลั
ประกาศูเก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ ดังนั่� “จงรักแลัะภักด่ 
ซ่�อสัต่ย์สุจริต่ สามัค์ค์่ อุทิศูต่นั เพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั” ค์่อ 
ค์่านัิยมของสำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการ
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ(สำนัักงานั กปร.) ท่�ทกุค์นัในัองค์ก์รยดึถอ่
แลัะปฏิิบัต่ิร่วมกันั นัับเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�ทำให้�ประสบค์วามสำเร็จ 
จนัเปน็ัท่�มาของการได�รบัรางวลััองค์์กรท่�มค่์วามเปน็ัเลัศิู ในัการบรหิ้าร
จัดการด�านัการเงินัการค์ลัังในัทุกปีท่�ผ่านัมา การทำงานัด�านัการเงินั
การค์ลังัเปน็ัเร่�องท่�ผ้�บรหิ้ารแลัะเจ�าห้นั�าท่�ทกุระดบัในัสำนักังานั กปร. 
ม่ค์วามเก่�ยวข�องในับริบทของต่นัเองเพราะการดำเนัินังานัต่่างๆ  
ไม่เพ่ยงจะต่�องม่ค์วามร้� ค์วามเข�าใจในัเร่�องวิช่าการ กฎระเบ่ยบ แลัะ 
กระบวนัการปฏิิบัต่ิต่่างๆ อย่างเค์ร่งค์รัดเพ่�อให้�เกิดประสิทธิภาพแลั�ว 
ยงัต่�องมค่์วามซ่�อสตั่ยส์จุรติ่ แลัะมค่์ณุธรรมเปน็ัสำค์ญั รางวลััประกาศู
เก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ สร�างค์วามภ้มิใจแลัะเป็นัเก่ยรต่ิ
อย่างยิ�ง ถ่อเป็นัขวัญกำลัังใจของทุกค์นัในัสำนัักงานั กปร. ท่�ยังค์ง 
ยึดมั�นั ร่วมม่อร่วมใจ ปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�ให้�สมกับเป็นัข�าราช่การแลัะได� 
อุทิศูต่นัเพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั

 จดหมูายข้่าวฉบุับุนิ่� ผู้มูข้อข้ยายความูแนิวทาง
ป็ฏิิบุัติิเพิ่ิ�มูเติิมูเก่�ยวกับุพิ่ระบุรมูราโช้บุายในิป็ระเด็นิ 
“ส์้บุส์านิ รักษา และติ่อยอด” ให้เจ้าหนิ้าท่�ส์ำนิักงานิ 
กป็ร. และผูู้้ท่�ป็ฏิิบุัติิงานิโครงการอันิเนิ้�องมูาจาก 
พิ่ระราช้ดำริได้เข้้าใจติรงกันิมูากยิ�งข้้�นิ 

“ส์้บุส์านิ” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงสบ่สานั

งานัของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่  

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งห้มายค์วามถึง ทรงม่พระราช่ห้ฤทัยรับ

มรดกด�านังานัพัฒนัาโดยเฉพาะโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ท่�ทรงทำไว�เดิม แลัะแนัวพระราช่ดำริต่่างๆ มาทั�งห้มด โดยม่พระราช่

ประสงค์์ให้�ส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องดำเนัินังานัโค์รงการอย่างต่่อเนั่�อง

ให้�แลั�วเสร็จสมบ้รณ์ ต่ามพระราช่ประสงค์์แลัะวัต่ถุประสงค์์ของ

โค์รงการ

 “รักษา” ม ่๒ นัยั นัยัแรก ห้มายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�า

เจ�าอย้่ห้ัว ทรงรักษาโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�พระบาท

สมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 

ได�พระราช่ทานัแนัวพระราช่ดำริให้�ดำเนัินัโค์รงการไว�ให้�ดำรงอย้่ 

อย่างม่ค์ุณภาพ เพ่�อให้�ประช่าช่นัได�รับร้�แลัะสามารถเร่ยนัร้�แนัว 

พระราช่ดำริ แนัวค์ิดด�านัการพัฒนัา รวมทั�งแนัวทางการดำเนัินังานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรติ่า่งๆ เห้ลัา่นั่�ไว� นัยัท่�สอง พระบาท

สมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงให้�ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องเข�าไปด้แลั

บำรงุรกัษาโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�ดำเนันิัการมานัานัแลั�ว 

โดยเฉพาะโค์รงการท่�ม่สิ�งก่อสร�าง ม่การใช่�งานัมานัานัมากค์วรด้แลั 

ไมใ่ห้�เส่�อมสภาพ รกัษาให้�อย้ใ่นัสภาพท่�ใช่�งานัได� อยา่ปลัอ่ยให้�เสย่ห้าย 

เป็็นิความูภาคภูมูิใจ และเป็็นิข้วัญกำลังใจให้หน่ิวยงานิ 
ข้องรัฐท่�ส์ามูารถใช้้ เงินิงบุป็ระมูาณได้อย่ างคุ้ มูค่ า  
มู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่ โป็ร่งใส์ เกิดป็ระโยช้นิ์ส์ูงส์ุดและเป็็นิการ 
ส์่งเส์ริมูการป็ฏิิบุัติิงานิด้านิการเงินิ การคลังในิภาพิ่รวมู
ข้องป็ระเทศ ให้มู่ความูถูกติ้อง โป็ร่งใส์ และมู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่

 เม่�อวนััท่� ๗ กมุภาพนััธ ์๒๕๖๕ กรมบญัช่ก่ลัางได�จดัพธิม่อบรางวลัั
องค์์กรท่�มค่์วามเป็นัเลัศิูในัการบรหิ้ารจดัการด�านัการเงนิัการค์ลังั ค์รั�งท่� ๗ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ให้�แกห่้นัว่ยงานัท่�ผา่นัการประเมนิัผลั
การปฏิิบัต่ิงานัต่ามขั�นัต่อนัการบริห้ารด�านัการเงินัการค์ลััง ๕ มิต่ิ ค์่อ  
มิต่ิด�านัการจัดซ่�อจัดจ�าง มิต่ิด�านัการเบิกจ่าย มิต่ิด�านัการบัญช่่ภาค์รัฐ 
มิต่ิด�านัการต่รวจสอบภายในัภาค์รัฐ แลัะมิต่ิด�านัปลัอดค์วามรับผิดทาง
ลัะเมิดซึ�งแต่่ลัะมิต่ิได�ม่การปรับปรุงเกณฑ์์ให้�เห้มาะสม แลัะสอดค์ลั�อง 
กบัสถานัการณ์ในัปัจจบุนัั โดยได�รบัเกย่รต่จิาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ เป็นัประธานัในัพิธ่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั  
ในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ม่ห้นั่วยงานัท่�ได�รับรางวัลัทั�งสิ�นั  
๓๒ ห้นั่วยงานั ๕๔ รางวัลั 
 สำนักังานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ (สำนักังานั กปร.) ผา่นัการประเมินัผลัการปฏิบัิต่งิานั
ในัมิต่ดิ�านัการเบิกจ่ายเป็นัปีท่� ๔ ซึ�งในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ได�รับรางวัลั 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลองค์กรท่�มู่ความูเป็็นิเลิศ
ในิการบุริหารจัดการด้านิการเงินิการคลัง

โดย กลัุ่มบริห้ารการเงินัการค์ลัังแลัะพัสดุ

โครงการฝายบุ้านิเข้าแดงพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ
ติำบุลทับุช้้าง อำเภอส์อยดาว จังหวัดจันิทบุุร่ 

โดย กองประสานงานโครงการพื้้�นที่่� ๑

ส์ภาพิ่ป็ัญหา
 พ่�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่  

ส่วนัให้ญ่เป็นัป่าเขา สลัับกับท่�ราบแลัะเนิันัเขาไม่ส้งมากนััก 

พ่�นัท่�ทางทศิูต่ะวนััต่กต่ดิต่่อกบัเขต่รกัษาพนััธุส์ตั่ว์ป่าเขาสอยดาว 

เป็นัแห้ลั่งต่�นันั�ำสำค์ัญห้ลัายสาย แม�ว่าจะเป็นัพ่�นัท่�ต่�นันั�ำ  

แต่่ด�วยค์วามท่�ม่ลัักษณะเป็นัพ่�นัท่�ลัาดช่ันั ทำให้�นั�ำท่�ไห้ลัลังมา

จากเขาสอยดาวไห้ลัมาต่ามค์ลัองย่อยในัพ่�นัท่�แลั�วก็ผ่านัเลัยไป 

ไม่ม่อ่างเพ่�อเก็บกักนั�ำไว�ใช่� ห้ร่อม่ฝั่ายสำห้รับช่ะลัอนั�ำ ดังนัั�นั 

เม่�อเข�าส้่ฤด้แลั�ง พ่�นัท่�นั่�จึงไม่ม่นั�ำไว�ใช่�สำห้รับอุปโภค์บริโภค์ 

แลัะประกอบอาช่่พเกษต่รกรรม

 พ่�นัท่�การเกษต่รส่วนัให้ญ่ราษฎรจะทำการเพาะปลัก้พช่่ไร่ 

สลัับพ่ช่สวนั แลัะม่การเลั่�ยงสัต่ว์ได�แก่โค์นัม เพ่�อส่งผลัิต่ภัณฑ์์

นั�ำนัมให้�แกส่ห้กรณโ์ค์นัมอยา่งแพรห่้ลัาย สภาพดนิัสว่นัให้ญจ่ะ

เปน็ัดนิัรว่นัปนัทราย มค่์วามสมบร้ณ์ต่�ำ แลัะมอั่ต่ราการไห้ลัซึม

ของนั�ำเร็ว สำห้รับแห้ลั่งนั�ำในัพ่�นัท่�จะใช่�นั�ำจากค์ลัองต่าโนัด  

ซึ�งเป็นัค์ลัองธรรมช่าต่ิขนัาดให้ญ่ท่�ไห้ลัผ่านัพ่�นัท่�เป็นัแห้ลั่งนั�ำ

ห้ลัักในัการอุปโภค์บริโภค์ การทำการเกษต่ร แลัะเลั่�ยงสัต่ว์  

มก่ารขดุบอ่นั�ำต่่�นัในัพ่�นัท่�ของราษฎรเอง แลัะมก่ารใช่�นั�ำบาดาลั 

แต่่ไม่สามารถใช่�นั�ำได�ต่ลัอดทั�งปี ด�วยเห้ตุ่นั่� นัายบุญช่่วย 

โต่ประเสริฐ ต่ัวแทนัราษฎร ห้ม้่ ๑๗ บ�านัเขาแดงพัฒนัา  

ต่ำบลัทบัช่�าง อำเภอสอยดาว จงัห้วดัจนััทบรุ ่จงึกราบบงัค์มทล้ั

ขอพระราช่ทานั ค์วามช่ว่ยเห้ลัอ่ขอแห้ล่ังเก็บกักนั�ำไว�ใช่�ในัพ่�นัท่� 

การดำเนิินิงานิ
 พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงม่พระมห้ากรุณาธิค์ุณ

พระราช่ทานัค์วามช่่วยเห้ลั่อเพ่�อแก�ไขปัญห้าให้�กับราษฎรบ�านัเขาแดงพัฒนัา

อย่างเป็นัร้ปธรรม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลั�าฯ รับโค์รงการก่อสร�างฝั่าย 

บ�านัเขาแดงพฒันัา เปน็ัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิเม่�อวนััท่� ๑ มน่ัาค์ม 

๒๕๖๐ ทั�งนั่� นัับเป็นัโค์รงการพัฒนัาแห้ล่ังนั�ำท่�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว 

รัช่กาลัท่� ๑๐ ทรงรับไว�เป็นัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริชุ่ดแรกๆ ท่�ทรง

สบ่สานัพระราช่ปณธิานัพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรให้�ม่ช่่วิต่ค์วามเป็นัอย้่ ท่�ด่  

โดยสำนัักงานั กปร. แลัะจังห้วัดจันัทบุร่ได�สนัับสนุันังบประมาณดำเนิันังานั 

สนัองพระราช่ดำร ิโดยกรมช่ลัประทานัดำเนันิังานักอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัา

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริขึ�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

ส้ง ๓ เมต่ร ยาว ๔๐ เมต่ร พร�อมกับขุดลัอกห้นั�าฝั่าย แลัะขุดลัอกค์ลัองต่าโนัด 

ซึ�งได�ดำเนิันัการแลั�วเสร็จเม่�อปี ๒๕๖๐ รวมถึงได�ดำเนิันัการก่อสร�างสะพานั

ค์อนักร่ต่เสริมเห้ลั็กแลั�วเสร็จ เม่�อปี ๒๕๖๑  

ป็ระโยช้นิ์โครงการ
 เม่�อกอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรแิลั�วเสรจ็ 

ราษฎรในัพ่�นัท่�บ�านัเขาแดงพัฒนัา ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

แลัะห้ม้่บ�านัใกลั�เค์่ยงม่แห้ล่ังนั�ำเพ่�อทำการเกษต่ร แลัะกิจกรรมการเลั่�ยงโค์นัม 

ในัพ่�นัท่�ได�ทั�งฤดฝ้ั่นัแลัะฤดแ้ลั�ง โดยมพ่่�นัท่�รบัประโยช่น์ัประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ แลัะ

ม่ปริมาณนั�ำเพิ�มสำห้รับใช่�ประโยช่นั์ไม่นั�อยกว่า ๔๔๔,๒๐๐ ลั้กบาศูก์เมต่รต่่อปี 

รวมทั�งได�รับค์วามสะดวกในัการเดินัทางแลัะขนัส่งผลัผลิัต่การเกษต่รมากขึ�นั  

อ่กทั�งในัฤด้นั�ำห้ลัากยังช่่วยให้�การระบายนั�ำม่ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นัด�วย 

  ดังนัั�นั การนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัาระบบแผนังานัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษา 

การพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ : ระบบบริห้ารงานัวิช่าการ (งานัศึูกษา ทดลัอง วิจัย)  

จงึเป็นัการช่่วยเพิ�มประสิทธิภาพในัการบริห้ารโค์รงการ ลัดขั�นัต่อนัการเสนัอข�อเสนัอโค์รงการศึูกษา 

ทดลัอง วิจัยระห้ว่างศู้นัย์ศูึกษาฯ มายังสำนัักงานั กปร. แลัะระห้ว่างกองท่�เก่�ยวข�องให้�สะดวก

รวดเร็ว รวมทั�งช่่วยสำนัักงานั กปร. ในัการต่รวจสอบแลัะต่ิดต่ามโค์รงการ ต่ลัอดจนัการบันัทึก

ข�อม้ลัโค์รงการเป็นัระบบดิจิทัลัจะเป็นัระบบฐานัข�อม้ลังานัศูึกษา ทดลัอง วิจัยของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

อ่กด�วย ซึ�งเพิ�มข่ดค์วามสามารถในัการส่บค์�นัข�อม้ลัโค์รงการ แผนังานั งบประมาณ นัอกจากนั่� 

ระบบดังกลั่าวเป็นัแพลัต่ฟื้อร์ม (Platform) ท่�สำนัักงานั กปร. แลัะศู้นัย์ศูึกษาฯ สามารถทำงานั

ร่วมกันัได�อย่างม่มาต่รฐานั ผ้�ใช่�งานัสามารถรับทราบข�อม้ลัแลัะส่�อสารได�บนัแพลัต่ฟื้อร์มเด่ยว 

นัั�นัค์่อ เป็นัระบบข�อม้ลัท่�เสริมประสิทธิภาพในัการปฏิิบัต่ิงานัของระดับบุค์ค์ลัในัห้นั่วยงานั  

ช่่วยให้�การทำงานัของเจ�าห้นั�าท่�ผ้�รับผิดช่อบนัั�นัม่การปฏิิบัต่ิงานัท่�ม่ค์ุณภาพ ผ้�ใช่�งานัสามารถ

วางแผนัจดัการ ค์วบค์มุการทำงานัต่ามขั�นัต่อนัได�ดข่ึ�นั โดยผ้�ใช่�งานัของศูน้ัย์ศูกึษาฯ สามารถเข�ามา 

บันัทึกแผนังานังานัศูึกษา ทดลัอง แลัะต่ิดต่ามขั�นัต่อนัการดำเนัินังานัได�อย่างสะดวก รวดเร็ว 

อย่างไรก็ต่ามการนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัากระบวนัการทำงานั ทำให้�เกิดการ 

ปรบัเปล่ั�ยนัพฤติ่กรรมการทำงานัห้รอ่การปฏิบิตั่งิานัในัองค์ก์รให้�มค่์วามทนััสมยั ดงันัั�นั เจ�าห้นั�าท่�

ท่�เก่�ยวข�องเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�จะทำให้�ระบบข�อม้ลัม่การทำงานัแลัะการประมวลัผลัข�อม้ลั 

อย่างเป็นัปัจจุบันั จึงจำเป็นัท่�ต่�องอาศูัยค์วามร่วมม่อจากทุกฝั่่ายท่�เก่�ยวข�องในัการใช่�งานัระบบ

อยา่งต่อ่เนั่�องเพ่�อสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัต่ามนัโยบายรฐับาลัส้ค่์วามเปน็ัองค์ก์รดจิทิลััในัอนัาค์ต่ 

การนิำเทคโนิโลย่ดิจิทัลมูาใช้้ในิการพิ่ัฒนิาระบุบุแผู้นิงานิ
โครงการศูนิย์ศ้กษาการพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ

โดย กลุ่มูพิ่ัฒนิาระบุบุบุริหาร

โค์รงการพ่�นัท่� ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศูน้ัย์สารสนัเทศู เป็นัระบบท่�ทำขึ�นัเพ่�อเปลั่�ยนัรป้แบบการปฏิบิตั่งิานั 

ทั�งกระบวนัการของการขอรบัสนับัสนันุังบประมาณด�านังานัศูกึษา ทดลัอง วจิยั ท่�มค่์วามซบัซ�อนั

ต่ั�งแต่่เริ�มจัดทำข�อเสนัอโค์รงการ การขอรับการสนัับสนุันังบประมาณ การพิจารณากลัั�นักรอง 

การอนัุมัต่ิ การต่ิดต่ามผลั การจัดทำรายงานั แลัะการเผยแพร่

 ปีจัจบุันัที่่�เป็ีนยัคุดืจิทิี่ลัจะเห็น็ได้ือยัา่ง

ชดัืเจนว่านวตักุรรมที่่�เกุดิืข้้�นไม่อาจจะห็ลกุ่เล่�ยัง 

ความรู้ทัี่กุษะในกุารนำเที่คโนโลยั่ดิืจิที่ัล 

มาใช้ในกุารพััฒนากุระบัวนกุารที่ำงานเพัื�อ

สนับัสนุนกุารปีฏิิบััติงานให็้บัรรลุเปี้าห็มายั

และได้ืผู้ลลัพัธ์ท์ี่่�มป่ีระสิที่ธิ์ภาพัเกิุดืปีระโยัชน์

ในกุารสร้างคณุภาพัที่ั�งด้ืานกุารบัรหิ็ารจดัืกุาร 

ดื้านความรวดืเร็วและกุารใช้ที่รัพัยัากุร 

ปีระกุอบักัุบันโยับัายัและแผู้นระดัืบัชาติ 

ว่าดื้วยักุารพััฒนาดืิจิที่ัลเพัื�อเศูรษฐกุิจและ

สังคม ซ้้�งเปี็นแผู้นแม่บัที่ห็ลักุในกุารพััฒนา

เศูรษฐกิุจและสังคมดิืจทิี่ลัข้องปีระเที่ศู ระยัะ 

๒๐ ปีี (พั.ศู. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท่ี่�กุำห็นดื

ที่ิศูที่างกุารข้ับัเคลื�อนกุารพััฒนาปีระเที่ศูที่่�

ยัั�งยันืโดืยัใช้เที่คโนโลยัดิ่ืจทิี่ลั ตอ้งดืำเนินกุาร

ตามที่ิศูที่างกุารพััฒนาและเปี้าห็มายัใน

ยัุที่ธ์ศูาสตร์ที่่� ๔ ปีรับัเปีล่�ยันภาครัฐสู่กุาร 

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัล ส่งผู้ลให็้สำนักุงาน กุปีร. 

เห็็นความสำคัญข้องกุารพััฒนาเที่คโนโลยั่

ดืิจิที่ัลเพัื�อเตร่ยัมความพัร้อมกุารปีฏิิบััติงาน

สนองพัระราชดืำริและกุารบัริห็ารโครงกุาร

อันเนื�องมาจากุพัระราชดืำริที่่� ทัี่นสมัยั  

โดืยัเริ�มจากุโครงกุารที่่�สำคญั ไดืแ้กุ ่โครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำร ิโดืยัดืำเนนิกุารนำเที่คโนโลยัด่ืจิทิี่ลั 

มาใช้ในกุารพััฒนาระบับัแผู้นงานโครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำริ : ระบับับัริห็ารงานวิชากุาร 

(งานศู้กุษา ที่ดืลอง วิจัยั) เพัื�อยักุระดืับั 

ข้ด่ืความสามารถุศูนูย์ัศูกุ้ษาฯ และสำนักุงาน 

กุปีร. ในกุารรองรับักุารเปีล่�ยันแปีลงสู่กุาร

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัลในอนาคต 

 โดยระบบดังกลัา่วเริ�มดำเนิันัการต่ั�งแต่่

ป ี๒๕๖๒ มร่ะยะเวลัาในัการวางแผนั ออกแบบ

แลัะต่ิดต่ั�งระบบ ต่ลัอดจนัทดสอบระบบให้�

สามารถใช่�งานัได�ในัปี ๒๕๖๔ โดยม่ห้นั่วยงานั

ท่�รว่มดำเนันิัการได�แก ่กองศูกึษาแลัะขยายผลั

การพฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำริ กองประสานังานั 

การจัดทำข้้อ
เส์นิอโครงการ

ข้ั�นิท่� ๑

ข้ั�นิท่� ๒

ข้ั�นิท่� ๓ข้ั�นิท่� ๔

ข้ั�นิท่� ๕

ข้ั�นิท่� ๖

การพิ่ิจารณา
กลั�นิกรอง

การพิ่ิจารณา
อนิุมูัติิ

การติิดติามูผู้ล
และรายงานิผู้ล
การดำเนิินิงานิ

การจัดทำรายงานิ
ฉบุับุส์มูบุูรณ์
และป็ิดโครงการ

การนิำองค์ความูรู้
ไป็เผู้ยแพิ่ร่



เลขาฝากบอก

อ่กทั�งเป็นัการป้องกันัไม่ให้�เกิดข�อผิดพลัาด ถ่อเป็นัการป้องกันัไว�ก่อนั 

ท่�จะเกิดเห้ตุ่ ต่ัวอย่างเช่่นั อ่างเก็บนั�ำห้�วยทรายขมิ�นัอันัเนั่�องมาจาก 

พระราช่ดำริ จังห้วัดสกลันัค์ร ซึ�งเกิดการช่ำรุดจากเห้ตุ่การณ์พายุ  

“เซินักา” เม่�อปี ๒๕๖๐ พระองค์์ทรงม่พระราช่ดำริให้�ไปสำรวจสภาพ

การใช่�งานัของโค์รงการแห้ล่ังนั�ำ แลัะโค์รงการต่่างๆ ทั�งห้มด เพ่�อให้�

โค์รงการห้ร่อสิ�งก่อสร�างต่่างๆ สามารถใช่�งานัได�อย่างมั�นัค์ง แข็งแรง  

ใช่�ประโยช่นั์ได�อย่างยั�งย่นั 

“ติ่อยอด” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงต่่อยอด

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�พระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร 

มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ได�พระราช่ทานัไว� 

ทั�งห้มด โดยพระราช่ทานัพระบรมราช่านุัญาต่ให้�องค์มนัต่รเ่ป็นัผ้�ต่ดิต่าม

ขบัเค์ลั่�อนังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิให้�องค์มนัต่รไ่ปดแ้ลั

ทุกข์สุขของราษฎร เช่่นั ในัเร่�องของเข่�อนั อ่างเก็บนั�ำ ระบบส่งนั�ำ การ

ระบายนั�ำ แลัะการจดัการในัการขยายผลัการใช่�ประโยช่นัส์้ป่ระช่าช่นัวา่

ยังขาดอะไร ต่�องเพิ�มเต่ิมอะไร ทรงทำงานัต่ามแนัวพระราช่ดำริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่  

บรมนัาถบพิต่ร ท่�ได�พระราช่ทานัไว�เป็นัตั่วอย่าง ซึ�งเป็นัแนัวคิ์ดในัการพัฒนัา 

ต่อ่ยอด ต่วัอยา่งเช่น่ั โค์รงการพฒันัาลัุม่นั�ำก�ำอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ซึ�งเป็นัลัำนั�ำให้ญ่ทอดยาวจากจังห้วัดสกลันัค์รถึงจังห้วัดนัค์รพนัม 

แลัะไห้ลัลังแม่นั�ำโขง แต่่ระห้ว่างทาง ๒ ฝั่ั�งลัำนั�ำม่ลัำนั�ำเลั็กๆ ห้ร่อลัำนั�ำ

สาขาของลัำนั�ำก�ำจำนัวนัมาก ซึ�งสามารถต่อ่ยอดขยายผลัในัการสง่นั�ำให้�

ทั�วถึงพ่�นัท่�แห้�งแลั�งในัเขต่ภาค์ต่ะวันัออกเฉ่ยงเห้นั่อต่อนับนัได� ห้ร่อ 

โค์รงการผันันั�ำลัำพะยังอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ โค์รงการพัฒนัา 

ลัุม่นั�ำปากพนัังอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรกิเ็ช่่นัเดย่วกนัั สามารถขยายผลั 

พ่�นัท่�รับนั�ำให้�ประช่าช่นัได�รับประโยช่นั์อย่างทั�วถึงได�มากยิ�งขึ�นั

ประกาศูเกย่รต่คิ์ณุด�านัการเบกิจ่าย ระดบัด ่ โดยมน่ัายลัลัติ่ ถนัอมสงิห์้ 
เลัขาธกิาร กปร. เป็นัผ้�เข�ารบัโล่ัรางวลััจาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั
 นัายลัลัิต่ ถนัอมสิงห้์ เลัขาธิการ กปร. ได�กลั่าวถึงรางวัลั
ประกาศูเก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ ดังนั่� “จงรักแลัะภักด่ 
ซ่�อสัต่ย์สุจริต่ สามัค์ค์่ อุทิศูต่นั เพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั” ค์่อ 
ค์่านัิยมของสำนัักงานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการ
อนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิ(สำนักังานั กปร.) ท่�ทกุค์นัในัองค์์กรยดึถอ่
แลัะปฏิิบัต่ิร่วมกันั นัับเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�ทำให้�ประสบค์วามสำเร็จ 
จนัเปน็ัท่�มาของการได�รบัรางวลััองค์ก์รท่�มค่์วามเปน็ัเลัศิู ในัการบรหิ้าร
จัดการด�านัการเงินัการค์ลัังในัทุกปีท่�ผ่านัมา การทำงานัด�านัการเงินั
การค์ลัังเปน็ัเร่�องท่�ผ้�บรหิ้ารแลัะเจ�าห้นั�าท่�ทกุระดบัในัสำนักังานั กปร. 
ม่ค์วามเก่�ยวข�องในับริบทของต่นัเองเพราะการดำเนัินังานัต่่างๆ  
ไม่เพ่ยงจะต่�องม่ค์วามร้� ค์วามเข�าใจในัเร่�องวิช่าการ กฎระเบ่ยบ แลัะ 
กระบวนัการปฏิิบัต่ิต่่างๆ อย่างเค์ร่งค์รัดเพ่�อให้�เกิดประสิทธิภาพแลั�ว 
ยงัต่�องมค่์วามซ่�อสตั่ยส์จุรติ่ แลัะมค่์ณุธรรมเปน็ัสำค์ญั รางวลััประกาศู
เก่ยรต่ิค์ุณด�านัการเบิกจ่าย ระดับด่ สร�างค์วามภ้มิใจแลัะเป็นัเก่ยรต่ิ
อย่างยิ�ง ถ่อเป็นัขวัญกำลัังใจของทุกค์นัในัสำนัักงานั กปร. ท่�ยังค์ง 
ยึดมั�นั ร่วมม่อร่วมใจ ปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�ให้�สมกับเป็นัข�าราช่การแลัะได� 
อุทิศูต่นัเพ่�อประโยช่นั์สุขของประช่าช่นั

 จดหมูายข้่าวฉบุับุนิ่� ผู้มูข้อข้ยายความูแนิวทาง
ป็ฏิิบุัติิเพิ่ิ�มูเติิมูเก่�ยวกับุพิ่ระบุรมูราโช้บุายในิป็ระเด็นิ 
“ส์้บุส์านิ รักษา และติ่อยอด” ให้เจ้าหนิ้าท่�ส์ำนิักงานิ 
กป็ร. และผูู้้ท่�ป็ฏิิบุัติิงานิโครงการอันิเนิ้�องมูาจาก 
พิ่ระราช้ดำริได้เข้้าใจติรงกันิมูากยิ�งข้้�นิ 

“ส์้บุส์านิ” พระบาทสมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงสบ่สานั

งานัของพระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่  

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ซึ�งห้มายค์วามถึง ทรงม่พระราช่ห้ฤทัยรับ

มรดกด�านังานัพัฒนัาโดยเฉพาะโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ

ท่�ทรงทำไว�เดิม แลัะแนัวพระราช่ดำริต่่างๆ มาทั�งห้มด โดยม่พระราช่

ประสงค์์ให้�ส่วนัราช่การท่�เก่�ยวข�องดำเนัินังานัโค์รงการอย่างต่่อเนั่�อง

ให้�แลั�วเสร็จสมบ้รณ์ ต่ามพระราช่ประสงค์์แลัะวัต่ถุประสงค์์ของ

โค์รงการ

 “รักษา” ม ่๒ นัยั นัยัแรก ห้มายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�า

เจ�าอย้่ห้ัว ทรงรักษาโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริท่�พระบาท

สมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพติ่ร 

ได�พระราช่ทานัแนัวพระราช่ดำริให้�ดำเนัินัโค์รงการไว�ให้�ดำรงอย้่ 

อย่างม่ค์ุณภาพ เพ่�อให้�ประช่าช่นัได�รับร้�แลัะสามารถเร่ยนัร้�แนัว 

พระราช่ดำริ แนัวค์ิดด�านัการพัฒนัา รวมทั�งแนัวทางการดำเนัินังานั

โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรติ่า่งๆ เห้ลัา่นั่�ไว� นััยท่�สอง พระบาท

สมเด็จพระวช่ิรเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงให้�ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องเข�าไปด้แลั

บำรงุรกัษาโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรทิ่�ดำเนันิัการมานัานัแลั�ว 

โดยเฉพาะโค์รงการท่�ม่สิ�งก่อสร�าง ม่การใช่�งานัมานัานัมากค์วรด้แลั 

ไมใ่ห้�เส่�อมสภาพ รกัษาให้�อย้ใ่นัสภาพท่�ใช่�งานัได� อยา่ปลัอ่ยให้�เสย่ห้าย 

เป็็นิความูภาคภูมูิใจ และเป็็นิข้วัญกำลังใจให้หน่ิวยงานิ 
ข้องรัฐท่�ส์ามูารถใช้้ เงินิงบุป็ระมูาณได้อย่ างคุ้ มูค่ า  
มู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่ โป็ร่งใส์ เกิดป็ระโยช้นิ์ส์ูงส์ุดและเป็็นิการ 
ส์่งเส์ริมูการป็ฏิิบุัติิงานิด้านิการเงินิ การคลังในิภาพิ่รวมู
ข้องป็ระเทศ ให้มู่ความูถูกติ้อง โป็ร่งใส์ และมู่ป็ระส์ิทธิิภาพิ่

 เม่�อวนััท่� ๗ กมุภาพนััธ ์๒๕๖๕ กรมบญัช่ก่ลัางได�จดัพธิม่อบรางวลัั
องค์์กรท่�มค่์วามเป็นัเลัศิูในัการบรหิ้ารจดัการด�านัการเงนิัการค์ลังั ค์รั�งท่� ๗ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ให้�แกห่้นัว่ยงานัท่�ผา่นัการประเมนิัผลั
การปฏิิบัต่ิงานัต่ามขั�นัต่อนัการบริห้ารด�านัการเงินัการค์ลััง ๕ มิต่ิ ค์่อ  
มิต่ิด�านัการจัดซ่�อจัดจ�าง มิต่ิด�านัการเบิกจ่าย มิต่ิด�านัการบัญช่่ภาค์รัฐ 
มิต่ิด�านัการต่รวจสอบภายในัภาค์รัฐ แลัะมิต่ิด�านัปลัอดค์วามรับผิดทาง
ลัะเมิดซึ�งแต่่ลัะมิต่ิได�ม่การปรับปรุงเกณฑ์์ให้�เห้มาะสม แลัะสอดค์ลั�อง 
กบัสถานัการณ์ในัปัจจบุนัั โดยได�รบัเกย่รต่จิาก พลัเอก ประยทุธ์ จนััทร์โอช่า 
นัายกรัฐมนัต่ร่ เป็นัประธานัในัพิธ่ ณ ต่ึกสันัต่ิไมต่ร่ ทำเนั่ยบรัฐบาลั  
ในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ม่ห้นั่วยงานัท่�ได�รับรางวัลัทั�งสิ�นั  
๓๒ ห้นั่วยงานั ๕๔ รางวัลั 
 สำนักังานัค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�อง
มาจากพระราช่ดำริ (สำนักังานั กปร.) ผา่นัการประเมินัผลัการปฏิบัิต่งิานั
ในัมิต่ดิ�านัการเบิกจ่ายเป็นัปีท่� ๔ ซึ�งในัปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๖๓ ได�รับรางวัลั 

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลองค์กรท่�มู่ความูเป็็นิเลิศ
ในิการบุริหารจัดการด้านิการเงินิการคลัง

โดย กลัุ่มบริห้ารการเงินัการค์ลัังแลัะพัสดุ

โครงการฝายบุ้านิเข้าแดงพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ
ติำบุลทับุช้้าง อำเภอส์อยดาว จังหวัดจันิทบุุร่ 

โดย กองประสานงานโครงการพื้้�นที่่� ๑

ส์ภาพิ่ป็ัญหา
 พ่�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่  

ส่วนัให้ญ่เป็นัป่าเขา สลัับกับท่�ราบแลัะเนิันัเขาไม่ส้งมากนััก 

พ่�นัท่�ทางทศิูต่ะวนััต่กต่ดิต่่อกบัเขต่รกัษาพนััธุส์ตั่ว์ป่าเขาสอยดาว 

เป็นัแห้ลั่งต่�นันั�ำสำค์ัญห้ลัายสาย แม�ว่าจะเป็นัพ่�นัท่�ต่�นันั�ำ  

แต่่ด�วยค์วามท่�ม่ลัักษณะเป็นัพ่�นัท่�ลัาดช่ันั ทำให้�นั�ำท่�ไห้ลัลังมา

จากเขาสอยดาวไห้ลัมาต่ามค์ลัองย่อยในัพ่�นัท่�แลั�วก็ผ่านัเลัยไป 

ไม่ม่อ่างเพ่�อเก็บกักนั�ำไว�ใช่� ห้ร่อม่ฝั่ายสำห้รับช่ะลัอนั�ำ ดังนัั�นั 

เม่�อเข�าส้่ฤด้แลั�ง พ่�นัท่�นั่�จึงไม่ม่นั�ำไว�ใช่�สำห้รับอุปโภค์บริโภค์ 

แลัะประกอบอาช่่พเกษต่รกรรม

 พ่�นัท่�การเกษต่รส่วนัให้ญ่ราษฎรจะทำการเพาะปลัก้พช่่ไร่ 

สลัับพ่ช่สวนั แลัะม่การเลั่�ยงสัต่ว์ได�แก่โค์นัม เพ่�อส่งผลัิต่ภัณฑ์์

นั�ำนัมให้�แกส่ห้กรณโ์ค์นัมอยา่งแพรห่้ลัาย สภาพดนิัสว่นัให้ญจ่ะ

เปน็ัดนิัรว่นัปนัทราย มค่์วามสมบร้ณ์ต่�ำ แลัะมอั่ต่ราการไห้ลัซึม

ของนั�ำเร็ว สำห้รับแห้ลั่งนั�ำในัพ่�นัท่�จะใช่�นั�ำจากค์ลัองต่าโนัด  

ซึ�งเป็นัค์ลัองธรรมช่าต่ิขนัาดให้ญ่ท่�ไห้ลัผ่านัพ่�นัท่�เป็นัแห้ลั่งนั�ำ

ห้ลัักในัการอุปโภค์บริโภค์ การทำการเกษต่ร แลัะเลั่�ยงสัต่ว์  

มก่ารขดุบอ่นั�ำต่่�นัในัพ่�นัท่�ของราษฎรเอง แลัะมก่ารใช่�นั�ำบาดาลั 

แต่่ไม่สามารถใช่�นั�ำได�ต่ลัอดทั�งปี ด�วยเห้ตุ่นั่� นัายบุญช่่วย 

โต่ประเสริฐ ต่ัวแทนัราษฎร ห้ม้่ ๑๗ บ�านัเขาแดงพัฒนัา  

ต่ำบลัทบัช่�าง อำเภอสอยดาว จงัห้วดัจนััทบรุ ่จงึกราบบงัค์มทล้ั

ขอพระราช่ทานั ค์วามช่่วยเห้ลัอ่ขอแห้ล่ังเก็บกักนั�ำไว�ใช่�ในัพ่�นัท่� 

การดำเนิินิงานิ
 พระบาทสมเด็จพระวชิ่รเกลั�าเจ�าอย้่ห้ัว ทรงม่พระมห้ากรุณาธิค์ุณ

พระราช่ทานัค์วามช่่วยเห้ลั่อเพ่�อแก�ไขปัญห้าให้�กับราษฎรบ�านัเขาแดงพัฒนัา

อย่างเป็นัร้ปธรรม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลั�าฯ รับโค์รงการก่อสร�างฝั่าย 

บ�านัเขาแดงพฒันัา เปน็ัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิเม่�อวนััท่� ๑ มน่ัาค์ม 

๒๕๖๐ ทั�งนั่� นัับเป็นัโค์รงการพัฒนัาแห้ล่ังนั�ำท่�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่หั้ว 

รัช่กาลัท่� ๑๐ ทรงรับไว�เป็นัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริชุ่ดแรกๆ ท่�ทรง

สบ่สานัพระราช่ปณธิานัพระบาทสมเดจ็พระบรมช่นักาธเิบศูร มห้าภม้พิลัอดลุัยเดช่

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร เพ่�อช่่วยเห้ลั่อราษฎรให้�ม่ช่่วิต่ค์วามเป็นัอย้่ ท่�ด่  

โดยสำนัักงานั กปร. แลัะจังห้วัดจันัทบุร่ได�สนัับสนุันังบประมาณดำเนิันังานั 

สนัองพระราช่ดำร ิโดยกรมช่ลัประทานัดำเนันิังานักอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัา

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริขึ�นัท่�ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

ส้ง ๓ เมต่ร ยาว ๔๐ เมต่ร พร�อมกับขุดลัอกห้นั�าฝั่าย แลัะขุดลัอกค์ลัองต่าโนัด 

ซึ�งได�ดำเนิันัการแลั�วเสร็จเม่�อปี ๒๕๖๐ รวมถึงได�ดำเนิันัการก่อสร�างสะพานั

ค์อนักร่ต่เสริมเห้ลั็กแลั�วเสร็จ เม่�อปี ๒๕๖๑  

ป็ระโยช้นิ์โครงการ
 เม่�อกอ่สร�างฝั่ายบ�านัเขาแดงพฒันัาอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรแิลั�วเสรจ็ 

ราษฎรในัพ่�นัท่�บ�านัเขาแดงพัฒนัา ต่ำบลัทับช่�าง อำเภอสอยดาว จังห้วัดจันัทบุร่ 

แลัะห้ม้่บ�านัใกลั�เค์่ยงม่แห้ล่ังนั�ำเพ่�อทำการเกษต่ร แลัะกิจกรรมการเลั่�ยงโค์นัม 

ในัพ่�นัท่�ได�ทั�งฤดฝ้ั่นัแลัะฤดแ้ลั�ง โดยมพ่่�นัท่�รบัประโยช่น์ัประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ แลัะ

ม่ปริมาณนั�ำเพิ�มสำห้รับใช่�ประโยช่นั์ไม่นั�อยกว่า ๔๔๔,๒๐๐ ลั้กบาศูก์เมต่รต่่อปี 

รวมทั�งได�รับค์วามสะดวกในัการเดินัทางแลัะขนัส่งผลัผลิัต่การเกษต่รมากขึ�นั  

อ่กทั�งในัฤด้นั�ำห้ลัากยังช่่วยให้�การระบายนั�ำม่ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นัด�วย 

  ดังนัั�นั การนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัาระบบแผนังานัโค์รงการศู้นัย์ศูึกษา 

การพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ : ระบบบริห้ารงานัวิช่าการ (งานัศึูกษา ทดลัอง วิจัย)  

จงึเป็นัการช่่วยเพิ�มประสิทธิภาพในัการบริห้ารโค์รงการ ลัดขั�นัต่อนัการเสนัอข�อเสนัอโค์รงการศึูกษา 

ทดลัอง วิจัยระห้ว่างศู้นัย์ศูึกษาฯ มายังสำนัักงานั กปร. แลัะระห้ว่างกองท่�เก่�ยวข�องให้�สะดวก

รวดเร็ว รวมทั�งช่่วยสำนัักงานั กปร. ในัการต่รวจสอบแลัะต่ิดต่ามโค์รงการ ต่ลัอดจนัการบันัทึก

ข�อม้ลัโค์รงการเป็นัระบบดิจิทัลัจะเป็นัระบบฐานัข�อม้ลังานัศูึกษา ทดลัอง วิจัยของศู้นัย์ศูึกษาฯ 

อ่กด�วย ซึ�งเพิ�มข่ดค์วามสามารถในัการส่บค์�นัข�อม้ลัโค์รงการ แผนังานั งบประมาณ นัอกจากนั่� 

ระบบดังกลั่าวเป็นัแพลัต่ฟื้อร์ม (Platform) ท่�สำนัักงานั กปร. แลัะศู้นัย์ศูึกษาฯ สามารถทำงานั

ร่วมกันัได�อย่างม่มาต่รฐานั ผ้�ใช่�งานัสามารถรับทราบข�อม้ลัแลัะส่�อสารได�บนัแพลัต่ฟื้อร์มเด่ยว 

นัั�นัค์่อ เป็นัระบบข�อม้ลัท่�เสริมประสิทธิภาพในัการปฏิิบัต่ิงานัของระดับบุค์ค์ลัในัห้นั่วยงานั  

ช่่วยให้�การทำงานัของเจ�าห้นั�าท่�ผ้�รับผิดช่อบนัั�นัม่การปฏิิบัต่ิงานัท่�ม่ค์ุณภาพ ผ้�ใช่�งานัสามารถ

วางแผนัจดัการ ค์วบค์มุการทำงานัต่ามขั�นัต่อนัได�ดขึ่�นั โดยผ้�ใช่�งานัของศูน้ัย์ศูกึษาฯ สามารถเข�ามา 

บันัทึกแผนังานังานัศูึกษา ทดลัอง แลัะต่ิดต่ามขั�นัต่อนัการดำเนัินังานัได�อย่างสะดวก รวดเร็ว 

อย่างไรก็ต่ามการนัำเทค์โนัโลัย่ดิจิทัลัมาใช่�ในัการพัฒนัากระบวนัการทำงานั ทำให้�เกิดการ 

ปรบัเปล่ั�ยนัพฤติ่กรรมการทำงานัห้รอ่การปฏิบิตั่งิานัในัองค์ก์รให้�มค่์วามทนััสมยั ดงันัั�นั เจ�าห้นั�าท่�

ท่�เก่�ยวข�องเป็นัปัจจัยสำค์ัญท่�จะทำให้�ระบบข�อม้ลัม่การทำงานัแลัะการประมวลัผลัข�อม้ลั 

อย่างเป็นัปัจจุบันั จึงจำเป็นัท่�ต่�องอาศูัยค์วามร่วมม่อจากทุกฝั่่ายท่�เก่�ยวข�องในัการใช่�งานัระบบ

อยา่งต่่อเนั่�องเพ่�อสนับัสนันุัการปฏิบิตั่งิานัต่ามนัโยบายรฐับาลัส้ค่์วามเปน็ัองค์ก์รดจิทิลััในัอนัาค์ต่ 

การนิำเทคโนิโลย่ดิจิทัลมูาใช้้ในิการพิ่ัฒนิาระบุบุแผู้นิงานิ
โครงการศูนิย์ศ้กษาการพิ่ัฒนิาอันิเนิ้�องมูาจากพิ่ระราช้ดำริ

โดย กลุ่มูพิ่ัฒนิาระบุบุบุริหาร

โค์รงการพ่�นัท่� ศูน้ัย์ศูกึษาฯ แลัะศูน้ัย์สารสนัเทศู เป็นัระบบท่�ทำขึ�นัเพ่�อเปลั่�ยนัรป้แบบการปฏิบิตั่งิานั 

ทั�งกระบวนัการของการขอรบัสนับัสนันุังบประมาณด�านังานัศูกึษา ทดลัอง วจิยั ท่�มค่์วามซบัซ�อนั

ต่ั�งแต่่เริ�มจัดทำข�อเสนัอโค์รงการ การขอรับการสนัับสนุันังบประมาณ การพิจารณากลัั�นักรอง 

การอนัุมัต่ิ การต่ิดต่ามผลั การจัดทำรายงานั แลัะการเผยแพร่

 ปีจัจบุันัที่่�เป็ีนยัคุดืจิทิี่ลัจะเห็็นได้ือยัา่ง

ชดัืเจนว่านวตักุรรมที่่�เกุดิืข้้�นไม่อาจจะห็ลกุ่เล่�ยัง 

ความรู้ทัี่กุษะในกุารนำเที่คโนโลยั่ดิืจิที่ัล 

มาใช้ในกุารพััฒนากุระบัวนกุารที่ำงานเพัื�อ

สนับัสนุนกุารปีฏิิบััติงานให็้บัรรลุเปี้าห็มายั

และได้ืผู้ลลัพัธ์ท์ี่่�มป่ีระสิที่ธิ์ภาพัเกิุดืปีระโยัชน์

ในกุารสร้างคณุภาพัที่ั�งด้ืานกุารบัรหิ็ารจดัืกุาร 

ดื้านความรวดืเร็วและกุารใช้ที่รัพัยัากุร 

ปีระกุอบักัุบันโยับัายัและแผู้นระดัืบัชาติ 

ว่าดื้วยักุารพััฒนาดืิจิที่ัลเพัื�อเศูรษฐกุิจและ

สังคม ซ้้�งเปี็นแผู้นแม่บัที่ห็ลักุในกุารพััฒนา

เศูรษฐกิุจและสังคมดิืจทิี่ลัข้องปีระเที่ศู ระยัะ 

๒๐ ปีี (พั.ศู. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท่ี่�กุำห็นดื

ที่ิศูที่างกุารข้ับัเคลื�อนกุารพััฒนาปีระเที่ศูที่่�

ยัั�งยันืโดืยัใช้เที่คโนโลย่ัดิืจทิี่ลั ตอ้งดืำเนินกุาร

ตามที่ิศูที่างกุารพััฒนาและเปี้าห็มายัใน

ยัุที่ธ์ศูาสตร์ที่่� ๔ ปีรับัเปีล่�ยันภาครัฐสู่กุาร 

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัล ส่งผู้ลให็้สำนักุงาน กุปีร. 

เห็็นความสำคัญข้องกุารพััฒนาเที่คโนโลยั่

ดืิจิที่ัลเพัื�อเตร่ยัมความพัร้อมกุารปีฏิิบััติงาน

สนองพัระราชดืำริและกุารบัริห็ารโครงกุาร

อันเนื�องมาจากุพัระราชดืำริที่่� ทัี่นสมัยั  

โดืยัเริ�มจากุโครงกุารที่่�สำคญั ไดืแ้กุ ่โครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำร ิโดืยัดืำเนนิกุารนำเที่คโนโลยัด่ืจิทิี่ลั 

มาใช้ในกุารพััฒนาระบับัแผู้นงานโครงกุาร

ศููนยั์ศู้กุษากุารพััฒนาอันเนื� องมาจากุ 

พัระราชดืำริ : ระบับับัริห็ารงานวิชากุาร 

(งานศู้กุษา ที่ดืลอง วิจัยั) เพัื�อยักุระดืับั 

ข้ด่ืความสามารถุศูนูย์ัศูกุ้ษาฯ และสำนักุงาน 

กุปีร. ในกุารรองรับักุารเปีล่�ยันแปีลงสู่กุาร

เปี็นรัฐบัาลดืิจิที่ัลในอนาคต 

 โดยระบบดังกลัา่วเริ�มดำเนิันัการต่ั�งแต่่

ป ี๒๕๖๒ มร่ะยะเวลัาในัการวางแผนั ออกแบบ

แลัะต่ิดต่ั�งระบบ ต่ลัอดจนัทดสอบระบบให้�

สามารถใช่�งานัได�ในัปี ๒๕๖๔ โดยม่ห้นั่วยงานั

ท่�รว่มดำเนันิัการได�แก ่กองศูกึษาแลัะขยายผลั

การพฒันัาต่ามแนัวพระราช่ดำริ กองประสานังานั 

การจัดทำข้้อ
เส์นิอโครงการ

ข้ั�นิท่� ๑

ข้ั�นิท่� ๒

ข้ั�นิท่� ๓ข้ั�นิท่� ๔

ข้ั�นิท่� ๕

ข้ั�นิท่� ๖

การพิ่ิจารณา
กลั�นิกรอง

การพิ่ิจารณา
อนิุมูัติิ

การติิดติามูผู้ล
และรายงานิผู้ล
การดำเนิินิงานิ

การจัดทำรายงานิ
ฉบุับุส์มูบุูรณ์
และป็ิดโครงการ

การนิำองค์ความูรู้
ไป็เผู้ยแพิ่ร่



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีที่่� ๑๗ ฉบัับัที่่� ๒ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - พัฤษภาคม  ๒๕๖๕

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพระราชดำำาริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พับัเห็็นกุารทีุ่จริตห็รือปีระพัฤติมิชอบั ห็รือปีระสงค์แสดืงความคิดืเห็็นและให็้

ข้้อแนะนำกุารปีฏิบิัตัริาชกุาร กุรุณาแจ้งไปียังัศูนูย์ัปีฏิบิัตักิุารต่อต้านกุารที่จุรติ (ศูปีที่.) 

นายัข้จรชยัั ฤที่ธ์วิงศ์ู (ผูู้้อำนวยักุารศููนยั์ปีฏิิบััติกุารต่อต้านกุารทีุ่จริต)

โที่รศูัพัที่์ 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

วัตถุุปีระสงค์

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 กุลุ่มพััฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๒)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 2)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ต

โดย  กลุ่่�มตรวจสอบภายใน   

โดย  กองศึึกษาแลุ่ะขยายผลุ่การพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ   สำนัักงานั กปร. เข้้ารับรางวััลองค์์กรที่่�มี่ค์วัามีเป็นัเลิศ
ในัการบริหารจััดการด้านัการเงินัการค์ลัง 

ค์รั�งที่่� ๗ ประจัำปีงบประมีาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมี่�อวัันัจัันัที่ร์ที่่� ๗ กุมีภาพันัธ์์ ๒๕๖๕ 

ามนัโยบายรัฐบาลัท่�ต่�องการให้�ห้น่ัวยงานัของรัฐทุกแห่้ง 
ไม่เร่ยกสำเนัาเอกสารท่�ทางราช่การออกให้�จากประช่าช่นั 

เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกแลัะลัดภาระแก่ประช่าช่นั กรมบัญช่ก่ลัาง
จงึได�พฒันัาระบบจดัซ่�อจดัจ�างภาค์รฐัด�วยอเิลัก็ทรอนักิส์ (e - GP) 
เพิ�มเติ่มโดยเช่่�อมโยงข�อม้ลักับกรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า เพ่�อให้�
สามารถใช่�ข�อมล้ันิัต่บิคุ์ค์ลัจากระบบ e - GP ได� แลัะยงัค์งถก้ต่�อง
เป็นัไปต่ามระเบ่ยบกระทรวงการค์ลัังว่าด�วยการจัดซ่�อจัดจ�าง 
แลัะการบริห้ารพัสดุภาค์รัฐ พ.ศู. ๒๕๖๐ ข�อ ๑๔ แลัะข�อ ๑๕  
เร่�องการต่รวจสอบผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันั แลัะการกำห้นัดให้� 
ย่�นัเอกสารแสดงค์ุณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอเพ่�อต่รวจสอบ 
ผ้�มผ่ลัประโยช่น์ัร่วมกนัั

การใช้้ข้้อมููลนิิติิบุุคคลจากระบุบุจัดซื้้�อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิิกส์์ (e - GP) แทนิการย้�นิส์ำเนิาเอกส์าร 
และการติรวจส์อบุคุณส์มูบุัติิข้องผูู้้ย้�นิข้้อเส์นิอท่�เป็็นินิิติิบุุคคล

 ข้อมลูุ่อ้างองิ : กรมบญัชกีลุ่าง : หนงัสอืคณะกรรมการวนิจิฉัยัปััญหาการจดัซื้ื�อจดัจ้างแลุ่ะการบรหิารพัสัดภ่าครฐั ด�วนที่ี�สด่ ที่ี� กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ 

ลุ่งวนัที่ี� ๑๑ กม่ภาพัันธ์์ ๒๕๖๕

 แนัวทางปฏิิบัต่ิการใช่�ข�อม้ลันัิต่ิบุค์ค์ลัจากระบบ e - GP แทนัการ 
ย่�นัสำเนัาเอกสารการแสดงคุ์ณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอท่�เป็นันิัต่ิบุค์ค์ลั ค์่อ  
ผ้�ย่�นัข�อเสนัอสามารถใช่�ห้ลักัฐานัจากการเช่่�อมโยงข�อมล้ัจากระบบ e - GP ได�แก่  
ข�อมล้ันัติ่บิคุ์ค์ลัต่ามห้นัังสอ่รบัรองการจดทะเบย่นันัติ่บิคุ์ค์ลั ข�อมล้ัรายลัะเอย่ด
วัต่ถุท่�ประสงค์์ ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห์้สนัธิ แลัะข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นั 
ต่ามสำเนัาบญัช่ร่ายช่่�อผ้�ถอ่หุ้�นัของกรมพฒันัาธรุกจิการค์�า โดยไม่ต่�องรบัรอง
สำเนัาถ้กต่�องในัขั�นัต่อนัการย่�นัข�อเสนัอ แลัะห้น่ัวยงานัของรัฐก็สามารถ 
ใช่�ข�อมล้ัเดย่วกนัันั่�จากระบบ e - GP ในัการต่รวจสอบค์ณุสมบตั่ขิองผ้�ย่�นัข�อเสนัอ 
แต่่ลัะรายว่าเป็นัผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันัห้ร่อไม่เช่่นักันั ซึ�งแนัวทางปฏิิบัต่ินั่� 
มผ่ลัใช่�บงัค์บัต่ั�งแต่่วนััท่� ๑๔ กมุภาพนััธ์ ๒๕๖๕ เป็นัต่�นัไป
 

หน่่วยงาน่ของรััฐผู้้�ย่�น่ข�อเสน่อ (น่ิติิบุุคคล)

l  ใช่�ห้ลัักฐานัจากการ 

 เช่่�อมโยงข�อม้ลัจาก 

 ระบบ e - GP 

 โดืยัไม่ต้องรับัรอง 

 สำเนาถุูกุต้อง

l  ใช่�ข�อม้ลัจากระบบ e - GP 

 ในัการต่รวจสอบค์ุณสมบัต่ิ

 ของผ้�ย่�นัข�อเสนัอแต่่ลัะราย

 ว่าเปี็นผูู้้ม่ผู้ลปีระโยัชน์ 

 ร่วมกุันห็รือไม่

๑. ข�อม้ลันัิต่ิบุค์ค์ลัต่ามห้นัังส่อรับรอง

 การจดทะเบ่ยนันัิต่ิบุค์ค์ลัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า                    

๒. ข�อม้ลัรายลัะเอ่ยดวัต่ถุท่�ประสงค์์     

๓. ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห้์สนัธิ            

๔. ข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัต่าม

 สำเนัาบัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า

(รัะบุบุ e - GP)

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงมุ่งมั�นัแก�ไขปัญห้า 

ค์วามยากจนัโดยให้�ประช่าช่นัพึ�งพาต่นัเองได� อันัเป็นัห้ลัักการในัการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

ทุกๆ โค์รงการ แนัวพระราช่ดำริท่�สำค์ัญค์่อการให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จำนัวนั ๖ ศู้นัย์  

ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศู เพ่�อทดลัอง ศูึกษา แลัะวิจัยเพ่�อห้า “ตััวิอย�างควิามสัำเร็จ” ในัการพัฒนัาด�านัการเกษต่ร 

ทุกๆ ด�านัท่�เห้มาะสมกับภ้มิสังค์มของพ่�นัท่�นัั�นัๆ แลัะจัดแสดงในัร้ปแบบ “พัิพัิธ์ภััณฑ์์ธ์รรมชาตัิท่�ม่ช่วิิตั” ได�แก่

 Ending poverty through self-reliance is the basis of all of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great’s royal development projects. One of the important royal initiatives is the establishment of six Royal 

Development Study Centres (RDSCs) in every region of the country to conduct experiments, studies and research in search for 

the “Model of Success” on all kinds of agricultural practices that are appropriate with topographical and sociological of 

each locality and are displayed in the form of “A Living Natural Museum.” The six RDSCs are as follows:

Huai Hong Khrai Royal 

Development Study Cen-

tre, Chiang Mai Province 

“Upstream Forestry, Down-

stream Fishery, In Between 

Agriculture”

Huai Sai Royal Develop-

ment Study Centre , 

Phetchaburi Province

“Revive the Soil, Restore 

the Forest, Retain the  

Sufficiency of Life”

Pikun Thong Royal Devel-

opment Study Centre, 

Narathiwat Province

“Deteriorated Swamp For-

est, Accumulated Peat Soil, 

Managed by ‘Klaeng Din’”

Puparn Royal Development 

Study Centre, Sakon Nakhon 

Province

“Generate More Water, Grow 

More Forest, Harvest a Suffi-

cient Life”

Khao Hin Sorn Royal Devel-

opment  Study Cent re ,  

Chachoengsao Province

“Empty Forest, Dry Stream, Bad 

Land can all be Developed”

Kung Krabaen Bay Royal  

Development Study Centre, 

Chanthaburi Province

“Manage and Rehabilitate  

the Coastal Resources: From 

Hilltop to Sea Base”

ห็้วยัฮ่่องไคร้ 

จ.เช่่ยงให้ม่ 

“ต่�นัทางเปน็ัปา่ไม� ปลัายทางเปน็ัประมง 

ระห้ว่างทางเป็นัเกษต่รกรรม”

ห็้วยัที่รายั

จ.เพช่รบุร่

“ฟื้้�นัดินั ค์่นัป่า

พัฒนัาค์ุณภาพช่่วิต่”

พัิกุุลที่อง

จ.นัราธิวาส

“ป่าพรุเส่�อมโทรม สะสมดินัเปร่�ยว 

แกลั�งดินัอย่างเด่ยว พัฒนัาได�ยั�งย่นั”

ภูพัาน 

จ.สกลันัค์ร

“สร�างนั้�า เพิ�มป่า 

พัฒนัาช่่วิต่ท่�พอเพ่ยง”

เข้าห็ินซ้้อน 

จ.ฉะเช่ิงเทรา 

“ป่าห้าย นั�ำแห้�ง 

ดินัเลัว ก็พัฒนัาได�”

อ่าวคุ้งกุระเบัน 

จ.จันัทบุร่ 

“พฒันัาจากยอดเขาส้ท่�องทะเลั”

วัสัดุ/ุอุุปกรณ์์ 
l อปุกรณ์สำห้รบัปรบัพ่�นัท่� ได�แก่ จอบ, ค์ราด, เสย่ม, มด่ 
l ผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ (สามารถกนัันั�ำได�)
l ถงุเพาะช่ำ (ขนัาด ๕.๕ – ๖.๕ นัิ�ว ห้รอ่ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัช่นิัดผกัท่�ปลัก้)
l ดนิัผสมปลัก้ (ดนิัร่วนั ๒ ส่วนั ปุ�ยค์อกห้รอ่ปุ�ยห้มกั ๑ ส่วนั แกลับเผาห้รอ่แกลับดบิ ๒ ส่วนั ผสมให้�เข�ากนัั)
l วสัดสุำห้รับทำกรอบแปลังปลัก้อย่างง่ายๆ ประยกุต์่ใช่�ต่ามท่�มใ่นัพ่�นัท่� ได�แก่ ไม�ไผ่/ไม�อ่�นัๆ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิัท่�ปรบัขึ�นัมาทำแปลัง

ขั้ั�นตอุนการทำำ 
l เต่รย่มสถานัท่�ทำแปลังปลัก้ โดยปรบัระดบัพ่�นัแปลังให้�เสมอกนัั ไม่ลัาดเอย่ง ไม่มเ่ศูษไม�ห้รอ่ห้นิัท่�อาจจะทิ�มแทงให้�ผ�าพลัาสต่กิขาดห้รอ่รั�ว
l นัำไม�ไผ่ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิั ทำเป็นักรอบแปลังปลัก้รป้ส่�เห้ล่ั�ยม ขนัาดต่ามค์วามเห้มาะสมของพ่�นัท่� โดยค์ำถงึถงึขนัาดของผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ ท่�ใช่�ให้�ม่

ขนัาดค์ลุัมแปลังได�โดยรอบ (ในัท่�นั่�ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) แลัะให้�กรอบแปลังม่ค์วามสง้ประมาณ ๗ - ๑๐ เซนัติ่เมต่ร 
l นัำผ�าพลัาสต่กิปใ้นัแปลังปลัก้ ค์ลัมุกรอบแปลังให้�รอบด�านั
l กรอกดนิัปลัก้ท่�ผสมแลั�วลังในัถงุเพาะช่ำ แลั�วนัำไปวางเรย่งในัแปลังปลัก้ 
l ห้ยอดเมลัด็พนััธุผั์กใส่ถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ เมลัด็/ถงุ ห้รอ่นัำต่�นักลั�าผกัลังปลัก้ในัถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ ต่�นั/ถงุ
l เต่มินั�ำในัแปลังปลัก้ โดยให้�มร่ะดบัค์วามสง้ของนั�ำ ประมาณ ๓ - ๕ เซนัติ่เมต่ร

ประโยชน์ขั้อุงการทำำแปลงผักัไม่่รดุนำ�า
l ลัดข�อจำกดัด�านัพ่�นัท่�แลัะดนิัท่�ไม่เห้มาะสมกบัการปลัก้พช่่ : สามารถทำแปลังปลัก้ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัพ่�นัท่� แลัะปลัก้ในัถงุเพาะช่ำแลัะใช่�ดนิั 

ท่�เห้มาะสมกบัการปลัก้พ่ช่ (ดนิัผสม)
l สะดวก ประห้ยัดแรงงานัแลัะเวลัา : ต่ั�งแต่่การเต่รย่มแปลังปลัก้ ท่�ไม่ต่�องขดุแปลังแลัะไม่ต่�องกำจดัห้ญ�า แลัะใช่�ได�กับพ่ช่ผักทกุช่นัดิท่�เป็นัพช่่ลั�มลักุ รวมถงึ

ใช่�เวลัาดแ้ลัแปลังปลัก้นั�อยลัง เดก็ห้รอ่ผ้�สง้อายใุนัค์รอบค์รวัสามารถช่่วยดแ้ลัแปลังปลัก้ผกัได�
l ลัดการใช่�นั�ำ : ประห้ยัดนั�ำได�ถงึ ๗ เท่า โดยสงัเกต่นั�ำในัแปลังท่�ใกลั�ห้มดแลั�วประมาณ ๒ วนััสุดท�าย (ในัวนััท่� ๕ - ๗) ให้�เต่มินั�ำลังในัแปลังอก่ค์รั�ง ให้�ระดบันั�ำ  

สง้ ๓ - ๕ เซนัติ่เมต่ร ระดบัเท่าเดมิกบัค์รั�งแรก จนักระทั�งเกบ็เก่�ยวผลัผลัติ่ ห้ลัังจากนัั�นั เพย่งพ่นันั�ำห้มกัห้รอ่จลุันิัทรย์่แลัะสารสมนุัไพรไล่ัแมลังทกุ ๕ - ๗ วนัั
l ลัดต่�นัทนุัการผลัติ่ได�  : ทำแปลังปลัก้ค์รั�งเดย่ว ใช่�ปลัก้ได� ๒ - ๓ ปี ประห้ยดันั�ำ แลัะแรงงานั

ต้นทำนุการผัลติ  
 ต่วัอย่าง สำห้รบัการเพาะกลั�าเมลัด็เพ่�อจำห้น่ัาย ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร จำนัวนั ๑ แปลัง ปลัก้ได� ๖๕๐ ถงุ โดยเพาะเมลัด็ 

เช่่นั สะระแห้น่ั ผกัแพว ห้อม พรกิ มะเขอ่ มะลัะกอ มะเขอ่เทศู มะรมุ ฯลัฯ มต่่�นัทุนัการผลัติ่ ดงันั่�  
l ค่์าผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ  (สำห้รบัแปลังกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) เป็นัเงนิั  ๑๘๐  บาท
l ค่์าถงุเพาะช่ำ ๔ x ๘ นัิ�ว จำนัวนั ๓ กโิลักรมั (ประมาณ ๖๕๐ ถงุ)  เป็นัเงนิั  ๒๑๐  บาท
l ค่์าดนิัปลัก้ผสมเอง  (ดนิัร่วนั ปุ�ยค์อก แกลับเผา/แกลับดบิ)   เป็นัเงนิั  ๖๕๐  บาท
l ค่์าเมลัด็พนััธุต่์่อแปลัง    เป็นัเงนิั  ๑๒๐  บาท

 รวมต้นที่นุกุารผู้ลติ    เป็นัเงินั  ๑,๑๖๐ บาท

ผัลตอุบแทำน  
 ในัรอบ ๑ ปี สามารถปลัก้ได� ๕ รุน่ั แลัะมผ่ลัต่อบแทนัในัรอบ ๑ ปี เป็นัเงนิั จำนัวนั ๑๔,๖๑๐ บาท/แปลัง โดยมร่ายลัะเอย่ด ดงันั่�

ดูท่ละข้ั�นิติอนิว่าการเติร่ยมูแป็ลงอย่างไร

สรปุีกุำไรสทุี่ธ์/ิแปีลง/ปีี : ค์ดิเม่�อปลัก้ ๑ แปลัง จำนัวนั ๕ รุน่ั/ปี จะได�เงนิัรายได� จำนัวนั ๒,๐๙๐ + ๑๒,๕๒๐  = ๑๔,๖๑๐ บาท

รุน่ทำ่� ๑
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจาก

การจำห้น่ัายเป็นัเงินั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท (ถ�าจำห้น่ัายปลัก่ 
ค์ดิราค์าถงุลัะ ๑๐ บาท)

l ห้กัต่�นัทุนั จำนัวนั ๑,๑๖๐  บาท
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๒,๐๙๐ บาท/แปลัง 

รุน่ทำ่� ๒ - ๕
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจากการจำห้น่ัาย

เป็นัเงนิั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท
l มต่่�นัทุนัเพย่งค่์าเมลัด็พนััธุ ์จำนัวนั ๑๒๐ บาท 
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๓,๑๓๐ บาท/แปลัง 
l ปลัก้ให้�ค์รบรอบปีอก่ จำนัวนั ๔ รุน่ั จะได�เงนิั จำนัวนั ๑๒,๕๒๐ บาท/แปลัง

องค์ความรู้โดืยั กลัุ่มเกษต่รกรรมยั�งย่นัอำเภอกันัทรวิช่ัย จังห้วัดมห้าสารค์าม   โทร. ๐๖ ๑๕๘๒ ๒๒๓๕ (นัายค์ำพันัธ์ เห้ลั่าวงษ่)

การทำแป็ลงป็ลูกผู้ักไมู่ติ้องรดนิ�ำ (ทุกวันิ) 

Royal Development Study Centres



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีที่่� ๑๗ ฉบัับัที่่� ๒ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - พัฤษภาคม  ๒๕๖๕

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพระราชดำำาริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พับัเห็็นกุารทีุ่จริตห็รือปีระพัฤติมิชอบั ห็รือปีระสงค์แสดืงความคิดืเห็็นและให็้

ข้้อแนะนำกุารปีฏิบิัตัริาชกุาร กุรุณาแจ้งไปียังัศูนูย์ัปีฏิบิัตักิุารต่อต้านกุารที่จุรติ (ศูปีที่.) 

นายัข้จรชยัั ฤที่ธ์วิงศ์ู (ผูู้้อำนวยักุารศููนยั์ปีฏิิบััติกุารต่อต้านกุารทีุ่จริต)

โที่รศูัพัที่์ 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

วัตถุุปีระสงค์

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 กุลุ่มพััฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๒)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 2)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ต

โดย  กลุ่่�มตรวจสอบภายใน   

โดย  กองศึึกษาแลุ่ะขยายผลุ่การพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ   สำนัักงานั กปร. เข้้ารับรางวััลองค์์กรที่่�มี่ค์วัามีเป็นัเลิศ
ในัการบริหารจััดการด้านัการเงินัการค์ลัง 

ค์รั�งที่่� ๗ ประจัำปีงบประมีาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมี่�อวัันัจัันัที่ร์ที่่� ๗ กุมีภาพันัธ์์ ๒๕๖๕ 

ามนัโยบายรัฐบาลัท่�ต่�องการให้�ห้น่ัวยงานัของรัฐทุกแห่้ง 
ไม่เร่ยกสำเนัาเอกสารท่�ทางราช่การออกให้�จากประช่าช่นั 

เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกแลัะลัดภาระแก่ประช่าช่นั กรมบัญช่ก่ลัาง
จงึได�พฒันัาระบบจดัซ่�อจดัจ�างภาค์รัฐด�วยอเิลัก็ทรอนักิส์ (e - GP) 
เพิ�มเติ่มโดยเช่่�อมโยงข�อม้ลักับกรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า เพ่�อให้�
สามารถใช่�ข�อมล้ันัติ่บิคุ์ค์ลัจากระบบ e - GP ได� แลัะยงัค์งถก้ต่�อง
เป็นัไปต่ามระเบ่ยบกระทรวงการค์ลัังว่าด�วยการจัดซ่�อจัดจ�าง 
แลัะการบริห้ารพัสดุภาค์รัฐ พ.ศู. ๒๕๖๐ ข�อ ๑๔ แลัะข�อ ๑๕  
เร่�องการต่รวจสอบผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันั แลัะการกำห้นัดให้� 
ย่�นัเอกสารแสดงค์ุณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอเพ่�อต่รวจสอบ 
ผ้�มผ่ลัประโยช่น์ัร่วมกนัั

การใช้้ข้้อมููลนิิติิบุุคคลจากระบุบุจัดซื้้�อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิิกส์์ (e - GP) แทนิการย้�นิส์ำเนิาเอกส์าร 
และการติรวจส์อบุคุณส์มูบุัติิข้องผูู้้ย้�นิข้้อเส์นิอท่�เป็็นินิิติิบุุคคล

 ข้อมลูุ่อ้างองิ : กรมบญัชกีลุ่าง : หนงัสอืคณะกรรมการวนิจิฉัยัปััญหาการจดัซื้ื�อจดัจ้างแลุ่ะการบรหิารพัสัดภ่าครฐั ด�วนทีี่�สด่ ที่ี� กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ 

ลุ่งวนัที่ี� ๑๑ กม่ภาพันัธ์์ ๒๕๖๕

 แนัวทางปฏิิบัต่ิการใช่�ข�อม้ลันัิต่ิบุค์ค์ลัจากระบบ e - GP แทนัการ 
ย่�นัสำเนัาเอกสารการแสดงคุ์ณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอท่�เป็นันิัต่ิบุค์ค์ลั ค์่อ  
ผ้�ย่�นัข�อเสนัอสามารถใช่�ห้ลักัฐานัจากการเช่่�อมโยงข�อมล้ัจากระบบ e - GP ได�แก่  
ข�อมล้ันัติ่บิคุ์ค์ลัต่ามห้นัังสอ่รบัรองการจดทะเบย่นันิัต่บิคุ์ค์ลั ข�อมล้ัรายลัะเอย่ด
วัต่ถุท่�ประสงค์์ ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห์้สนัธิ แลัะข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นั 
ต่ามสำเนัาบญัช่ร่ายช่่�อผ้�ถอ่หุ้�นัของกรมพฒันัาธรุกจิการค์�า โดยไม่ต่�องรบัรอง
สำเนัาถ้กต่�องในัขั�นัต่อนัการย่�นัข�อเสนัอ แลัะห้น่ัวยงานัของรัฐก็สามารถ 
ใช่�ข�อมล้ัเดย่วกนัันั่�จากระบบ e - GP ในัการต่รวจสอบค์ณุสมบตั่ขิองผ้�ย่�นัข�อเสนัอ 
แต่่ลัะรายว่าเป็นัผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันัห้ร่อไม่เช่่นักันั ซึ�งแนัวทางปฏิิบัต่ินั่� 
มผ่ลัใช่�บงัค์บัต่ั�งแต่่วนััท่� ๑๔ กมุภาพนััธ์ ๒๕๖๕ เป็นัต่�นัไป
 

หน่่วยงาน่ของรััฐผู้้�ย่�น่ข�อเสน่อ (น่ิติิบุุคคล)

l  ใช่�ห้ลัักฐานัจากการ 

 เช่่�อมโยงข�อม้ลัจาก 

 ระบบ e - GP 

 โดืยัไม่ต้องรับัรอง 

 สำเนาถุูกุต้อง

l  ใช่�ข�อม้ลัจากระบบ e - GP 

 ในัการต่รวจสอบค์ุณสมบัต่ิ

 ของผ้�ย่�นัข�อเสนัอแต่่ลัะราย

 ว่าเปี็นผูู้้ม่ผู้ลปีระโยัชน์ 

 ร่วมกุันห็รือไม่

๑. ข�อม้ลันัิต่ิบุค์ค์ลัต่ามห้นัังส่อรับรอง

 การจดทะเบ่ยนันัิต่ิบุค์ค์ลัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า                    

๒. ข�อม้ลัรายลัะเอ่ยดวัต่ถุท่�ประสงค์์     

๓. ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห้์สนัธิ            

๔. ข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัต่าม

 สำเนัาบัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า

(รัะบุบุ e - GP)

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงมุ่งมั�นัแก�ไขปัญห้า 

ค์วามยากจนัโดยให้�ประช่าช่นัพึ�งพาต่นัเองได� อันัเป็นัห้ลัักการในัการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

ทุกๆ โค์รงการ แนัวพระราช่ดำริท่�สำค์ัญค์่อการให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จำนัวนั ๖ ศู้นัย์  

ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศู เพ่�อทดลัอง ศูึกษา แลัะวิจัยเพ่�อห้า “ตััวิอย�างควิามสัำเร็จ” ในัการพัฒนัาด�านัการเกษต่ร 

ทุกๆ ด�านัท่�เห้มาะสมกับภ้มิสังค์มของพ่�นัท่�นัั�นัๆ แลัะจัดแสดงในัร้ปแบบ “พัิพัิธ์ภััณฑ์์ธ์รรมชาตัิท่�ม่ช่วิิตั” ได�แก่

 Ending poverty through self-reliance is the basis of all of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great’s royal development projects. One of the important royal initiatives is the establishment of six Royal 

Development Study Centres (RDSCs) in every region of the country to conduct experiments, studies and research in search for 

the “Model of Success” on all kinds of agricultural practices that are appropriate with topographical and sociological of 

each locality and are displayed in the form of “A Living Natural Museum.” The six RDSCs are as follows:

Huai Hong Khrai Royal 

Development Study Cen-

tre, Chiang Mai Province 

“Upstream Forestry, Down-

stream Fishery, In Between 

Agriculture”

Huai Sai Royal Develop-

ment Study Centre , 

Phetchaburi Province

“Revive the Soil, Restore 

the Forest, Retain the  

Sufficiency of Life”

Pikun Thong Royal Devel-

opment Study Centre, 

Narathiwat Province

“Deteriorated Swamp For-

est, Accumulated Peat Soil, 

Managed by ‘Klaeng Din’”

Puparn Royal Development 

Study Centre, Sakon Nakhon 

Province

“Generate More Water, Grow 

More Forest, Harvest a Suffi-

cient Life”

Khao Hin Sorn Royal Devel-

opment  Study Cent re ,  

Chachoengsao Province

“Empty Forest, Dry Stream, Bad 

Land can all be Developed”

Kung Krabaen Bay Royal  

Development Study Centre, 

Chanthaburi Province

“Manage and Rehabilitate  

the Coastal Resources: From 

Hilltop to Sea Base”

ห็้วยัฮ่่องไคร้ 

จ.เช่่ยงให้ม่ 

“ต่�นัทางเปน็ัปา่ไม� ปลัายทางเปน็ัประมง 

ระห้ว่างทางเป็นัเกษต่รกรรม”

ห็้วยัที่รายั

จ.เพช่รบุร่

“ฟื้้�นัดินั ค์่นัป่า

พัฒนัาค์ุณภาพช่่วิต่”

พัิกุุลที่อง

จ.นัราธิวาส

“ป่าพรุเส่�อมโทรม สะสมดินัเปร่�ยว 

แกลั�งดินัอย่างเด่ยว พัฒนัาได�ยั�งย่นั”

ภูพัาน 

จ.สกลันัค์ร

“สร�างนั้�า เพิ�มป่า 

พัฒนัาช่่วิต่ท่�พอเพ่ยง”

เข้าห็ินซ้้อน 

จ.ฉะเช่ิงเทรา 

“ป่าห้าย นั�ำแห้�ง 

ดินัเลัว ก็พัฒนัาได�”

อ่าวคุ้งกุระเบัน 

จ.จันัทบุร่ 

“พฒันัาจากยอดเขาส้ท่�องทะเลั”

วัสัดุ/ุอุุปกรณ์์ 
l อปุกรณ์สำห้รบัปรบัพ่�นัท่� ได�แก่ จอบ, ค์ราด, เสย่ม, มด่ 
l ผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ (สามารถกนัันั�ำได�)
l ถงุเพาะช่ำ (ขนัาด ๕.๕ – ๖.๕ นัิ�ว ห้รอ่ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัช่นัดิผกัท่�ปลัก้)
l ดนิัผสมปลัก้ (ดนิัร่วนั ๒ ส่วนั ปุ�ยค์อกห้รอ่ปุ�ยห้มัก ๑ ส่วนั แกลับเผาห้รอ่แกลับดบิ ๒ ส่วนั ผสมให้�เข�ากนัั)
l วัสดสุำห้รับทำกรอบแปลังปลัก้อย่างง่ายๆ ประยกุต์่ใช่�ต่ามท่�มใ่นัพ่�นัท่� ได�แก่ ไม�ไผ่/ไม�อ่�นัๆ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิัท่�ปรบัขึ�นัมาทำแปลัง

ขั้ั�นตอุนการทำำ 
l เต่รย่มสถานัท่�ทำแปลังปลัก้ โดยปรบัระดบัพ่�นัแปลังให้�เสมอกนัั ไม่ลัาดเอย่ง ไม่มเ่ศูษไม�ห้รอ่ห้นิัท่�อาจจะทิ�มแทงให้�ผ�าพลัาสต่กิขาดห้รอ่รั�ว
l นัำไม�ไผ่ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิั ทำเป็นักรอบแปลังปลัก้รป้ส่�เห้ลั่�ยม ขนัาดต่ามค์วามเห้มาะสมของพ่�นัท่� โดยค์ำถงึถงึขนัาดของผ�าพลัาสต่กิป้บ่อ ท่�ใช่�ให้�ม่

ขนัาดค์ลุัมแปลังได�โดยรอบ (ในัท่�นั่�ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) แลัะให้�กรอบแปลังม่ค์วามสง้ประมาณ ๗ - ๑๐ เซนัติ่เมต่ร 
l นัำผ�าพลัาสต่กิปใ้นัแปลังปลัก้ ค์ลุัมกรอบแปลังให้�รอบด�านั
l กรอกดนิัปลัก้ท่�ผสมแลั�วลังในัถุงเพาะช่ำ แลั�วนัำไปวางเรย่งในัแปลังปลัก้ 
l ห้ยอดเมลัด็พนััธ์ุผักใส่ถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ เมลัด็/ถงุ ห้รอ่นัำต่�นักลั�าผกัลังปลัก้ในัถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ ต่�นั/ถงุ
l เต่มินั�ำในัแปลังปลัก้ โดยให้�ม่ระดบัค์วามสง้ของนั�ำ ประมาณ ๓ - ๕ เซนัติ่เมต่ร

ประโยชน์ขั้อุงการทำำแปลงผักัไม่่รดุนำ�า
l ลัดข�อจำกดัด�านัพ่�นัท่�แลัะดนิัท่�ไม่เห้มาะสมกบัการปลัก้พช่่ : สามารถทำแปลังปลัก้ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัพ่�นัท่� แลัะปลัก้ในัถงุเพาะช่ำแลัะใช่�ดนิั 

ท่�เห้มาะสมกบัการปลัก้พช่่ (ดนิัผสม)
l สะดวก ประห้ยัดแรงงานัแลัะเวลัา : ต่ั�งแต่่การเต่รย่มแปลังปลัก้ ท่�ไม่ต่�องขดุแปลังแลัะไม่ต่�องกำจดัห้ญ�า แลัะใช่�ได�กบัพช่่ผกัทกุช่นิัดท่�เป็นัพช่่ลั�มลักุ รวมถงึ

ใช่�เวลัาดแ้ลัแปลังปลัก้นั�อยลัง เดก็ห้รอ่ผ้�สง้อายใุนัค์รอบค์รวัสามารถช่่วยดแ้ลัแปลังปลัก้ผกัได�
l ลัดการใช่�นั�ำ : ประห้ยัดนั�ำได�ถึง ๗ เท่า โดยสงัเกต่นั�ำในัแปลังท่�ใกลั�ห้มดแลั�วประมาณ ๒ วนััสดุท�าย (ในัวนััท่� ๕ - ๗) ให้�เต่มินั�ำลังในัแปลังอก่ค์รั�ง ให้�ระดบันั�ำ  

สง้ ๓ - ๕ เซนัต่เิมต่ร ระดบัเท่าเดมิกบัค์รั�งแรก จนักระทั�งเกบ็เก่�ยวผลัผลัติ่ ห้ลังัจากนัั�นั เพย่งพ่นันั�ำห้มกัห้รอ่จลุันิัทรย์่แลัะสารสมนุัไพรไล่ัแมลังทกุ ๕ - ๗ วนัั
l ลัดต่�นัทนุัการผลัติ่ได�  : ทำแปลังปลัก้ค์รั�งเดย่ว ใช่�ปลัก้ได� ๒ - ๓ ปี ประห้ยดันั�ำ แลัะแรงงานั

ต้นทำนุการผัลติ  
 ต่วัอย่าง สำห้รบัการเพาะกลั�าเมลัด็เพ่�อจำห้น่ัาย ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร จำนัวนั ๑ แปลัง ปลัก้ได� ๖๕๐ ถงุ โดยเพาะเมลัด็ 

เช่่นั สะระแห้น่ั ผกัแพว ห้อม พรกิ มะเขอ่ มะลัะกอ มะเขอ่เทศู มะรมุ ฯลัฯ ม่ต่�นัทนุัการผลัติ่ ดงันั่�  
l ค่์าผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ  (สำห้รบัแปลังกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) เป็นัเงนิั  ๑๘๐  บาท
l ค่์าถงุเพาะช่ำ ๔ x ๘ นัิ�ว จำนัวนั ๓ กโิลักรมั (ประมาณ ๖๕๐ ถงุ)  เป็นัเงนิั  ๒๑๐  บาท
l ค่์าดนิัปลัก้ผสมเอง  (ดนิัร่วนั ปุ�ยค์อก แกลับเผา/แกลับดบิ)   เป็นัเงนิั  ๖๕๐  บาท
l ค่์าเมลัด็พนััธุต่์่อแปลัง    เป็นัเงนิั  ๑๒๐  บาท

 รวมต้นที่นุกุารผู้ลติ    เป็นัเงินั  ๑,๑๖๐ บาท

ผัลตอุบแทำน  
 ในัรอบ ๑ ปี สามารถปลัก้ได� ๕ รุน่ั แลัะมผ่ลัต่อบแทนัในัรอบ ๑ ปี เป็นัเงนิั จำนัวนั ๑๔,๖๑๐ บาท/แปลัง โดยมร่ายลัะเอย่ด ดงันั่�

ดูท่ละข้ั�นิติอนิว่าการเติร่ยมูแป็ลงอย่างไร

สรปุีกุำไรสทุี่ธ์/ิแปีลง/ปีี : ค์ดิเม่�อปลัก้ ๑ แปลัง จำนัวนั ๕ รุน่ั/ปี จะได�เงนิัรายได� จำนัวนั ๒,๐๙๐ + ๑๒,๕๒๐  = ๑๔,๖๑๐ บาท

รุน่ทำ่� ๑
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจาก

การจำห้น่ัายเป็นัเงินั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท (ถ�าจำห้น่ัายปลัก่ 
ค์ดิราค์าถงุลัะ ๑๐ บาท)

l ห้กัต่�นัทุนั จำนัวนั ๑,๑๖๐  บาท
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๒,๐๙๐ บาท/แปลัง 

รุ่นทำ่� ๒ - ๕
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจากการจำห้น่ัาย

เป็นัเงนิั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท
l ม่ต่�นัทุนัเพย่งค่์าเมลัด็พนััธุ ์จำนัวนั ๑๒๐ บาท 
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๓,๑๓๐ บาท/แปลัง 
l ปลัก้ให้�ค์รบรอบปีอก่ จำนัวนั ๔ รุน่ั จะได�เงนิั จำนัวนั ๑๒,๕๒๐ บาท/แปลัง

องค์ความรู้โดืยั กลัุ่มเกษต่รกรรมยั�งย่นัอำเภอกันัทรวิช่ัย จังห้วัดมห้าสารค์าม   โทร. ๐๖ ๑๕๘๒ ๒๒๓๕ (นัายค์ำพันัธ์ เห้ลั่าวงษ่)

การทำแป็ลงป็ลูกผู้ักไมู่ติ้องรดนิ�ำ (ทุกวันิ) 

Royal Development Study Centres



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีที่่� ๑๗ ฉบัับัที่่� ๒ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - พัฤษภาคม  ๒๕๖๕
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วัตถุุปีระสงค์

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 กุลุ่มพััฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๒)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 2)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ต

โดย  กลุ่่�มตรวจสอบภายใน   

โดย  กองศึึกษาแลุ่ะขยายผลุ่การพััฒนาตามแนวพัระราชดำริ   สำนัักงานั กปร. เข้้ารับรางวััลองค์์กรที่่�มี่ค์วัามีเป็นัเลิศ
ในัการบริหารจััดการด้านัการเงินัการค์ลัง 

ค์รั�งที่่� ๗ ประจัำปีงบประมีาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมี่�อวัันัจัันัที่ร์ที่่� ๗ กุมีภาพันัธ์์ ๒๕๖๕ 

ามนัโยบายรัฐบาลัท่�ต่�องการให้�ห้น่ัวยงานัของรัฐทุกแห่้ง 
ไม่เร่ยกสำเนัาเอกสารท่�ทางราช่การออกให้�จากประช่าช่นั 

เพ่�ออำนัวยค์วามสะดวกแลัะลัดภาระแก่ประช่าช่นั กรมบัญช่ก่ลัาง
จงึได�พฒันัาระบบจดัซ่�อจดัจ�างภาค์รฐัด�วยอเิลัก็ทรอนักิส์ (e - GP) 
เพิ�มเติ่มโดยเช่่�อมโยงข�อม้ลักับกรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า เพ่�อให้�
สามารถใช่�ข�อมล้ันัติ่บิคุ์ค์ลัจากระบบ e - GP ได� แลัะยงัค์งถก้ต่�อง
เป็นัไปต่ามระเบ่ยบกระทรวงการค์ลัังว่าด�วยการจัดซ่�อจัดจ�าง 
แลัะการบริห้ารพัสดุภาค์รัฐ พ.ศู. ๒๕๖๐ ข�อ ๑๔ แลัะข�อ ๑๕  
เร่�องการต่รวจสอบผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันั แลัะการกำห้นัดให้� 
ย่�นัเอกสารแสดงค์ุณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอเพ่�อต่รวจสอบ 
ผ้�มผ่ลัประโยช่น์ัร่วมกนัั

การใช้้ข้้อมููลนิิติิบุุคคลจากระบุบุจัดซื้้�อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิิกส์์ (e - GP) แทนิการย้�นิส์ำเนิาเอกส์าร 
และการติรวจส์อบุคุณส์มูบุัติิข้องผูู้้ย้�นิข้้อเส์นิอท่�เป็็นินิิติิบุุคคล

 ข้อมลูุ่อ้างองิ : กรมบญัชกีลุ่าง : หนงัสอืคณะกรรมการวนิจิฉัยัปััญหาการจดัซื้ื�อจดัจ้างแลุ่ะการบรหิารพัสัดภ่าครฐั ด�วนที่ี�สด่ ที่ี� กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ 

ลุ่งวนัที่ี� ๑๑ กม่ภาพันัธ์์ ๒๕๖๕

 แนัวทางปฏิิบัต่ิการใช่�ข�อม้ลันัิต่ิบุค์ค์ลัจากระบบ e - GP แทนัการ 
ย่�นัสำเนัาเอกสารการแสดงคุ์ณสมบัต่ิของผ้�ย่�นัข�อเสนัอท่�เป็นันิัต่ิบุค์ค์ลั ค์่อ  
ผ้�ย่�นัข�อเสนัอสามารถใช่�ห้ลักัฐานัจากการเช่่�อมโยงข�อมล้ัจากระบบ e - GP ได�แก่  
ข�อมล้ันัติ่บิคุ์ค์ลัต่ามห้นัังสอ่รบัรองการจดทะเบย่นันัติ่บิคุ์ค์ลั ข�อมล้ัรายลัะเอย่ด
วัต่ถุท่�ประสงค์์ ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห์้สนัธิ แลัะข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นั 
ต่ามสำเนัาบญัช่ร่ายช่่�อผ้�ถอ่หุ้�นัของกรมพฒันัาธรุกจิการค์�า โดยไม่ต่�องรบัรอง
สำเนัาถ้กต่�องในัขั�นัต่อนัการย่�นัข�อเสนัอ แลัะห้น่ัวยงานัของรัฐก็สามารถ 
ใช่�ข�อมล้ัเดย่วกนัันั่�จากระบบ e - GP ในัการต่รวจสอบค์ณุสมบตั่ขิองผ้�ย่�นัข�อเสนัอ 
แต่่ลัะรายว่าเป็นัผ้�ม่ผลัประโยช่น์ัร่วมกันัห้ร่อไม่เช่่นักันั ซึ�งแนัวทางปฏิิบัต่ินั่� 
มผ่ลัใช่�บงัค์บัต่ั�งแต่่วนััท่� ๑๔ กมุภาพนััธ์ ๒๕๖๕ เป็นัต่�นัไป
 

หน่่วยงาน่ของรััฐผู้้�ย่�น่ข�อเสน่อ (น่ิติิบุุคคล)

l  ใช่�ห้ลัักฐานัจากการ 

 เช่่�อมโยงข�อม้ลัจาก 

 ระบบ e - GP 

 โดืยัไม่ต้องรับัรอง 

 สำเนาถุูกุต้อง

l  ใช่�ข�อม้ลัจากระบบ e - GP 

 ในัการต่รวจสอบค์ุณสมบัต่ิ

 ของผ้�ย่�นัข�อเสนัอแต่่ลัะราย

 ว่าเปี็นผูู้้ม่ผู้ลปีระโยัชน์ 

 ร่วมกุันห็รือไม่

๑. ข�อม้ลันัิต่ิบุค์ค์ลัต่ามห้นัังส่อรับรอง

 การจดทะเบ่ยนันัิต่ิบุค์ค์ลัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า                    

๒. ข�อม้ลัรายลัะเอ่ยดวัต่ถุท่�ประสงค์์     

๓. ข�อม้ลัห้นัังส่อบริค์ณห้์สนัธิ            

๔. ข�อม้ลับัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัต่าม

 สำเนัาบัญช่่รายช่่�อผ้�ถ่อหุ้�นัของ

 กรมพัฒนัาธุรกิจการค์�า

(รัะบุบุ e - GP)

 พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงมุ่งมั�นัแก�ไขปัญห้า 

ค์วามยากจนัโดยให้�ประช่าช่นัพึ�งพาต่นัเองได� อันัเป็นัห้ลัักการในัการดำเนัินัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 

ทุกๆ โค์รงการ แนัวพระราช่ดำริท่�สำค์ัญค์่อการให้�จัดต่ั�งศู้นัย์ศูึกษาการพัฒนัาอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ จำนัวนั ๖ ศู้นัย์  

ในัทุกภ้มิภาค์ของประเทศู เพ่�อทดลัอง ศูึกษา แลัะวิจัยเพ่�อห้า “ตััวิอย�างควิามสัำเร็จ” ในัการพัฒนัาด�านัการเกษต่ร 

ทุกๆ ด�านัท่�เห้มาะสมกับภ้มิสังค์มของพ่�นัท่�นัั�นัๆ แลัะจัดแสดงในัร้ปแบบ “พัิพัิธ์ภััณฑ์์ธ์รรมชาตัิท่�ม่ช่วิิตั” ได�แก่

 Ending poverty through self-reliance is the basis of all of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great’s royal development projects. One of the important royal initiatives is the establishment of six Royal 

Development Study Centres (RDSCs) in every region of the country to conduct experiments, studies and research in search for 

the “Model of Success” on all kinds of agricultural practices that are appropriate with topographical and sociological of 

each locality and are displayed in the form of “A Living Natural Museum.” The six RDSCs are as follows:

Huai Hong Khrai Royal 

Development Study Cen-

tre, Chiang Mai Province 

“Upstream Forestry, Down-

stream Fishery, In Between 

Agriculture”

Huai Sai Royal Develop-

ment Study Centre , 

Phetchaburi Province

“Revive the Soil, Restore 

the Forest, Retain the  

Sufficiency of Life”

Pikun Thong Royal Devel-

opment Study Centre, 

Narathiwat Province

“Deteriorated Swamp For-

est, Accumulated Peat Soil, 

Managed by ‘Klaeng Din’”

Puparn Royal Development 

Study Centre, Sakon Nakhon 

Province

“Generate More Water, Grow 

More Forest, Harvest a Suffi-

cient Life”

Khao Hin Sorn Royal Devel-

opment  Study Cent re ,  

Chachoengsao Province

“Empty Forest, Dry Stream, Bad 

Land can all be Developed”

Kung Krabaen Bay Royal  

Development Study Centre, 

Chanthaburi Province

“Manage and Rehabilitate  

the Coastal Resources: From 

Hilltop to Sea Base”

ห็้วยัฮ่่องไคร้ 

จ.เช่่ยงให้ม่ 

“ต่�นัทางเปน็ัปา่ไม� ปลัายทางเปน็ัประมง 

ระห้ว่างทางเป็นัเกษต่รกรรม”

ห็้วยัที่รายั

จ.เพช่รบุร่

“ฟื้้�นัดินั ค์่นัป่า

พัฒนัาค์ุณภาพช่่วิต่”

พัิกุุลที่อง

จ.นัราธิวาส

“ป่าพรุเส่�อมโทรม สะสมดินัเปร่�ยว 

แกลั�งดินัอย่างเด่ยว พัฒนัาได�ยั�งย่นั”

ภูพัาน 

จ.สกลันัค์ร

“สร�างนั้�า เพิ�มป่า 

พัฒนัาช่่วิต่ท่�พอเพ่ยง”

เข้าห็ินซ้้อน 

จ.ฉะเช่ิงเทรา 

“ป่าห้าย นั�ำแห้�ง 

ดินัเลัว ก็พัฒนัาได�”

อ่าวคุ้งกุระเบัน 

จ.จันัทบุร่ 

“พฒันัาจากยอดเขาส้ท่�องทะเลั”

วัสัดุ/ุอุุปกรณ์์ 
l อปุกรณ์สำห้รบัปรบัพ่�นัท่� ได�แก่ จอบ, ค์ราด, เสย่ม, มด่ 
l ผ�าพลัาสต่กิป้บ่อ (สามารถกนัันั�ำได�)
l ถงุเพาะช่ำ (ขนัาด ๕.๕ – ๖.๕ นัิ�ว ห้รอ่ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัช่นัดิผกัท่�ปลัก้)
l ดนิัผสมปลัก้ (ดนิัร่วนั ๒ ส่วนั ปุ�ยค์อกห้รอ่ปุ�ยห้มกั ๑ ส่วนั แกลับเผาห้รอ่แกลับดบิ ๒ ส่วนั ผสมให้�เข�ากนัั)
l วสัดสุำห้รับทำกรอบแปลังปลัก้อย่างง่ายๆ ประยกุต์่ใช่�ต่ามท่�มใ่นัพ่�นัท่� ได�แก่ ไม�ไผ่/ไม�อ่�นัๆ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิัท่�ปรบัขึ�นัมาทำแปลัง

ขั้ั�นตอุนการทำำ 
l เต่รย่มสถานัท่�ทำแปลังปลัก้ โดยปรบัระดบัพ่�นัแปลังให้�เสมอกนัั ไม่ลัาดเอย่ง ไม่มเ่ศูษไม�ห้รอ่ห้นิัท่�อาจจะทิ�มแทงให้�ผ�าพลัาสต่กิขาดห้รอ่รั�ว
l นัำไม�ไผ่ ห้รอ่ทราย ห้รอ่ดนิั ทำเป็นักรอบแปลังปลัก้รป้ส่�เห้ลั่�ยม ขนัาดต่ามค์วามเห้มาะสมของพ่�นัท่� โดยค์ำถงึถงึขนัาดของผ�าพลัาสต่กิปบ่้อ ท่�ใช่�ให้�ม่

ขนัาดค์ลุัมแปลังได�โดยรอบ (ในัท่�นั่�ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) แลัะให้�กรอบแปลังม่ค์วามสง้ประมาณ ๗ - ๑๐ เซนัติ่เมต่ร 
l นัำผ�าพลัาสต่กิปใ้นัแปลังปลัก้ ค์ลัมุกรอบแปลังให้�รอบด�านั
l กรอกดนิัปลัก้ท่�ผสมแลั�วลังในัถงุเพาะช่ำ แลั�วนัำไปวางเรย่งในัแปลังปลัก้ 
l ห้ยอดเมลัด็พนััธุผ์กัใส่ถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ เมลัด็/ถงุ ห้รอ่นัำต่�นักลั�าผกัลังปลัก้ในัถงุเพาะช่ำ ๑ - ๓ ต่�นั/ถงุ
l เต่มินั�ำในัแปลังปลัก้ โดยให้�มร่ะดบัค์วามสง้ของนั�ำ ประมาณ ๓ - ๕ เซนัติ่เมต่ร

ประโยชน์ขั้อุงการทำำแปลงผักัไม่่รดุนำ�า
l ลัดข�อจำกดัด�านัพ่�นัท่�แลัะดนิัท่�ไม่เห้มาะสมกบัการปลัก้พช่่ : สามารถทำแปลังปลัก้ต่ามค์วามเห้มาะสมกบัพ่�นัท่� แลัะปลัก้ในัถงุเพาะช่ำแลัะใช่�ดนิั 

ท่�เห้มาะสมกบัการปลัก้พช่่ (ดนิัผสม)
l สะดวก ประห้ยัดแรงงานัแลัะเวลัา : ต่ั�งแต่่การเต่รย่มแปลังปลัก้ ท่�ไม่ต่�องขดุแปลังแลัะไม่ต่�องกำจดัห้ญ�า แลัะใช่�ได�กบัพช่่ผกัทกุช่นัดิท่�เป็นัพช่่ลั�มลักุ รวมถงึ

ใช่�เวลัาดแ้ลัแปลังปลัก้นั�อยลัง เดก็ห้รอ่ผ้�สง้อายใุนัค์รอบค์รัวสามารถช่่วยดแ้ลัแปลังปลัก้ผกัได�
l ลัดการใช่�นั�ำ : ประห้ยัดนั�ำได�ถงึ ๗ เท่า โดยสงัเกต่นั�ำในัแปลังท่�ใกลั�ห้มดแลั�วประมาณ ๒ วนััสดุท�าย (ในัวนััท่� ๕ - ๗) ให้�เต่มินั�ำลังในัแปลังอก่ค์รั�ง ให้�ระดบันั�ำ  

สง้ ๓ - ๕ เซนัติ่เมต่ร ระดบัเท่าเดมิกบัค์รั�งแรก จนักระทั�งเกบ็เก่�ยวผลัผลัติ่ ห้ลังัจากนัั�นั เพย่งพ่นันั�ำห้มกัห้รอ่จลุันิัทรย์่แลัะสารสมนุัไพรไล่ัแมลังทกุ ๕ - ๗ วนัั
l ลัดต่�นัทนุัการผลัติ่ได�  : ทำแปลังปลัก้ค์รั�งเดย่ว ใช่�ปลัก้ได� ๒ - ๓ ปี ประห้ยดันั�ำ แลัะแรงงานั

ต้นทำนุการผัลติ  
 ต่วัอย่าง สำห้รบัการเพาะกลั�าเมลัด็เพ่�อจำห้น่ัาย ทำแปลังปลัก้ขนัาดกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร จำนัวนั ๑ แปลัง ปลัก้ได� ๖๕๐ ถงุ โดยเพาะเมลัด็ 

เช่่นั สะระแห้น่ั ผกัแพว ห้อม พรกิ มะเขอ่ มะลัะกอ มะเขอ่เทศู มะรมุ ฯลัฯ มต่่�นัทนุัการผลัติ่ ดงันั่�  
l ค่์าผ�าพลัาสต่กิป้บ่อ  (สำห้รบัแปลังกว�าง ๑.๕ เมต่ร ยาว ๖ เมต่ร) เป็นัเงนิั  ๑๘๐  บาท
l ค่์าถงุเพาะช่ำ ๔ x ๘ นัิ�ว จำนัวนั ๓ กโิลักรมั (ประมาณ ๖๕๐ ถงุ)  เป็นัเงนิั  ๒๑๐  บาท
l ค่์าดนิัปลัก้ผสมเอง  (ดนิัร่วนั ปุ�ยค์อก แกลับเผา/แกลับดบิ)   เป็นัเงนิั  ๖๕๐  บาท
l ค่์าเมลัด็พนััธุต่์่อแปลัง    เป็นัเงนิั  ๑๒๐  บาท

 รวมต้นที่นุกุารผู้ลติ    เป็นัเงินั  ๑,๑๖๐ บาท

ผัลตอุบแทำน  
 ในัรอบ ๑ ปี สามารถปลัก้ได� ๕ รุน่ั แลัะมผ่ลัต่อบแทนัในัรอบ ๑ ปี เป็นัเงนิั จำนัวนั ๑๔,๖๑๐ บาท/แปลัง โดยมร่ายลัะเอย่ด ดงันั่�

ดูท่ละข้ั�นิติอนิว่าการเติร่ยมูแป็ลงอย่างไร

สรปุีกุำไรสทุี่ธ์/ิแปีลง/ปีี : ค์ดิเม่�อปลัก้ ๑ แปลัง จำนัวนั ๕ รุน่ั/ปี จะได�เงนิัรายได� จำนัวนั ๒,๐๙๐ + ๑๒,๕๒๐  = ๑๔,๖๑๐ บาท

รุ่นทำ่� ๑
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจาก

การจำห้น่ัายเป็นัเงินั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท (ถ�าจำห้น่ัายปลัก่ 
ค์ดิราค์าถงุลัะ ๑๐ บาท)

l ห้กัต่�นัทุนั จำนัวนั ๑,๑๖๐  บาท
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๒,๐๙๐ บาท/แปลัง 

รุน่ทำ่� ๒ - ๕
l จำห้น่ัายราค์าถงุลัะ ๕ บาท จำนัวนั ๖๕๐ ถงุ ดงันัั�นั ได�เงนิัจากการจำห้น่ัาย

เป็นัเงนิั จำนัวนั ๓,๒๕๐ บาท
l ม่ต่�นัทุนัเพย่งค่์าเมลัด็พนััธุ ์จำนัวนั ๑๒๐ บาท 
l ดงันัั�นั มผ่ลักำไร จำนัวนั  ๓,๑๓๐ บาท/แปลัง 
l ปลัก้ให้�ค์รบรอบปีอก่ จำนัวนั ๔ รุน่ั จะได�เงนิั จำนัวนั ๑๒,๕๒๐ บาท/แปลัง

องค์ความรู้โดืยั กลัุ่มเกษต่รกรรมยั�งย่นัอำเภอกันัทรวิช่ัย จังห้วัดมห้าสารค์าม   โทร. ๐๖ ๑๕๘๒ ๒๒๓๕ (นัายค์ำพันัธ์ เห้ลั่าวงษ่)

การทำแป็ลงป็ลูกผู้ักไมู่ติ้องรดนิ�ำ (ทุกวันิ) 
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