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วัตถุุปีระสงค์์

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

จัดืที่ำโดืย กัลุ่มิพัฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๓)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 3)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

น

โดย กองแผนังานัแลัะยุทธศูาสต่ร์

รายงานการประเมิินผลสััมิฤทธิ์ิ�

โครงการอัันเน่�อังมิาจากพระราชดำริ

“เราไม�ได้ต่�อส้้ักบัใคร เราต่�อส้้ักบัควิามอดอยาก” ค์อ่ค์ำต่อบท่�พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภมิ้พลัอดุลัยเดช่ 

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงพระราช่ทานัต่อบผ้�ส่�อข่าวต่่างประเทศูเม่�อถ้กถามถึงการต่่อส้�กับผ้�ก่อการร�าย เม่�อปี พ.ศู. ๒๕๒๒ 

ด�วยทรงต่ระห้นัักว่าประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ในัพ่�นัท่�ห้่างไกลัของไทยยังขาดอาห้ารแลัะโภช่นัาการท่�เห้มาะสมเน่ั�องจากภัยแลั�ง  

นั�ำท่วม ผลัิต่ผลัได�ผลัไม่ด่ แลัะป่าไม�แห้�งแลั�ง พระราช่ดำริท่�สำค์ัญ่ด�านัการแก�ไขปัญ่ห้าค์วามอดอยากแลัะภาวะทุพโภช่นัาการ 

ได�แก่ โครงการสั�วินพัระองค์ สัวินจติ่รลุ่ดา

“We were not fighting against anyone, but against hunger.” was the reply of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great to a foreign reporter on fighting against insurgencies in 1979. He obviously realized that a vast  

majority of the people in the country’s remote areas had little access to proper food and nutrition due to alternate  

drought and flooding, bad crops and denuded forests. An important royal initiative to solve hunger and malnutrition is the 

Royal Chitralada Projects. 

สำนักังานั กปร. และสำนักังานัมูลูนัธิิชิัยัพััฒนัา

ดำเนันิัโครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ครั�งที่่� ๓ ถวายเป็นัพัระราชักุศล เนั่�องในัโอกาส

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาพัระบาที่สมูเดจ็ิพัระเจ้ิาอยู�หัวั ๒๘ กรกฎาคมู  ๒๕๖๕ 

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาสมูเดจ็ิพัระบรมูราชัชันันัพ่ันััปีหัลวง ๑๒ สงิหัาคมู  ๒๕๖๕

วนััพัฤหัสับดท่ี่่� ๑๑ สงิหัาคมู พั.ศ. ๒๕๖๕

๙ กัันยายน ๒๕๖๕
วัันสถาปนาสำนักังาน กัปร. 

ครบรอบ ๔๑ ปี

ดำเนัินังานัโค์รงการต่่าง ๆ ท่�แต่่ลัะห้น่ัวยงานัจำเป็นั
ต่�องมก่ารดำเนิันัการสอดรับห้รอ่ต่อ่เน่ั�องกนััโดยเฉพาะ
โค์รงการประเภทบ้รณาการ
 ๒) กระบวนัการขบัเค์ลั่�อนัโค์รงการบร้ณาการ
ของห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ยังไม่ม่กลัไกเช่่�อมโยงประสานั
การทำงานัระห้ว่างห้น่ัวยงานัท่�ช่ดัเจนั แลัะการต่่อยอด 
ใช่�ประโยช่น์ัจากข�อมล้ัในัระบบเช่่�อมโยงข�อมล้ัเพ่�อการ
บริห้ารจัดการโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(E-Project) ของสำนัักงานั กปร. เพ่�อประเมินัผลั
สัมฤทธิ�ของโค์รงการ (Project Evaluation) ยังม่ 
ข�อจำกดั โดยยงัไมม่ก่ารนัำข�อมล้ัมาใช่�ในัการประเมนิั
ผลัลััพธ์/ผลักระทบในัภาพรวมของโค์รงการทั�งห้มด
 กลั่าวโดยสรุป โค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริในัช่่วงปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๔ สามารถสร�างประโยช่นั์ต่่อประช่าช่นัในัพ่�นัท่�
อย่างชั่ดเจนั ทั�งในัด�านัเศูรษฐกิจ สงัค์ม แลัะสิ�งแวดลั�อม 
ซึ�งประโยช่นั์ในัด�านัต่่าง ๆ ท่�เกิดขึ�นัจากการดำเนัินั
โค์รงการได�สร�างค์วามพงึพอใจให้�กบัประช่าช่นัท่�เข�าร่วม 
โค์รงการในัเกณฑ์์ด่ อย่างไรก็ต่ามจากผลัประเมินัฯ 
แลัะข�อเสนัอแนัะด�านักลัไกขบัเค์ลั่�อนั สำนักังานั กปร. 
จะได�นัำมาวิเค์ราะห์้ปรับปรุงการดำเนิันังานัร่วมกับ
ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องในัมิต่ิต่่าง ๆ ให้�ค์รอบค์ลัุมยิ�งขึ�นั 
เพ่�อขบัเค์ล่ั�อนัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรใิห้�
เกิดประโยช่นั์สุขแก่ประช่าช่นัต่่อไป

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ายกรัฐมนัต่ร่ม่บัญ่ช่ามอบห้มายให้� สำนัักงานัค์ณะกรรมการ
พิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

(สำนัักงานั กปร.) เป็นัห้น่ัวยงานักลัางในัการติ่ดต่ามประเมินัผลั แลัะ
ประช่าสัมพันัธ์ สร�างการรับร้�ถึงประโยช่น์ัท่�ประช่าช่นัได�รับจากการ
ดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรเิปน็ัประจำทกุป ีโดยในัการ
ต่ดิต่ามประเมินัผลั ให้�ห้ารอ่ร่วมกับสำนักังบประมาณในัการกำห้นัดดัช่นั่
ช่่�วัดผลังานัห้ร่อค์วามสำเร็จของงานั (Key Performance Indicator : 
KPI) เพ่�อต่ิดต่ามแลัะประเมินัผลัสัมฤทธิ�ในัระยะยาว ท่�สามารถส่งผลั 
ต่่อม้ลัค์่าทางสังค์มแลัะเศูรษฐกิจ (Social & Economic Value) อย่าง
ต่่อเนั่�อง
 สำนักังานั กปร. จงึได�ขอค์วามรว่มมอ่จาก สำนัักงานัสภาพฒันัา 
การเศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ร่วมดำเนัินัการประเมินัผลั
สมัฤทธิ�โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิท่�ได�รบัอนัมุตั่งิบประมาณ 
กปร. ในัช่่วงปี พ.ศู. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ จำนัวนั ๑,๓๕๙ โค์รงการ โดยใช่�

ข�อมล้ัทตุ่ยิภมิ้ จากข�อมล้ัสถติ่ ิกฎระเบย่บ เอกสารท่�เก่�ยวข�อง แลัะข�อมล้ั
ปฐมภ้มิ จากแบบสอบถามค์วามคิ์ดเห็้นัของประช่าช่นัท่�อย้่ในัพ่�นัท่� 
ซึ�งเป็นัผ้�ม่ส่วนัได�เส่ย โดยวิธ่สุ่มจำนัวนั ๒,๒๑๔ ค์นั จาก ๙๓ โค์รงการ 
ค์รอบค์ลัุม ๔ กลัุ่มงานัพัฒนัา ได�แก่ ด�านัแห้ลั่งนั�ำ ด�านัสิ�งแวดลั�อม  
ด�านัส่งเสริมอาช่พ่ แลัะด�านับร้ณาการ/อ่�นั ๆ  แลัะกระจายในัทุกภมิ้ภาค์
ของประเทศู นัอกจากนั่�ยังม่การจัดประชุ่มกลัุ่มย่อย (Focus Group) 
เพ่�อถกประเดน็ัเช่งิลักึกบัสว่นัราช่การผ้�ปฏิิบตั่งิานัท่�ดำเนันิังานัโค์รงการฯ 
 จากรายงานัการประเมินัผลัสัมฤทธิ�โค์รงการอันัเน่ั�องมาจาก 
พระราช่ดำริ สามารถสรุปข�อค์�นัพบท่�สำค์ัญ่ (Key Findings) สรุปได� 
ดังนั่�

๑. ด้านการใช้ประโยชน์และความิพึงพอัใจ
  ๑) การรับร้�ประโยช่นั์กับค์วามพึงพอใจของโค์รงการฯ อย้่ในั
ระดับส้ง (ม่การรับร้�ประโยช่น์ัมากกว่าร�อยลัะ ๙๓ แลัะม่ระดับค์วาม 
พึงพอใจมากกว่า ๑.๙๕ ค์ะแนันั จากค์ะแนันัเต่็ม ๓.๐๐ ค์ะแนันั)
  ๒) โค์รงการฯ ด�านัสิ�งแวดลั�อม ส่งเสริมอาช่่พ แลัะบ้รณาการ 
ประช่าช่นัรับร้�ประโยช่น์ัในัทิศูทางเด่ยวกับวัต่ถุประสงค์์ห้ลัักของ
โค์รงการ ซึ�งไม่ใช่่ประโยช่นั์ในัเช่ิงเศูรษฐกิจเพ่ยงอย่างเด่ยว (ร�อยลัะ 

๙๑.๘๕ แลัะร�อยลัะ ๗๙.๗๔ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๗ ต่ามลัำดับ)  
สว่นัโค์รงการฯ ด�านัแห้ลัง่นั�ำ มก่ารรบัร้�ประโยช่นัท์่�ห้ลัากห้ลัาย 

เช่่นั การม่แห้ลั่งนั�ำเพ่�อใช่�ในัการประกอบอาช่่พ ร�อยลัะ ๘๖.๘๘ การม่นั�ำใช่� 
ในัการอุปโภค์บริโภค์อย่างเพ่ยงพอต่ลัอดทั�งปี ร�อยลัะ ๘๕.๕๘ 
 ๓) การดำเนัินัโค์รงการฯ ส่งผลัให้�ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่รายได�เพิ�มขึ�นั  
(ร�อยลัะ ๗๒.๒๔) โดยเฉพาะโค์รงการด�านัส่งเสริมอาช่่พแลัะด�านับ้รณาการ  
(ร�อยลัะ ๗๘.๙๙ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๕ ต่ามลัำดับ) 
 ๔) ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่ระดับการออมแลัะภาระห้นั่�ท่�ด่ขึ�นั (ร�อยลัะ 
๖๒.๖๒ แลัะร�อยลัะ ๕๗.๒๕ ต่ามลัำดับ) แต่่ยังไม่มากเท่ากับการเพิ�มขึ�นัของ 
รายได� เนั่�องจากบางส่วนัม่การนัำรายได�ท่�เพิ�มขึ�นัไปลังทุนัเพ่�อต่่อยอดในัอาช่่พท่�
ได�รับจากการเข�าร่วมโค์รงการฯ 
 ๕)  อายุแลัะระดับการศูึกษาม่ผลัต่่อช่่องทางการรับร้�ข�อม้ลั 
โค์รงการฯ โดยช่่องทางท่�ม่ประสิทธิภาพค์่อส่�อสารผ่านัเจ�าห้นั�าท่�รัฐ 
แลัะผ้�นัำช่มุช่นั (ทกุช่ว่งอายแุลัะระดบัการศูกึษา) แลัะช่อ่งทางออนัไลันั์
ในักลัุ่มค์นัรุ่นัให้ม่ (อายุต่�ำกว่า ๒๐ ปี)

๒. ด้านกลไกขัับเคล่�อันฯ
  ๑)  นัอกจากค์วามค์ลั่องต่ัวแลัะรวดเร็วของกระบวนัการอนัุมัต่ิ
โค์รงการแลัะงบประมาณแลั�ว ช่่วงเวลัาของการอนัุมัต่ิก็ส่งผลัต่่อ 
ค์วามสำเรจ็ของโค์รงการเช่น่ักนัั กลัา่วค์อ่ กระบวนัการอนัมุตั่โิค์รงการ
แลัะงบประมาณ กปร. ม่ค์วามรวดเร็ว ค์ลั่องต่ัว กว่ากระบวนัการ 
ภายใต่�งบประมาณปกติ่ อย่างไรก็ต่าม โค์รงการท่�ต่�องดำเนิันัการ 
ต่่อเนั่�องกันัค์วรให้�ค์วามสำคั์ญ่กับค์วามต่่อเน่ั�องของระยะเวลัา 

“กระบวนการ
อันุมิัติิโครงการ
และงบประมิาณ กปร. 
มิีความิรวดเร็ว 
คล่อังติัว กว่า
กระบวนการภายใติ้
งบประมิาณปกติิ”

กัารเพาะพันธิุ์ปีลา
Fish Breeding

แปีลงนาที่ดืลองและโรงส่ข้้าว
Rice Cultivation Experimentation 

Plots and Rice mill

กัารผู้ลติพลงังานสเ่ข้ย่วและพลงังานที่ดืแที่นอื�น ๆ
Production of Green and Renewable Energy 

โรงโค์นมิและกัารแปีรรูปี
Dairy Farm and Factory

ผู้ลิตภััณฑ์์จากัโค์รงกัารส่วนพระองค์์สวนจิตรลดืา
Products from the Royal Chitralada Projects

โค์รงกัารอนุรักัษ์์พันธิุกัรรมิพืช
Plant Tissue Culture Project

โรงงานผู้ลิตนมิอัดืเมิ็ดื
Milk Tablet Production Factory

 By 1961, His Majesty the Late King had 

turned his royal residence at Chitralada Villa, 

Dusit Palace, into a vast experimental farm to 

test var ious farming techniques and  

process agricultural produce so as to help the 

people improve their yield and income in  

a sustainable manner. 

 ในัปี  พ .ศู .  ๒๕๐๔ พระบาทสม เ ด็จ 

พระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ได�เปลั่�ยนัสวนัจิต่รลัดาในัพระราช่วัง

ดุสิต่ของพระองค์์ให้�เป็นัแปลังทดลัองขนัาดให้ญ่่ 

เพ่�อทดลัองวิธ่การทำเกษต่รแลัะแปรร้ปผลัิต่ผลั

ทางการเกษต่รแลัะเผยแพร่เพ่�อช่่วยเห้ลั่อประช่าช่นั

ให้�ได�ผลัผลัิต่แลัะรายได�เพิ�มขึ�นัอย่างยั�งย่นั



 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ หั้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลั�า 
โปรดกระห้ม่อม ให้�จัดต่ั�งโค์รงการจิต่อาสา เราทำค์วาม ด่ ด�วยห้ัวใจ  
เพ่�อเป็นัการรวมพลัังปลัก้จติ่สำนักึของประช่าช่นัช่าวไทย ให้�ร้�จกัเสย่สลัะ 
สมัค์รสมานัสามัค์ค์่ จิต่สาธารณะ เอ่�อเฟื้้�อเผ่�อแผ่ ร้�จักแบ่งปันัซึ�งกันั 
แลัะกันั โดยร่วมกันับำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัให้�แก่สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะ
ประเทศูช่าต่ ิกจิกรรมสาธารณประโยช่นัเ์พ่�อพฒันัาพ่�นัท่�ในัช่มุช่นัต่า่ง ๆ  
ให้�ม่ค์วามเจริญ่ เกิดประโยช่นั์อย่างถาวร ซึ�งทุกภาค์ส่วนัสามารถปฏิิบัต่ิ
กิจกรรมจิต่อาสาพระราช่ทานัให้�เป็นัไปด�วยค์วามเร่ยบร�อยต่าม 
พระราโช่บาย วัต่ถุประสงค์์ของโค์รงการ แลัะริเริ�มการดำเนัินักิจกรรม
จิต่อาสาพระราช่ทานัได�ต่ามค์วามจำเป็นัแลัะเห้มาะสม สำนัักงานั 
ค์ณะกรรมการพเิศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(สำนักังานั กปร.) ได�สมคั์รเข�าร่วมโค์รงการจติ่อาสา เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ 
เปน็ัห้ม้ค่์ณะ ทั�งนั่�ได�รบัพระราช่ทานัห้มวก ผ�าพนััค์อ แลัะบตั่รประช่าช่นั
จิต่อาสา สำห้รับใช่�ในัการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา นัั�นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลอังค์กรที�มิีความิเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

โดย กลัุม่ช่ว่ยอำนัวยการแลัะบริห้ารทั�วไป

เเลลขขาาฝากบอก

  โครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ถวายเป็นัพัระราชักศุลและถวายพัระพัรชัยัมูงคล 
ประจิำปีงบประมูาณ  พั.ศ.  ๒๕๖๕  ครั�งที่่�  ๓

เนื่่�องในื่โอกาสวันัื่เฉลิมิพระชนื่มพรรษาพระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หัวัั  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
แลิะวันัื่เฉลิมิพระชนื่มพรรษาสมเด็จ็พระบรมราชชนื่นื่พีนัื่ปีีหัลิวัง  ๑๒  สิงหัาคม  ๒๕๖๕

 สำนัักงานั กปร. เป็นัห้นั่วยงานัห้ลัักในัการดำเนัินังานัสนัอง 
พระราช่ดำริ ได�ต่ระห้นัักถึงการบำเพ็ญ่สาธารณประโยช่นั์ต่่อ 
สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะสิ�งแวดลั�อม รวมทั�งสนัองพระราช่ปณิธานัของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ�าอย้หั่้ว จงึได�จดัทำโค์รงการจติ่อาสาสำนักังานั กปร. 
เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ ถวายเป็นัพระราช่กุศูลัแลัะถวายพระพรช่ยัมงค์ลั 
ซึ�งเริ�มดำเนัินัการโค์รงการต่ั�งแต่่ปี พ.ศู. ๒๕๖๑ เป็นัต่�นัมา 
 สำห้รับการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา ค์รั�งท่�  ๓ นั่�  ได� จัดขึ�นั 
เม่�อวันัท่� ๑๑ สิงห้าค์ม ๒๕๖๕ โดยม่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะ
สำนัักงานัม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา รวม ๒๑๗ ราย  ได�ร่วมกันัทำกิจกรรม 
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัร่วมกันัเพ่�อส่บสานัพระราช่ปณิธานัสมเด็จ
พระนัางเจ�าสิริกิต่ิ� พระบรมราช่ินั่นัาถ พระบรมราช่ช่นันั่พันัปีห้ลัวง  
ในัการอนัุรักษ์แลัะฟื้้�นัฟื้้ทรัพยากรธรรมช่าต่ิแลัะสิ�งแวดลั�อม ด�วยการ
ปรับปรุงภ้มิทัศูนั์โดยรอบอาค์ารโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ให้�ม่ค์วามสวยงาม ร่มร่�นั แลัะเป็นัระเบ่ยบ โดยการปลั้กซ่อม/เสริม  
ต่ัดแต่่งต่�นัไม� แลัะทำค์วามสะอาดบริเวณรอบอาค์ารฯ 
 ทั�งนั่� จากการจัดกิจกรรมทำให้�พ่�นัท่�บริเวณโดยรอบอาค์าร
โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริมค่์วามสะอาดเป็นัระเบย่บเรย่บร�อย 

พรรณไม�ต่่าง ๆ ได�รับการบำรุง ต่ัดแต่่ง  
ซ่อมเสริมให้�ม่สภาพท่�ด่ ม่ภ้มิทัศูน์ัท่�

สวยงาม นัอกจากนัั�นั เป็นัการสร�าง
ค์วามสามัค์ค์ร่ะห้ว่างห้น่ัวยงานัในัการ
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ั แลัะ 

บ่มเพาะการม่จิต่สาธารณะส่บไป

	 ในเดืือนกัันยายน	 ปีีงบปีระมาณ	 ๒๕๖๕	 
นับเปี็นช่่วงเวลาแห่่งกัารสิ้้�นสุิ้ดืกัารทำงาน 
อันยาวนานของข้าราช่กัารของสิ้ำนักังาน	 
กัปีร.	 ในวัย	 ๖๐	ปีี	 โดืยในปีีน้�สิ้ำนักังาน	 กัปีร.	 
ม้ผู้้้บร้ห่ารเกัษ้ียณอายุราช่กัารถึึง	 ๓	 ท่าน	 
คืือ	 นายลล้ต	 ถึนอมสิ้้งห่์	 เลขาธิ้กัาร	 กัปีร.	 
นางสิ้าวอุศน้ย์	 ธิ้ปีทอง	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	 
นายสิ้มศักัดื้�	 เพ้ิ่�มเกัษีร	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	
ล้กัจ้้างปีระจ้ำ	๒	ท่าน	คืือ	นายพิ่้รพิ่ัฒน์	สิุ้ขช่นะ	
พิ่นักังานบร้กัาร	 บ	 ๒	 และนางยุพิ่้น	 มงคืล	
พิ่นักังานบร้กัาร	บ	๒
 ...การเกษ่ยณไม่ใช่่ช่่วงเวลัาสุดท�ายของช่่วิต่ท่�นั่าเบ่�อ  

แต่เ่ปน็ัช่ว่งเวลัาสำห้รบัการเริ�มต่�นัการก�าวเดนิัไปส้เ่ส�นัทางให้ม่

ท่�นั่าค์�นัห้า... ห้ากมองในัมุมของรุ่นันั�อง อาจจะร้�สึกใจห้าย 

ผ้�ผ่านัประสบการณ์อย่างยาวนัานั จะห่้างห้ายไปจากท่�ทำงานั 

แต่่ห้ากมองในัมุมของผ้� เกษ่ยณแลั�วจะพบว่านั่�ค์่อ การ

เปล่ั�ยนัแปลังค์รั�งให้ญ่่ค์รั�งห้นัึ�งในัช่่วิต่ ผ้�เกษ่ยณอายุราช่การ 

ในัปีงบประมาณนั่�มท่ั�งผ้�บริห้ารระดับสง้ แลัะลัก้จ�างประจำของ

สำนัักงานั กปร. ซึ�งพวกเราช่าว กปร. จะได�เร่ยนัร้�ข�อค์ิดด่ ๆ 

บางส่วนัจากประสบการณ์ท่�ผ้�บริห้ารใช่�เวลัาในัการทำงานั 

สนัองพระราช่ดำริ เม่�อท่านัมาถึงเส�นัทางเดินัให้ม่ของช่่วิต่  

มอิ่สระท่�จะทำต่ามสิ�งท่�ปรารถนัา ดงันัั�นั การก�าวเดินัทางค์รั�งให้ม่ 

จึงเริ�มต่�นัขึ�นัอ่กค์รั�งห้นัึ�ง 

                   

 เส�นัทางรับราช่การ เริ�มต่�นัเข�ารับราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในัต่ำแห้น่ัง 

เจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานัทั�วไป ๓  สำนัักงานัสภาพัฒนัาการเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 

แห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) แลัะปี ๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่ง 

เจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์นัโยบายแลัะแผนั ๔  การทำงานัยาวนัานักว่า ๓๑ ปี ก�าวห้นั�า

ในัสายงานัวิช่าการ อำนัวยการ จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้นั่งรองเลัขาธิการ 

ค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  

(รองเลัขาธิการ กปร.) 

 สิ�งท่�ผม อยากฝากให้�นั�อง ๆ ช่าว กปร. ทุกท่านั ค์่อ เราม่ของด่อย้่ใกลั�ต่ัว

ในัห้ลัาย ๆ อย่าง เช่่นั ห้ลัักการทรงงานั ๒๗ ข�อ  เป็นัต่�นั จึงขอให้�พวกเราได�

นั�อมนัำมาเป็นัห้ลัักค์ิด ห้ลัักปฏิิบัต่ิงานัในัห้นั�าท่�ราช่การ แลัะห้ลัักการดำรงต่นั

 สิ�งท่�ประทับใจในัการทำงานัก็ค์่อ ได�ม่โอกาสร่วมดำเนัินังานัโค์รงการ 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ เพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

 ช่่วิต่ห้ลัังเกษ่ยณอายุราช่การไปแลั�ว ยังค์งยึดห้ลััก การเป็นัค์นัด่ ค์ิดด ่

ปฏิิบัต่ิด่ ในัการดำเนัินัช่่วิต่ต่่อไป

นายสมิศูักัดืิ�  เพิ�มิเกัษ์ร
รองเลข้าธิิกัาร กัปีร. 

วัันวัานที่่�ผ่่านเวั่ยน สู่่่วัันเกษี่ยณที่่�ภาคภ่มิิ

 เม่�อถึงึวันัื่เวัลิาฟ้้ากเ็ปีลิี�ยู่นื่ กาลิเกษยีู่ณเวัยีู่นื่มานื่�าใจหัายู่
ต้้องอำลิาจากกนัื่แสนื่อาลิยัู่ แต้�สายู่ใยู่ควัามผูก่พนัื่ยู่งัมั�นื่คง

 สำนัักงานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ัญ่กับชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. แลัะเปิดโอกาสให้�เข�ามาม่

ส่วนัร่วมในัการส่บสานัต่ามแนัวพระราช่ดำริ โดยการนัำกลัุ่มเป้าห้มาย ได�แก่ผ้�แทนัชุ่มช่นั แลัะ

พระสงฆ์์จากวัดในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร.  นัักเร่ยนัระดับช่ั�นัประถมศูึกษาปีท่� ๖ แลัะค์ุณค์ร้

โรงเร่ยนัวัดพระยาศูิริไอยสวรรค์์ เจ�าห้นั�าท่� กศูนั. เขต่บางพลััด แลัะเจ�าห้นั�าท่�ฝ่ายพัฒนัาชุ่มช่นั

แลัะสวสัดกิารสงัค์ม สำนักังานัเขต่บางพลัดั เข�าเย่�ยมช่มส่�อองค์ค์์วามร้�เก่�ยวกบัพระมห้ากรณุาธคิ์ณุ

ของสถาบันัพระมห้ากษัต่ริย์ ณ สำนัักงานั กปร. จากนัั�นัไปศูึกษาด้งานัชุ่มช่นัต่ัวอย่างท่�นัำห้ลััก 

บวร มาใช่� ณ ศู้นัย์การเร่ยนัร้�สิ�งแวดลั�อมวัดจากแดง อำเภอ

พระประแดง จงัห้วัดสมุทรปราการ ซึ�งเป็นัแห้ล่ังเรย่นัร้�ท่�ดำเนิันัการ

โดยพระสงฆ์วั์ดจากแดง ช่าวบ�านัชุ่มช่นัวัดจากแดง องค์ก์รธุรกิจ 

ท่�ให้�นัำพลัาสติ่กซึ�งเป็นัวัสดุเห้ลัอ่ใช่�มาทำประโยช่น์ัเพ่�อลัดการ

เกิดขยะทำให้�สิ�งแวดลั�อมด่ขึ�นั โดยนัำมาทำเป็นัจ่วร ห้มวก 

ห้นั�ากากอนัามยัผ�า กระเป๋า เส่�อผ�า ฯลัฯ ต่ามฐานัเรย่นัร้�  

ต่่าง ๆ แลัะฝึกปฏิิบัต่ิการปลั้กต่�นัไม�แลัะระบายส่ในั 

กระถางโฟื้ม ท่�ทำจากวัสดุเห้ลั่อใช่�

โค์รงการชุ่มช่นัส่บสานัพลััง “บัวร” ต่ามแนัว 

พระราช่ดำริ ท่�จัดขึ�นันั่� เป็นัการเผยแพร่แนัวพระราช่ดำริให้�กับ 

พระสงฆ์์ ค์ร้ นัักเร่ยนั แลัะค์นัในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. ได�เร่ยนัร้� 

ต่วัอย่างจากค์วามสำเร็จท่�ด ่เกิดการเสริมสร�างค์วามเข�มแข็งจากภายในัให้�เป็นัพลังับวร เกิดค่์านิัยม 

แลัะวัฒนัธรรมท่�ดง่ามแลัะร้�จกัประยุกต่ห์้ลักัปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพย่งมาใช่�ในัการปฏิบัิต่งิานั

แลัะเป็นัภ้มิค์ุ�มกันัในัการดำเนัินัช่่วิต่เพ่�อค์วามสุขของชุ่มช่นัต่่อไป

โครงการชุมิชนสั่บสัานพลัง 
“บวร” ติามิแนวพระราชดำริ 
ประจำปีงบประมิาณ ๒๕๖๕

 ประกอบกบั นัายกรฐัมนัต่ร ่มข่�อสั�งการมอบห้มายให้�กระทรวงวฒันัธรรมเป็นัห้น่ัวยงานัห้ลักั 

ร่วมกับห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง นัำห้ลัักการ “บัวร : บั้าน วัดื โรงเร่ยน” เป็นักลัไกขับเค์ล่ั�อนั 

การพัฒนัาแลัะดำเนัินักิจกรรมต่่าง ๆ  แบบบ้รณาการ นัอกจากนั่�ยังเป็นัการส่บสานัวิถ่วัฒนัธรรม

ท�องถิ�นั  โดยการนั�อมนัำห้ลัักปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพ่ยงมาประยุกต์่ใช่�ให้�สอดค์ลั�องกับ 

วิถ่ชุ่มช่นัอ่กทั�งสอดค์ลั�องต่ามยุทธศูาสต่ร์ ๒๐ ปี แลัะยุทธศูาสต่ร์ของสำนัักงานั กปร.

 โค์รงกัารชมุิชนสบืัสานพลงั “บัวรบัวร” 

ตามิแนวพระราชดืำริ เป็ีนโค์รงกัารที่่�

สำนักังาน กัปีร. จัดืข้้�นเปี็นค์รั�งแรกัในปีีน่� 

โดืยดืำเนนิกัารเปีน็ไปีตามิพระราชปีณธิิาน

พระบัาที่สมิเดื็จพระวชิรเกัล้าเจ้าอยู่ห็ัว  

ในกัารสบืัสานแนวพระราชดืำรใินพระบัาที่

สมิเดื็จพระบัรมิชนกัาธิิเบัศูร มิห็าภัูมิิพล

อดืุลยเดืชมิห็าราช บัรมินาถุบัพิตร ที่่�ได้ื

พระราชที่านพระราชดืำริห็ลักักัาร “บัวรบัวร” 

ให็้นำสถุาบัันห็ลักัในชุมิชน อันไดื้แกั่ บั้าน 

วดัื โรงเร่ยน (ราชกัาร) มิาเปีน็กัลไกัในกัาร

พัฒนา และสร้างชุมิชนให็้เข้้มิแข้็ง ร่วมิกััน

ค์ิดื สร้าง และบัริห็ารจัดืกัารชุมิชน ข้อง

ค์นในที่้องถุิ�นที่่�ร่วมิกัันเปี็นเจ้าข้องชุมิชน

โดย กลุ่มิพัฒนาระบบบริหาร

 ค์วามประทับใจในัการทำงานัรับราช่การ ค์่อ ได�ม่โอกาสทำงานั

สนัองพระราช่ดำริ แลัะสิ�งท่�อยากฝากให้�กับสำนัักงานั กปร. ค์่อ ค์ำว่า 

“โอกัาส” เราม่โอกาสแลัะเป็นัผ้�ให้�โอกาสแก่ประช่าช่นัแลัะต่นัเอง  

อย่าปลั่อยโอกาสให้�ผ่านัไปโดยไม่ค์ิดจะทำอะไร ใช่�โอกาสท่�ม่ในัการ

ทำงานัเพ่�อประช่าช่นัแลัะต่นัเองให้�ด่ท่�สุด

 สิ�งท่�อยากฝากนั�อง ๆ ค์่อ การทำงานันัั�นัต่�อง “สนุกั” แลัะ  

“มิ่ค์วามิสุข้” ในัการทำงานั ท่�สำค์ัญ่ต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของต่นั ม่ห้ลัักการ

ในัการทำงานัแลัะม่เป้าห้มายในัการทำงานัแลัะดำเนัินัช่่วิต่

 สุดท�ายนั่� ผมขอขอบค์ุณทุกท่านั แลัะห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�อง  

ทกุฝ่าย ท่�ได�ร่วมมอ่ร่วมใจในัการทำงานัด�วยกันัเป็นัอย่างด ่แลัะขออวยพร

ให้�ม่สุขภาพพลัานัามัยแข็งแรงสมบ้รณ์ ได�ทำงานัเพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

อยา่งเต่ม็กำลังัค์วามสามารถ แลัะขอให้�มค่์วามเจรญิ่รุง่เรอ่งแลัะก�าวห้นั�า

ในัห้นั�าท่�การงานัต่่อไป

นายลลิต  ถุนอมิสิงห็์
เลข้าธิิกัาร กัปีร.

	 ในปีีงบปีระมาณ	พิ่.ศ.	๒๕๖๕		สิ้ำนักังาน	กัปีร.	
ม้ผู้้้ท้�เกัษี้ยณอายุราช่กัาร	รวม	๕	คืน	ซึ่ึ�งผู้มเปี็นห่นึ�ง
ในผู้้้คืรบเกัษี้ยณอายุราช่กัารในปีีน้�ดื้วย

 ผมเริ�มรับราช่การเม่�อปี พ.ศู. ๒๕๓๐ จนัถึงปัจจุบันัรวมอายุ

ราช่การกว่า ๓๕ ปี โดยเริ�มต่�นัทำงานัท่�สำนัักงานัสภาพัฒนัาการ

เศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานั

ทั�วไป ๓ สำนัักงานัเลัขานัุการกรม (เลัขานัุการผ้�บริห้าร) แลัะปี พ.ศู. 

๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์

นัโยบายแลัะแผนั ๕ การทำงานัก�าวห้นั�าในัสายงานัวชิ่าการ อำนัวยการ 

จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้น่ังเลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อ

ประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (เลัขาธิการ กปร.)



 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ หั้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลั�า 
โปรดกระห้ม่อม ให้�จัดต่ั�งโค์รงการจิต่อาสา เราทำค์วาม ด่ ด�วยห้ัวใจ  
เพ่�อเป็นัการรวมพลังัปลัก้จติ่สำนักึของประช่าช่นัช่าวไทย ให้�ร้�จกัเสย่สลัะ 
สมัค์รสมานัสามัค์ค์่ จิต่สาธารณะ เอ่�อเฟ้ื้�อเผ่�อแผ่ ร้�จักแบ่งปันัซึ�งกันั 
แลัะกันั โดยร่วมกันับำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัให้�แก่สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะ
ประเทศูช่าต่ ิกจิกรรมสาธารณประโยช่นัเ์พ่�อพฒันัาพ่�นัท่�ในัชุ่มช่นัต่า่ง ๆ  
ให้�ม่ค์วามเจริญ่ เกิดประโยช่นั์อย่างถาวร ซึ�งทุกภาค์ส่วนัสามารถปฏิิบัต่ิ
กิจกรรมจิต่อาสาพระราช่ทานัให้�เป็นัไปด�วยค์วามเร่ยบร�อยต่าม 
พระราโช่บาย วัต่ถุประสงค์์ของโค์รงการ แลัะริเริ�มการดำเนัินักิจกรรม
จิต่อาสาพระราช่ทานัได�ต่ามค์วามจำเป็นัแลัะเห้มาะสม สำนัักงานั 
ค์ณะกรรมการพเิศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(สำนักังานั กปร.) ได�สมคั์รเข�าร่วมโค์รงการจติ่อาสา เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ 
เปน็ัห้ม้ค่์ณะ ทั�งนั่�ได�รบัพระราช่ทานัห้มวก ผ�าพนััค์อ แลัะบตั่รประช่าช่นั
จิต่อาสา สำห้รับใช่�ในัการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา นัั�นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลอังค์กรที�มิีความิเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

โดย กลัุม่ช่ว่ยอำนัวยการแลัะบริห้ารทั�วไป

เเลลขขาาฝากบอก

  โครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ถวายเป็นัพัระราชักุศลและถวายพัระพัรชัยัมูงคล 
ประจิำปีงบประมูาณ  พั.ศ.  ๒๕๖๕  ครั�งที่่�  ๓

เน่ื่�องในื่โอกาสวันัื่เฉลิมิพระชนื่มพรรษาพระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หััวั  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
แลิะวันัื่เฉลิมิพระชนื่มพรรษาสมเด็จ็พระบรมราชชนื่นื่พีนัื่ปีีหัลิวัง  ๑๒  สิงหัาคม  ๒๕๖๕

 สำนัักงานั กปร. เป็นัห้นั่วยงานัห้ลัักในัการดำเนัินังานัสนัอง 
พระราช่ดำริ ได�ต่ระห้นัักถึงการบำเพ็ญ่สาธารณประโยช่นั์ต่่อ 
สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะสิ�งแวดลั�อม รวมทั�งสนัองพระราช่ปณิธานัของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ�าอย้ห่้วั จงึได�จดัทำโค์รงการจติ่อาสาสำนักังานั กปร. 
เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ ถวายเป็นัพระราช่กศุูลัแลัะถวายพระพรช่ยัมงค์ลั 
ซึ�งเริ�มดำเนัินัการโค์รงการต่ั�งแต่่ปี พ.ศู. ๒๕๖๑ เป็นัต่�นัมา 
 สำห้รับการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา ค์รั�งท่�  ๓ นั่�  ได� จัดขึ�นั 
เม่�อวันัท่� ๑๑ สิงห้าค์ม ๒๕๖๕ โดยม่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะ
สำนัักงานัม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา รวม ๒๑๗ ราย  ได�ร่วมกันัทำกิจกรรม 
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัร่วมกันัเพ่�อส่บสานัพระราช่ปณิธานัสมเด็จ
พระนัางเจ�าสิริกิต่ิ� พระบรมราช่ินั่นัาถ พระบรมราช่ช่นันั่พันัปีห้ลัวง  
ในัการอนัุรักษ์แลัะฟื้้�นัฟื้้ทรัพยากรธรรมช่าต่ิแลัะสิ�งแวดลั�อม ด�วยการ
ปรับปรุงภ้มิทัศูนั์โดยรอบอาค์ารโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ให้�ม่ค์วามสวยงาม ร่มร่�นั แลัะเป็นัระเบ่ยบ โดยการปลั้กซ่อม/เสริม  
ต่ัดแต่่งต่�นัไม� แลัะทำค์วามสะอาดบริเวณรอบอาค์ารฯ 
 ทั�งนั่� จากการจัดกิจกรรมทำให้�พ่�นัท่�บริเวณโดยรอบอาค์าร
โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริมค่์วามสะอาดเป็นัระเบย่บเรย่บร�อย 

พรรณไม�ต่่าง ๆ ได�รับการบำรุง ต่ัดแต่่ง  
ซ่อมเสริมให้�ม่สภาพท่�ด่ ม่ภ้มิทัศูน์ัท่�

สวยงาม นัอกจากนัั�นั เป็นัการสร�าง
ค์วามสามัค์ค์ร่ะห้ว่างห้นัว่ยงานัในัการ
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ั แลัะ 

บ่มเพาะการม่จิต่สาธารณะส่บไป

	 ในเดืือนกัันยายน	 ปีีงบปีระมาณ	 ๒๕๖๕	 
นับเปี็นช่่วงเวลาแห่่งกัารสิ้้�นสุิ้ดืกัารทำงาน 
อันยาวนานของข้าราช่กัารของสิ้ำนักังาน	 
กัปีร.	 ในวัย	 ๖๐	ปีี	 โดืยในปีีน้�สิ้ำนักังาน	 กัปีร.	 
ม้ผู้้้บร้ห่ารเกัษ้ียณอายุราช่กัารถึึง	 ๓	 ท่าน	 
คืือ	 นายลล้ต	 ถึนอมสิ้้งห่์	 เลขาธิ้กัาร	 กัปีร.	 
นางสิ้าวอุศน้ย์	 ธิ้ปีทอง	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	 
นายสิ้มศักัดื้�	 เพ้ิ่�มเกัษีร	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	
ล้กัจ้้างปีระจ้ำ	๒	ท่าน	คืือ	นายพิ่้รพิ่ัฒน์	สิุ้ขช่นะ	
พิ่นักังานบร้กัาร	 บ	 ๒	 และนางยุพิ่้น	 มงคืล	
พิ่นักังานบร้กัาร	บ	๒
 ...การเกษ่ยณไม่ใช่่ช่่วงเวลัาสุดท�ายของช่่วิต่ท่�นั่าเบ่�อ  

แต่เ่ปน็ัช่ว่งเวลัาสำห้รบัการเริ�มต่�นัการก�าวเดนิัไปส้เ่ส�นัทางให้ม่

ท่�นั่าค์�นัห้า... ห้ากมองในัมุมของรุ่นันั�อง อาจจะร้�สึกใจห้าย 

ผ้�ผ่านัประสบการณ์อย่างยาวนัานั จะห่้างห้ายไปจากท่�ทำงานั 

แต่่ห้ากมองในัมุมของผ้� เกษ่ยณแลั�วจะพบว่านั่�ค์่อ การ

เปล่ั�ยนัแปลังค์รั�งให้ญ่่ค์รั�งห้นัึ�งในัช่่วิต่ ผ้�เกษ่ยณอายุราช่การ 

ในัปีงบประมาณนั่�มท่ั�งผ้�บริห้ารระดับสง้ แลัะลัก้จ�างประจำของ

สำนัักงานั กปร. ซึ�งพวกเราช่าว กปร. จะได�เร่ยนัร้�ข�อค์ิดด่ ๆ 

บางส่วนัจากประสบการณ์ท่�ผ้�บริห้ารใช่�เวลัาในัการทำงานั 

สนัองพระราช่ดำริ เม่�อท่านัมาถึงเส�นัทางเดินัให้ม่ของช่่วิต่  

มอิ่สระท่�จะทำต่ามสิ�งท่�ปรารถนัา ดงันัั�นั การก�าวเดินัทางค์รั�งให้ม่ 

จึงเริ�มต่�นัขึ�นัอ่กค์รั�งห้นัึ�ง 

                   

 เส�นัทางรับราช่การ เริ�มต่�นัเข�ารับราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในัต่ำแห้น่ัง 

เจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานัทั�วไป ๓  สำนัักงานัสภาพัฒนัาการเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 

แห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) แลัะปี ๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่ง 

เจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์นัโยบายแลัะแผนั ๔  การทำงานัยาวนัานักว่า ๓๑ ปี ก�าวห้นั�า

ในัสายงานัวิช่าการ อำนัวยการ จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้นั่งรองเลัขาธิการ 

ค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  

(รองเลัขาธิการ กปร.) 

 สิ�งท่�ผม อยากฝากให้�นั�อง ๆ ช่าว กปร. ทุกท่านั ค์่อ เราม่ของด่อย้่ใกลั�ต่ัว

ในัห้ลัาย ๆ อย่าง เช่่นั ห้ลัักการทรงงานั ๒๗ ข�อ  เป็นัต่�นั จึงขอให้�พวกเราได�

นั�อมนัำมาเป็นัห้ลัักค์ิด ห้ลัักปฏิิบัต่ิงานัในัห้นั�าท่�ราช่การ แลัะห้ลัักการดำรงต่นั

 สิ�งท่�ประทับใจในัการทำงานัก็ค์่อ ได�ม่โอกาสร่วมดำเนัินังานัโค์รงการ 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ เพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

 ช่่วิต่ห้ลัังเกษ่ยณอายุราช่การไปแลั�ว ยังค์งยึดห้ลััก การเป็นัค์นัด่ ค์ิดด ่

ปฏิิบัต่ิด่ ในัการดำเนัินัช่่วิต่ต่่อไป

นายสมิศูักัดืิ�  เพิ�มิเกัษ์ร
รองเลข้าธิิกัาร กัปีร. 

วัันวัานที่่�ผ่่านเวั่ยน สู่่่วัันเกษี่ยณที่่�ภาคภ่มิิ

 เม่�อถึงึวันัื่เวัลิาฟ้้ากเ็ปีลิี�ยู่นื่ กาลิเกษยีู่ณเวัยีู่นื่มานื่�าใจหัายู่
ต้้องอำลิาจากกนัื่แสนื่อาลิยัู่ แต้�สายู่ใยู่ควัามผูก่พนัื่ยู่งัมั�นื่คง

 สำนัักงานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ัญ่กับชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. แลัะเปิดโอกาสให้�เข�ามาม่

ส่วนัร่วมในัการส่บสานัต่ามแนัวพระราช่ดำริ โดยการนัำกลัุ่มเป้าห้มาย ได�แก่ผ้�แทนัชุ่มช่นั แลัะ

พระสงฆ์์จากวัดในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร.  นัักเร่ยนัระดับช่ั�นัประถมศูึกษาปีท่� ๖ แลัะค์ุณค์ร้

โรงเร่ยนัวัดพระยาศูิริไอยสวรรค์์ เจ�าห้นั�าท่� กศูนั. เขต่บางพลััด แลัะเจ�าห้นั�าท่�ฝ่ายพัฒนัาชุ่มช่นั

แลัะสวสัดกิารสงัค์ม สำนักังานัเขต่บางพลััด เข�าเย่�ยมช่มส่�อองค์ค์์วามร้�เก่�ยวกบัพระมห้ากรณุาธคิ์ณุ

ของสถาบันัพระมห้ากษัต่ริย์ ณ สำนัักงานั กปร. จากนัั�นัไปศูึกษาด้งานัชุ่มช่นัต่ัวอย่างท่�นัำห้ลััก 

บวร มาใช่� ณ ศู้นัย์การเร่ยนัร้�สิ�งแวดลั�อมวัดจากแดง อำเภอ

พระประแดง จงัห้วัดสมุทรปราการ ซึ�งเป็นัแห้ล่ังเรย่นัร้�ท่�ดำเนิันัการ

โดยพระสงฆ์วั์ดจากแดง ช่าวบ�านัชุ่มช่นัวัดจากแดง องค์ก์รธุรกิจ 

ท่�ให้�นัำพลัาสติ่กซึ�งเป็นัวัสดุเห้ลัอ่ใช่�มาทำประโยช่น์ัเพ่�อลัดการ

เกิดขยะทำให้�สิ�งแวดลั�อมด่ขึ�นั โดยนัำมาทำเป็นัจ่วร ห้มวก 

ห้นั�ากากอนัามยัผ�า กระเป๋า เส่�อผ�า ฯลัฯ ต่ามฐานัเรย่นัร้�  

ต่่าง ๆ แลัะฝึกปฏิิบัต่ิการปลั้กต่�นัไม�แลัะระบายส่ในั 

กระถางโฟื้ม ท่�ทำจากวัสดุเห้ลั่อใช่�

โค์รงการชุ่มช่นัส่บสานัพลััง “บัวร” ต่ามแนัว 

พระราช่ดำริ ท่�จัดขึ�นันั่� เป็นัการเผยแพร่แนัวพระราช่ดำริให้�กับ 

พระสงฆ์์ ค์ร้ นัักเร่ยนั แลัะค์นัในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. ได�เร่ยนัร้� 

ต่วัอย่างจากค์วามสำเร็จท่�ด ่เกิดการเสริมสร�างค์วามเข�มแข็งจากภายในัให้�เป็นัพลังับวร เกิดค่์านิัยม 

แลัะวัฒนัธรรมท่�ดง่ามแลัะร้�จกัประยุกต่ห์้ลักัปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพย่งมาใช่�ในัการปฏิบัิต่งิานั

แลัะเป็นัภ้มิค์ุ�มกันัในัการดำเนัินัช่่วิต่เพ่�อค์วามสุขของชุ่มช่นัต่่อไป

โครงการชุมิชนสั่บสัานพลัง 
“บวร” ติามิแนวพระราชดำริ 
ประจำปีงบประมิาณ ๒๕๖๕

 ประกอบกบั นัายกรฐัมนัต่ร่ มข่�อสั�งการมอบห้มายให้�กระทรวงวฒันัธรรมเป็นัห้น่ัวยงานัห้ลักั 

ร่วมกับห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง นัำห้ลัักการ “บัวร : บั้าน วัดื โรงเร่ยน” เป็นักลัไกขับเค์ล่ั�อนั 

การพัฒนัาแลัะดำเนัินักิจกรรมต่่าง ๆ  แบบบ้รณาการ นัอกจากนั่�ยังเป็นัการส่บสานัวิถ่วัฒนัธรรม

ท�องถิ�นั  โดยการนั�อมนัำห้ลัักปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพ่ยงมาประยุกต์่ใช่�ให้�สอดค์ลั�องกับ 

วิถ่ชุ่มช่นัอ่กทั�งสอดค์ลั�องต่ามยุทธศูาสต่ร์ ๒๐ ปี แลัะยุทธศูาสต่ร์ของสำนัักงานั กปร.

 โค์รงกัารชมุิชนสบืัสานพลงั “บัวรบัวร” 

ตามิแนวพระราชดืำริ เป็ีนโค์รงกัารที่่�

สำนักังาน กัปีร. จัดืข้้�นเปี็นค์รั�งแรกัในปีีน่� 

โดืยดืำเนนิกัารเปีน็ไปีตามิพระราชปีณธิิาน

พระบัาที่สมิเดื็จพระวชิรเกัล้าเจ้าอยู่ห็ัว  

ในกัารสบืัสานแนวพระราชดืำรใินพระบัาที่

สมิเดื็จพระบัรมิชนกัาธิิเบัศูร มิห็าภัูมิิพล

อดืุลยเดืชมิห็าราช บัรมินาถุบัพิตร ที่่�ได้ื

พระราชที่านพระราชดืำริห็ลักักัาร “บัวรบัวร” 

ให็้นำสถุาบัันห็ลักัในชุมิชน อันไดื้แกั่ บั้าน 

วดัื โรงเร่ยน (ราชกัาร) มิาเปีน็กัลไกัในกัาร

พัฒนา และสร้างชุมิชนให็้เข้้มิแข้็ง ร่วมิกััน

ค์ิดื สร้าง และบัริห็ารจัดืกัารชุมิชน ข้อง

ค์นในที่้องถุิ�นที่่�ร่วมิกัันเปี็นเจ้าข้องชุมิชน

โดย กลุ่มิพัฒนาระบบบริหาร

 ค์วามประทับใจในัการทำงานัรับราช่การ ค์่อ ได�ม่โอกาสทำงานั

สนัองพระราช่ดำริ แลัะสิ�งท่�อยากฝากให้�กับสำนัักงานั กปร. ค์่อ ค์ำว่า 

“โอกัาส” เราม่โอกาสแลัะเป็นัผ้�ให้�โอกาสแก่ประช่าช่นัแลัะต่นัเอง  

อย่าปลั่อยโอกาสให้�ผ่านัไปโดยไม่ค์ิดจะทำอะไร ใช่�โอกาสท่�ม่ในัการ

ทำงานัเพ่�อประช่าช่นัแลัะต่นัเองให้�ด่ท่�สุด

 สิ�งท่�อยากฝากนั�อง ๆ ค์่อ การทำงานันัั�นัต่�อง “สนุกั” แลัะ  

“มิ่ค์วามิสุข้” ในัการทำงานั ท่�สำค์ัญ่ต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของต่นั ม่ห้ลัักการ

ในัการทำงานัแลัะม่เป้าห้มายในัการทำงานัแลัะดำเนัินัช่่วิต่

 สุดท�ายนั่� ผมขอขอบค์ุณทุกท่านั แลัะห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง  

ทกุฝ่าย ท่�ได�ร่วมมอ่ร่วมใจในัการทำงานัด�วยกันัเป็นัอย่างด ่แลัะขออวยพร

ให้�ม่สุขภาพพลัานัามัยแข็งแรงสมบ้รณ์ ได�ทำงานัเพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

อยา่งเต่ม็กำลังัค์วามสามารถ แลัะขอให้�มค่์วามเจรญิ่รุง่เรอ่งแลัะก�าวห้นั�า

ในัห้นั�าท่�การงานัต่่อไป

นายลลิต  ถุนอมิสิงห็์
เลข้าธิิกัาร กัปีร.

	 ในปีีงบปีระมาณ	พิ่.ศ.	๒๕๖๕		สิ้ำนักังาน	กัปีร.	
ม้ผู้้้ท้�เกัษี้ยณอายุราช่กัาร	รวม	๕	คืน	ซึ่ึ�งผู้มเปี็นห่นึ�ง
ในผู้้้คืรบเกัษี้ยณอายุราช่กัารในปีีน้�ดื้วย

 ผมเริ�มรับราช่การเม่�อปี พ.ศู. ๒๕๓๐ จนัถึงปัจจุบันัรวมอายุ

ราช่การกว่า ๓๕ ปี โดยเริ�มต่�นัทำงานัท่�สำนัักงานัสภาพัฒนัาการ

เศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานั

ทั�วไป ๓ สำนัักงานัเลัขานัุการกรม (เลัขานัุการผ้�บริห้าร) แลัะปี พ.ศู. 

๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์

นัโยบายแลัะแผนั ๕ การทำงานัก�าวห้นั�าในัสายงานัวชิ่าการ อำนัวยการ 

จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้น่ังเลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อ

ประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (เลัขาธิการ กปร.)



 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ หั้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลั�า 
โปรดกระห้ม่อม ให้�จัดต่ั�งโค์รงการจิต่อาสา เราทำค์วาม ด่ ด�วยห้ัวใจ  
เพ่�อเป็นัการรวมพลังัปลัก้จติ่สำนักึของประช่าช่นัช่าวไทย ให้�ร้�จกัเสย่สลัะ 
สมัค์รสมานัสามัค์ค์่ จิต่สาธารณะ เอ่�อเฟื้้�อเผ่�อแผ่ ร้�จักแบ่งปันัซึ�งกันั 
แลัะกันั โดยร่วมกันับำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัให้�แก่สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะ
ประเทศูช่าต่ ิกจิกรรมสาธารณประโยช่นัเ์พ่�อพฒันัาพ่�นัท่�ในัช่มุช่นัต่า่ง ๆ  
ให้�ม่ค์วามเจริญ่ เกิดประโยช่นั์อย่างถาวร ซึ�งทุกภาค์ส่วนัสามารถปฏิิบัต่ิ
กิจกรรมจิต่อาสาพระราช่ทานัให้�เป็นัไปด�วยค์วามเร่ยบร�อยต่าม 
พระราโช่บาย วัต่ถุประสงค์์ของโค์รงการ แลัะริเริ�มการดำเนัินักิจกรรม
จิต่อาสาพระราช่ทานัได�ต่ามค์วามจำเป็นัแลัะเห้มาะสม สำนัักงานั 
ค์ณะกรรมการพเิศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(สำนักังานั กปร.) ได�สมคั์รเข�าร่วมโค์รงการจติ่อาสา เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ 
เปน็ัห้ม้ค่์ณะ ทั�งนั่�ได�รบัพระราช่ทานัห้มวก ผ�าพนััค์อ แลัะบตั่รประช่าช่นั
จิต่อาสา สำห้รับใช่�ในัการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา นัั�นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลอังค์กรที�มิีความิเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

โดย กลัุม่ช่ว่ยอำนัวยการแลัะบริห้ารทั�วไป

เเลลขขาาฝากบอก

  โครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ถวายเป็นัพัระราชักุศลและถวายพัระพัรชัยัมูงคล 
ประจิำปีงบประมูาณ  พั.ศ.  ๒๕๖๕  ครั�งที่่�  ๓

เน่ื่�องในื่โอกาสวันัื่เฉลิมิพระชนื่มพรรษาพระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หัวัั  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
แลิะวันัื่เฉลิิมพระชนื่มพรรษาสมเด็จ็พระบรมราชชนื่นื่พีนัื่ปีีหัลิวัง  ๑๒  สิงหัาคม  ๒๕๖๕

 สำนัักงานั กปร. เป็นัห้นั่วยงานัห้ลัักในัการดำเนัินังานัสนัอง 
พระราช่ดำริ ได�ต่ระห้นัักถึงการบำเพ็ญ่สาธารณประโยช่นั์ต่่อ 
สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะสิ�งแวดลั�อม รวมทั�งสนัองพระราช่ปณิธานัของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ�าอย้ห่้วั จงึได�จดัทำโค์รงการจติ่อาสาสำนักังานั กปร. 
เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ ถวายเป็นัพระราช่กศุูลัแลัะถวายพระพรช่ยัมงค์ลั 
ซึ�งเริ�มดำเนัินัการโค์รงการต่ั�งแต่่ปี พ.ศู. ๒๕๖๑ เป็นัต่�นัมา 
 สำห้รับการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา ค์รั�งท่�  ๓ นั่�  ได� จัดขึ�นั 
เม่�อวันัท่� ๑๑ สิงห้าค์ม ๒๕๖๕ โดยม่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะ
สำนัักงานัม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา รวม ๒๑๗ ราย  ได�ร่วมกันัทำกิจกรรม 
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัร่วมกันัเพ่�อส่บสานัพระราช่ปณิธานัสมเด็จ
พระนัางเจ�าสิริกิต่ิ� พระบรมราช่ินั่นัาถ พระบรมราช่ช่นันั่พันัปีห้ลัวง  
ในัการอนัุรักษ์แลัะฟื้้�นัฟื้้ทรัพยากรธรรมช่าต่ิแลัะสิ�งแวดลั�อม ด�วยการ
ปรับปรุงภ้มิทัศูนั์โดยรอบอาค์ารโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ให้�ม่ค์วามสวยงาม ร่มร่�นั แลัะเป็นัระเบ่ยบ โดยการปลั้กซ่อม/เสริม  
ต่ัดแต่่งต่�นัไม� แลัะทำค์วามสะอาดบริเวณรอบอาค์ารฯ 
 ทั�งนั่� จากการจัดกิจกรรมทำให้�พ่�นัท่�บริเวณโดยรอบอาค์าร
โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริมค่์วามสะอาดเป็นัระเบย่บเรย่บร�อย 

พรรณไม�ต่่าง ๆ ได�รับการบำรุง ต่ัดแต่่ง  
ซ่อมเสริมให้�ม่สภาพท่�ด่ ม่ภ้มิทัศูน์ัท่�

สวยงาม นัอกจากนัั�นั เป็นัการสร�าง
ค์วามสามัค์ค์ร่ะห้ว่างห้น่ัวยงานัในัการ
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ั แลัะ 

บ่มเพาะการม่จิต่สาธารณะส่บไป

	 ในเดืือนกัันยายน	 ปีีงบปีระมาณ	 ๒๕๖๕	 
นับเปี็นช่่วงเวลาแห่่งกัารสิ้้�นสุิ้ดืกัารทำงาน 
อันยาวนานของข้าราช่กัารของสิ้ำนักังาน	 
กัปีร.	 ในวัย	 ๖๐	ปีี	 โดืยในปีีน้�สิ้ำนักังาน	 กัปีร.	 
ม้ผู้้้บร้ห่ารเกัษ้ียณอายุราช่กัารถึึง	 ๓	 ท่าน	 
คืือ	 นายลล้ต	 ถึนอมสิ้้งห่์	 เลขาธิ้กัาร	 กัปีร.	 
นางสิ้าวอุศน้ย์	 ธิ้ปีทอง	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	 
นายสิ้มศักัดื้�	 เพิ่้�มเกัษีร	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	
ล้กัจ้้างปีระจ้ำ	๒	ท่าน	คืือ	นายพิ่้รพิ่ัฒน์	สิุ้ขช่นะ	
พิ่นักังานบร้กัาร	 บ	 ๒	 และนางยุพิ่้น	 มงคืล	
พิ่นักังานบร้กัาร	บ	๒
 ...การเกษ่ยณไม่ใช่่ช่่วงเวลัาสุดท�ายของช่่วิต่ท่�นั่าเบ่�อ  

แต่เ่ปน็ัช่ว่งเวลัาสำห้รบัการเริ�มต่�นัการก�าวเดนิัไปส้เ่ส�นัทางให้ม่

ท่�นั่าค์�นัห้า... ห้ากมองในัมุมของรุ่นันั�อง อาจจะร้�สึกใจห้าย 

ผ้�ผ่านัประสบการณ์อย่างยาวนัานั จะห่้างห้ายไปจากท่�ทำงานั 

แต่่ห้ากมองในัมุมของผ้� เกษ่ยณแลั�วจะพบว่านั่�ค์่อ การ

เปล่ั�ยนัแปลังค์รั�งให้ญ่่ค์รั�งห้นัึ�งในัช่่วิต่ ผ้�เกษ่ยณอายุราช่การ 

ในัปีงบประมาณนั่�มท่ั�งผ้�บริห้ารระดับสง้ แลัะลัก้จ�างประจำของ

สำนัักงานั กปร. ซึ�งพวกเราช่าว กปร. จะได�เร่ยนัร้�ข�อค์ิดด่ ๆ 

บางส่วนัจากประสบการณ์ท่�ผ้�บริห้ารใช่�เวลัาในัการทำงานั 

สนัองพระราช่ดำริ เม่�อท่านัมาถึงเส�นัทางเดินัให้ม่ของช่่วิต่  

มอ่สิระท่�จะทำต่ามสิ�งท่�ปรารถนัา ดงันัั�นั การก�าวเดินัทางค์รั�งให้ม่ 

จึงเริ�มต่�นัขึ�นัอ่กค์รั�งห้นัึ�ง 

                   

 เส�นัทางรับราช่การ เริ�มต่�นัเข�ารับราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในัต่ำแห้น่ัง 

เจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานัทั�วไป ๓  สำนัักงานัสภาพัฒนัาการเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 

แห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) แลัะปี ๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่ง 

เจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์นัโยบายแลัะแผนั ๔  การทำงานัยาวนัานักว่า ๓๑ ปี ก�าวห้นั�า

ในัสายงานัวิช่าการ อำนัวยการ จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้นั่งรองเลัขาธิการ 

ค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  

(รองเลัขาธิการ กปร.) 

 สิ�งท่�ผม อยากฝากให้�นั�อง ๆ ช่าว กปร. ทุกท่านั ค์่อ เราม่ของด่อย้่ใกลั�ต่ัว

ในัห้ลัาย ๆ อย่าง เช่่นั ห้ลัักการทรงงานั ๒๗ ข�อ  เป็นัต่�นั จึงขอให้�พวกเราได�

นั�อมนัำมาเป็นัห้ลัักค์ิด ห้ลัักปฏิิบัต่ิงานัในัห้นั�าท่�ราช่การ แลัะห้ลัักการดำรงต่นั

 สิ�งท่�ประทับใจในัการทำงานัก็ค์่อ ได�ม่โอกาสร่วมดำเนัินังานัโค์รงการ 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ เพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

 ช่่วิต่ห้ลัังเกษ่ยณอายุราช่การไปแลั�ว ยังค์งยึดห้ลััก การเป็นัค์นัด่ ค์ิดด ่

ปฏิิบัต่ิด่ ในัการดำเนัินัช่่วิต่ต่่อไป

นายสมิศูักัดืิ�  เพิ�มิเกัษ์ร
รองเลข้าธิิกัาร กัปีร. 

วัันวัานที่่�ผ่่านเวั่ยน สู่่่วัันเกษี่ยณที่่�ภาคภ่มิิ

 เม่�อถึงึวันัื่เวัลิาฟ้้ากเ็ปีลิี�ยู่นื่ กาลิเกษยีู่ณเวัยีู่นื่มานื่�าใจหัายู่
ต้้องอำลิาจากกนัื่แสนื่อาลิยัู่ แต้�สายู่ใยู่ควัามผูก่พนัื่ยู่งัมั�นื่คง

 สำนัักงานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ัญ่กับชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. แลัะเปิดโอกาสให้�เข�ามาม่

ส่วนัร่วมในัการส่บสานัต่ามแนัวพระราช่ดำริ โดยการนัำกลัุ่มเป้าห้มาย ได�แก่ผ้�แทนัชุ่มช่นั แลัะ

พระสงฆ์์จากวัดในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร.  นัักเร่ยนัระดับช่ั�นัประถมศูึกษาปีท่� ๖ แลัะค์ุณค์ร้

โรงเร่ยนัวัดพระยาศูิริไอยสวรรค์์ เจ�าห้นั�าท่� กศูนั. เขต่บางพลััด แลัะเจ�าห้นั�าท่�ฝ่ายพัฒนัาชุ่มช่นั

แลัะสวสัดกิารสงัค์ม สำนักังานัเขต่บางพลัดั เข�าเย่�ยมช่มส่�อองค์ค์์วามร้�เก่�ยวกบัพระมห้ากรณุาธคิ์ณุ

ของสถาบันัพระมห้ากษัต่ริย์ ณ สำนัักงานั กปร. จากนัั�นัไปศูึกษาด้งานัชุ่มช่นัต่ัวอย่างท่�นัำห้ลััก 

บวร มาใช่� ณ ศู้นัย์การเร่ยนัร้�สิ�งแวดลั�อมวัดจากแดง อำเภอ

พระประแดง จงัห้วัดสมุทรปราการ ซึ�งเป็นัแห้ล่ังเรย่นัร้�ท่�ดำเนิันัการ

โดยพระสงฆ์วั์ดจากแดง ช่าวบ�านัชุ่มช่นัวัดจากแดง องค์ก์รธุรกิจ 

ท่�ให้�นัำพลัาสติ่กซึ�งเป็นัวัสดุเห้ลัอ่ใช่�มาทำประโยช่น์ัเพ่�อลัดการ

เกิดขยะทำให้�สิ�งแวดลั�อมด่ขึ�นั โดยนัำมาทำเป็นัจ่วร ห้มวก 

ห้นั�ากากอนัามยัผ�า กระเป๋า เส่�อผ�า ฯลัฯ ต่ามฐานัเรย่นัร้�  

ต่่าง ๆ แลัะฝึกปฏิิบัต่ิการปลั้กต่�นัไม�แลัะระบายส่ในั 

กระถางโฟื้ม ท่�ทำจากวัสดุเห้ลั่อใช่�

โค์รงการชุ่มช่นัส่บสานัพลััง “บัวร” ต่ามแนัว 

พระราช่ดำริ ท่�จัดขึ�นันั่� เป็นัการเผยแพร่แนัวพระราช่ดำริให้�กับ 

พระสงฆ์์ ค์ร้ นัักเร่ยนั แลัะค์นัในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. ได�เร่ยนัร้� 

ต่วัอย่างจากค์วามสำเร็จท่�ด ่เกิดการเสริมสร�างค์วามเข�มแข็งจากภายในัให้�เป็นัพลังับวร เกิดค่์านิัยม 

แลัะวัฒนัธรรมท่�ดง่ามแลัะร้�จกัประยุกต่ห์้ลักัปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพย่งมาใช่�ในัการปฏิบัิต่งิานั

แลัะเป็นัภ้มิค์ุ�มกันัในัการดำเนัินัช่่วิต่เพ่�อค์วามสุขของชุ่มช่นัต่่อไป

โครงการชุมิชนสั่บสัานพลัง 
“บวร” ติามิแนวพระราชดำริ 
ประจำปีงบประมิาณ ๒๕๖๕

 ประกอบกบั นัายกรฐัมนัต่ร ่มข่�อสั�งการมอบห้มายให้�กระทรวงวฒันัธรรมเป็นัห้น่ัวยงานัห้ลักั 

ร่วมกับห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง นัำห้ลัักการ “บัวร : บั้าน วัดื โรงเร่ยน” เป็นักลัไกขับเค์ล่ั�อนั 

การพัฒนัาแลัะดำเนัินักิจกรรมต่่าง ๆ  แบบบ้รณาการ นัอกจากนั่�ยังเป็นัการส่บสานัวิถ่วัฒนัธรรม

ท�องถิ�นั  โดยการนั�อมนัำห้ลัักปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพ่ยงมาประยุกต์่ใช่�ให้�สอดค์ลั�องกับ 

วิถ่ชุ่มช่นัอ่กทั�งสอดค์ลั�องต่ามยุทธศูาสต่ร์ ๒๐ ปี แลัะยุทธศูาสต่ร์ของสำนัักงานั กปร.

 โค์รงกัารชมุิชนสบืัสานพลงั “บัวรบัวร” 

ตามิแนวพระราชดืำริ เป็ีนโค์รงกัารที่่�

สำนักังาน กัปีร. จัดืข้้�นเปี็นค์รั�งแรกัในปีีน่� 

โดืยดืำเนนิกัารเปีน็ไปีตามิพระราชปีณธิิาน

พระบัาที่สมิเดื็จพระวชิรเกัล้าเจ้าอยู่ห็ัว  

ในกัารสบืัสานแนวพระราชดืำรใินพระบัาที่

สมิเดื็จพระบัรมิชนกัาธิิเบัศูร มิห็าภัูมิิพล

อดืุลยเดืชมิห็าราช บัรมินาถุบัพิตร ที่่�ได้ื

พระราชที่านพระราชดืำริห็ลักักัาร “บัวรบัวร” 

ให็้นำสถุาบัันห็ลักัในชุมิชน อันไดื้แกั่ บั้าน 

วดัื โรงเร่ยน (ราชกัาร) มิาเปีน็กัลไกัในกัาร

พัฒนา และสร้างชุมิชนให็้เข้้มิแข้็ง ร่วมิกััน

ค์ิดื สร้าง และบัริห็ารจัดืกัารชุมิชน ข้อง

ค์นในที่้องถุิ�นที่่�ร่วมิกัันเปี็นเจ้าข้องชุมิชน

โดย กลุ่มิพัฒนาระบบบริหาร

 ค์วามประทับใจในัการทำงานัรับราช่การ ค์่อ ได�ม่โอกาสทำงานั

สนัองพระราช่ดำริ แลัะสิ�งท่�อยากฝากให้�กับสำนัักงานั กปร. ค์่อ ค์ำว่า 

“โอกัาส” เราม่โอกาสแลัะเป็นัผ้�ให้�โอกาสแก่ประช่าช่นัแลัะต่นัเอง  

อย่าปลั่อยโอกาสให้�ผ่านัไปโดยไม่ค์ิดจะทำอะไร ใช่�โอกาสท่�ม่ในัการ

ทำงานัเพ่�อประช่าช่นัแลัะต่นัเองให้�ด่ท่�สุด

 สิ�งท่�อยากฝากนั�อง ๆ ค์่อ การทำงานันัั�นัต่�อง “สนุกั” แลัะ  

“มิ่ค์วามิสุข้” ในัการทำงานั ท่�สำค์ัญ่ต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของต่นั ม่ห้ลัักการ

ในัการทำงานัแลัะม่เป้าห้มายในัการทำงานัแลัะดำเนัินัช่่วิต่

 สุดท�ายนั่� ผมขอขอบค์ุณทุกท่านั แลัะห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�อง  

ทกุฝ่าย ท่�ได�ร่วมมอ่ร่วมใจในัการทำงานัด�วยกันัเป็นัอย่างด ่แลัะขออวยพร

ให้�ม่สุขภาพพลัานัามัยแข็งแรงสมบ้รณ์ ได�ทำงานัเพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

อยา่งเต่ม็กำลังัค์วามสามารถ แลัะขอให้�มค่์วามเจรญิ่รุง่เรอ่งแลัะก�าวห้นั�า

ในัห้นั�าท่�การงานัต่่อไป

นายลลิต  ถุนอมิสิงห็์
เลข้าธิิกัาร กัปีร.

	 ในปีีงบปีระมาณ	พิ่.ศ.	๒๕๖๕		สิ้ำนักังาน	กัปีร.	
ม้ผู้้้ท้�เกัษี้ยณอายุราช่กัาร	รวม	๕	คืน	ซึ่ึ�งผู้มเปี็นห่นึ�ง
ในผู้้้คืรบเกัษี้ยณอายุราช่กัารในปีีน้�ดื้วย

 ผมเริ�มรับราช่การเม่�อปี พ.ศู. ๒๕๓๐ จนัถึงปัจจุบันัรวมอายุ

ราช่การกว่า ๓๕ ปี โดยเริ�มต่�นัทำงานัท่�สำนัักงานัสภาพัฒนัาการ

เศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานั

ทั�วไป ๓ สำนัักงานัเลัขานัุการกรม (เลัขานัุการผ้�บริห้าร) แลัะปี พ.ศู. 

๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์

นัโยบายแลัะแผนั ๕ การทำงานัก�าวห้นั�าในัสายงานัวชิ่าการ อำนัวยการ 

จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้น่ังเลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อ

ประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (เลัขาธิการ กปร.)



 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย้่ หั้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลั�า 
โปรดกระห้ม่อม ให้�จัดต่ั�งโค์รงการจิต่อาสา เราทำค์วาม ด่ ด�วยห้ัวใจ  
เพ่�อเป็นัการรวมพลังัปลัก้จติ่สำนักึของประช่าช่นัช่าวไทย ให้�ร้�จกัเสย่สลัะ 
สมัค์รสมานัสามัค์ค์่ จิต่สาธารณะ เอ่�อเฟื้้�อเผ่�อแผ่ ร้�จักแบ่งปันัซึ�งกันั 
แลัะกันั โดยร่วมกันับำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัให้�แก่สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะ
ประเทศูช่าต่ ิกจิกรรมสาธารณประโยช่นัเ์พ่�อพฒันัาพ่�นัท่�ในัช่มุช่นัต่า่ง ๆ  
ให้�ม่ค์วามเจริญ่ เกิดประโยช่นั์อย่างถาวร ซึ�งทุกภาค์ส่วนัสามารถปฏิิบัต่ิ
กิจกรรมจิต่อาสาพระราช่ทานัให้�เป็นัไปด�วยค์วามเร่ยบร�อยต่าม 
พระราโช่บาย วัต่ถุประสงค์์ของโค์รงการ แลัะริเริ�มการดำเนัินักิจกรรม
จิต่อาสาพระราช่ทานัได�ต่ามค์วามจำเป็นัแลัะเห้มาะสม สำนัักงานั 
ค์ณะกรรมการพเิศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(สำนัักงานั กปร.) ได�สมคั์รเข�าร่วมโค์รงการจติ่อาสา เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ 
เปน็ัห้ม้ค่์ณะ ทั�งนั่�ได�รบัพระราช่ทานัห้มวก ผ�าพนััค์อ แลัะบตั่รประช่าช่นั
จิต่อาสา สำห้รับใช่�ในัการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา นัั�นั

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

รางวัลอังค์กรที�มิีความิเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

โดย กลัุม่ช่่วยอำนัวยการแลัะบริห้ารทั�วไป

เเลลขขาาฝากบอก

  โครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ถวายเป็นัพัระราชักศุลและถวายพัระพัรชัยัมูงคล 
ประจิำปีงบประมูาณ  พั.ศ.  ๒๕๖๕  ครั�งที่่�  ๓

เนื่่�องในื่โอกาสวัันื่เฉลิมิพระชนื่มพรรษาพระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่่�หัวัั  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
แลิะวัันื่เฉลิมิพระชนื่มพรรษาสมเด็จ็พระบรมราชชนื่นื่พีนัื่ปีีหัลิวัง  ๑๒  สิงหัาคม  ๒๕๖๕

 สำนัักงานั กปร. เป็นัห้นั่วยงานัห้ลัักในัการดำเนัินังานัสนัอง 
พระราช่ดำริ ได�ต่ระห้นัักถึงการบำเพ็ญ่สาธารณประโยช่นั์ต่่อ 
สังค์ม ชุ่มช่นั แลัะสิ�งแวดลั�อม รวมทั�งสนัองพระราช่ปณิธานัของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ�าอย้หั่้ว จงึได�จดัทำโค์รงการจติ่อาสาสำนักังานั กปร. 
เราทำค์วาม ด ่ด�วยห้วัใจ ถวายเป็นัพระราช่กุศูลัแลัะถวายพระพรช่ยัมงค์ลั 
ซึ�งเริ�มดำเนัินัการโค์รงการต่ั�งแต่่ปี พ.ศู. ๒๕๖๑ เป็นัต่�นัมา 
 สำห้รับการปฏิิบัต่ิห้นั�าท่�จิต่อาสา ค์รั�งท่�  ๓ นั่�  ได� จัดขึ�นั 
เม่�อวันัท่� ๑๑ สิงห้าค์ม ๒๕๖๕ โดยม่เจ�าห้นั�าท่�สำนัักงานั กปร. แลัะ
สำนัักงานัม้ลันิัธิช่ัยพัฒนัา รวม ๒๑๗ ราย  ได�ร่วมกันัทำกิจกรรม 
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ัร่วมกันัเพ่�อส่บสานัพระราช่ปณิธานัสมเด็จ
พระนัางเจ�าสิริกิต่ิ� พระบรมราช่ินั่นัาถ พระบรมราช่ช่นันั่พันัปีห้ลัวง  
ในัการอนัุรักษ์แลัะฟื้้�นัฟื้้ทรัพยากรธรรมช่าต่ิแลัะสิ�งแวดลั�อม ด�วยการ
ปรับปรุงภ้มิทัศูนั์โดยรอบอาค์ารโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
ให้�ม่ค์วามสวยงาม ร่มร่�นั แลัะเป็นัระเบ่ยบ โดยการปลั้กซ่อม/เสริม  
ต่ัดแต่่งต่�นัไม� แลัะทำค์วามสะอาดบริเวณรอบอาค์ารฯ 
 ทั�งนั่� จากการจัดกิจกรรมทำให้�พ่�นัท่�บริเวณโดยรอบอาค์าร
โค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริมค่์วามสะอาดเป็นัระเบย่บเรย่บร�อย 

พรรณไม�ต่่าง ๆ ได�รับการบำรุง ต่ัดแต่่ง  
ซ่อมเสริมให้�ม่สภาพท่�ด่ ม่ภ้มิทัศูน์ัท่�

สวยงาม นัอกจากนัั�นั เป็นัการสร�าง
ค์วามสามัค์ค่์ระห้ว่างห้นัว่ยงานัในัการ
บำเพ็ญ่สาธารณประโยช่น์ั แลัะ 

บ่มเพาะการม่จิต่สาธารณะส่บไป

	 ในเดืือนกัันยายน	 ปีีงบปีระมาณ	 ๒๕๖๕	 
นับเปี็นช่่วงเวลาแห่่งกัารสิ้้�นสุิ้ดืกัารทำงาน 
อันยาวนานของข้าราช่กัารของสิ้ำนักังาน	 
กัปีร.	 ในวัย	 ๖๐	ปีี	 โดืยในปีีน้�สิ้ำนักังาน	 กัปีร.	 
ม้ผู้้้บร้ห่ารเกัษ้ียณอายุราช่กัารถึึง	 ๓	 ท่าน	 
คืือ	 นายลล้ต	 ถึนอมสิ้้งห่์	 เลขาธิ้กัาร	 กัปีร.	 
นางสิ้าวอุศน้ย์	 ธิ้ปีทอง	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	 
นายสิ้มศักัดื้�	 เพิ่้�มเกัษีร	 รองเลขาธ้ิกัาร	 กัปีร.	
ล้กัจ้้างปีระจ้ำ	๒	ท่าน	คืือ	นายพิ่้รพิ่ัฒน์	สิุ้ขช่นะ	
พิ่นักังานบร้กัาร	 บ	 ๒	 และนางยุพิ่้น	 มงคืล	
พิ่นักังานบร้กัาร	บ	๒
 ...การเกษ่ยณไม่ใช่่ช่่วงเวลัาสุดท�ายของช่่วิต่ท่�นั่าเบ่�อ  

แต่เ่ปน็ัช่่วงเวลัาสำห้รบัการเริ�มต่�นัการก�าวเดนิัไปส้เ่ส�นัทางให้ม่

ท่�นั่าค์�นัห้า... ห้ากมองในัมุมของรุ่นันั�อง อาจจะร้�สึกใจห้าย 

ผ้�ผ่านัประสบการณ์อย่างยาวนัานั จะห่้างห้ายไปจากท่�ทำงานั 

แต่่ห้ากมองในัมุมของผ้� เกษ่ยณแลั�วจะพบว่านั่�ค์่อ การ

เปล่ั�ยนัแปลังค์รั�งให้ญ่่ค์รั�งห้นัึ�งในัช่่วิต่ ผ้�เกษ่ยณอายุราช่การ 

ในัปีงบประมาณนั่�มท่ั�งผ้�บริห้ารระดับสง้ แลัะลัก้จ�างประจำของ

สำนัักงานั กปร. ซึ�งพวกเราช่าว กปร. จะได�เร่ยนัร้�ข�อค์ิดด่ ๆ 

บางส่วนัจากประสบการณ์ท่�ผ้�บริห้ารใช่�เวลัาในัการทำงานั 

สนัองพระราช่ดำริ เม่�อท่านัมาถึงเส�นัทางเดินัให้ม่ของช่่วิต่  

มอ่สิระท่�จะทำต่ามสิ�งท่�ปรารถนัา ดงันัั�นั การก�าวเดินัทางค์รั�งให้ม่ 

จึงเริ�มต่�นัขึ�นัอ่กค์รั�งห้นัึ�ง 

                   

 เส�นัทางรับราช่การ เริ�มต่�นัเข�ารับราช่การเม่�อปี ๒๕๓๔ ในัต่ำแห้น่ัง 

เจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานัทั�วไป ๓  สำนัักงานัสภาพัฒนัาการเศูรษฐกิจแลัะสังค์ม 

แห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) แลัะปี ๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่ง 

เจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์นัโยบายแลัะแผนั ๔  การทำงานัยาวนัานักว่า ๓๑ ปี ก�าวห้นั�า

ในัสายงานัวิช่าการ อำนัวยการ จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้นั่งรองเลัขาธิการ 

ค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ  

(รองเลัขาธิการ กปร.) 

 สิ�งท่�ผม อยากฝากให้�นั�อง ๆ ช่าว กปร. ทุกท่านั ค์่อ เราม่ของด่อย้่ใกลั�ต่ัว

ในัห้ลัาย ๆ อย่าง เช่่นั ห้ลัักการทรงงานั ๒๗ ข�อ  เป็นัต่�นั จึงขอให้�พวกเราได�

นั�อมนัำมาเป็นัห้ลัักค์ิด ห้ลัักปฏิิบัต่ิงานัในัห้นั�าท่�ราช่การ แลัะห้ลัักการดำรงต่นั

 สิ�งท่�ประทับใจในัการทำงานัก็ค์่อ ได�ม่โอกาสร่วมดำเนัินังานัโค์รงการ 

อันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ เพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

 ช่่วิต่ห้ลัังเกษ่ยณอายุราช่การไปแลั�ว ยังค์งยึดห้ลััก การเป็นัค์นัด่ ค์ิดด ่

ปฏิิบัต่ิด่ ในัการดำเนัินัช่่วิต่ต่่อไป

นายสมิศูักัดืิ�  เพิ�มิเกัษ์ร
รองเลข้าธิิกัาร กัปีร. 

วัันวัานที่่�ผ่่านเวั่ยน สู่่่วัันเกษี่ยณที่่�ภาคภ่มิิ

 เม่�อถึงึวันัื่เวัลิาฟ้้ากเ็ปีลิี�ยู่นื่ กาลิเกษยีู่ณเวัยีู่นื่มานื่�าใจหัายู่
ต้้องอำลิาจากกนัื่แสนื่อาลิยัู่ แต้�สายู่ใยู่ควัามผูก่พนัื่ยู่งัมั�นื่คง

 สำนัักงานั กปร. ให้�ค์วามสำค์ัญ่กับชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. แลัะเปิดโอกาสให้�เข�ามาม่

ส่วนัร่วมในัการส่บสานัต่ามแนัวพระราช่ดำริ โดยการนัำกลัุ่มเป้าห้มาย ได�แก่ผ้�แทนัชุ่มช่นั แลัะ

พระสงฆ์์จากวัดในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร.  นัักเร่ยนัระดับช่ั�นัประถมศูึกษาปีท่� ๖ แลัะค์ุณค์ร้

โรงเร่ยนัวัดพระยาศูิริไอยสวรรค์์ เจ�าห้นั�าท่� กศูนั. เขต่บางพลััด แลัะเจ�าห้นั�าท่�ฝ่ายพัฒนัาชุ่มช่นั

แลัะสวสัดกิารสงัค์ม สำนักังานัเขต่บางพลัดั เข�าเย่�ยมช่มส่�อองค์์ค์วามร้�เก่�ยวกบัพระมห้ากรณุาธคิ์ณุ

ของสถาบันัพระมห้ากษัต่ริย์ ณ สำนัักงานั กปร. จากนัั�นัไปศูึกษาด้งานัชุ่มช่นัต่ัวอย่างท่�นัำห้ลััก 

บวร มาใช่� ณ ศู้นัย์การเร่ยนัร้�สิ�งแวดลั�อมวัดจากแดง อำเภอ

พระประแดง จงัห้วัดสมุทรปราการ ซึ�งเป็นัแห้ล่ังเรย่นัร้�ท่�ดำเนิันัการ

โดยพระสงฆ์วั์ดจากแดง ช่าวบ�านัชุ่มช่นัวัดจากแดง องค์ก์รธุรกิจ 

ท่�ให้�นัำพลัาสติ่กซึ�งเป็นัวัสดุเห้ลัอ่ใช่�มาทำประโยช่น์ัเพ่�อลัดการ

เกิดขยะทำให้�สิ�งแวดลั�อมด่ขึ�นั โดยนัำมาทำเป็นัจ่วร ห้มวก 

ห้นั�ากากอนัามยัผ�า กระเป๋า เส่�อผ�า ฯลัฯ ต่ามฐานัเรย่นัร้�  

ต่่าง ๆ แลัะฝึกปฏิิบัต่ิการปลั้กต่�นัไม�แลัะระบายส่ในั 

กระถางโฟื้ม ท่�ทำจากวัสดุเห้ลั่อใช่�

โค์รงการชุ่มช่นัส่บสานัพลััง “บัวร” ต่ามแนัว 

พระราช่ดำริ ท่�จัดขึ�นันั่� เป็นัการเผยแพร่แนัวพระราช่ดำริให้�กับ 

พระสงฆ์์ ค์ร้ นัักเร่ยนั แลัะค์นัในัชุ่มช่นัรอบสำนัักงานั กปร. ได�เร่ยนัร้� 

ต่วัอย่างจากค์วามสำเร็จท่�ด ่เกิดการเสริมสร�างค์วามเข�มแข็งจากภายในัให้�เป็นัพลังับวร เกิดค่์านิัยม 

แลัะวัฒนัธรรมท่�ดง่ามแลัะร้�จกัประยุกต่ห์้ลักัปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพย่งมาใช่�ในัการปฏิบัิต่งิานั

แลัะเป็นัภ้มิค์ุ�มกันัในัการดำเนัินัช่่วิต่เพ่�อค์วามสุขของชุ่มช่นัต่่อไป

โครงการชุมิชนสั่บสัานพลัง 
“บวร” ติามิแนวพระราชดำริ 
ประจำปีงบประมิาณ ๒๕๖๕

 ประกอบกบั นัายกรฐัมนัต่ร ่มข่�อสั�งการมอบห้มายให้�กระทรวงวฒันัธรรมเป็นัห้น่ัวยงานัห้ลักั 

ร่วมกับห้น่ัวยงานัท่�เก่�ยวข�อง นัำห้ลัักการ “บัวร : บั้าน วัดื โรงเร่ยน” เป็นักลัไกขับเค์ล่ั�อนั 

การพัฒนัาแลัะดำเนัินักิจกรรมต่่าง ๆ  แบบบ้รณาการ นัอกจากนั่�ยังเป็นัการส่บสานัวิถ่วัฒนัธรรม

ท�องถิ�นั  โดยการนั�อมนัำห้ลัักปรัช่ญ่าของเศูรษฐกิจพอเพ่ยงมาประยุกต์่ใช่�ให้�สอดค์ลั�องกับ 

วิถ่ชุ่มช่นัอ่กทั�งสอดค์ลั�องต่ามยุทธศูาสต่ร์ ๒๐ ปี แลัะยุทธศูาสต่ร์ของสำนัักงานั กปร.

 โค์รงกัารชมุิชนสบืัสานพลงั “บัวรบัวร” 

ตามิแนวพระราชดืำริ เป็ีนโค์รงกัารที่่�

สำนักังาน กัปีร. จัดืข้้�นเปี็นค์รั�งแรกัในปีีน่� 

โดืยดืำเนนิกัารเปีน็ไปีตามิพระราชปีณธิิาน

พระบัาที่สมิเดื็จพระวชิรเกัล้าเจ้าอยู่ห็ัว  

ในกัารสบืัสานแนวพระราชดืำรใินพระบัาที่

สมิเดื็จพระบัรมิชนกัาธิิเบัศูร มิห็าภัูมิิพล

อดืุลยเดืชมิห็าราช บัรมินาถุบัพิตร ที่่�ได้ื

พระราชที่านพระราชดืำริห็ลักักัาร “บัวรบัวร” 

ให็้นำสถุาบัันห็ลักัในชุมิชน อันไดื้แกั่ บั้าน 

วดัื โรงเร่ยน (ราชกัาร) มิาเปีน็กัลไกัในกัาร

พัฒนา และสร้างชุมิชนให็้เข้้มิแข้็ง ร่วมิกััน

ค์ิดื สร้าง และบัริห็ารจัดืกัารชุมิชน ข้อง

ค์นในที่้องถุิ�นที่่�ร่วมิกัันเปี็นเจ้าข้องชุมิชน

โดย กลุ่มิพัฒนาระบบบริหาร

 ค์วามประทับใจในัการทำงานัรับราช่การ ค์่อ ได�ม่โอกาสทำงานั

สนัองพระราช่ดำริ แลัะสิ�งท่�อยากฝากให้�กับสำนัักงานั กปร. ค์่อ ค์ำว่า 

“โอกัาส” เราม่โอกาสแลัะเป็นัผ้�ให้�โอกาสแก่ประช่าช่นัแลัะต่นัเอง  

อย่าปลั่อยโอกาสให้�ผ่านัไปโดยไม่ค์ิดจะทำอะไร ใช่�โอกาสท่�ม่ในัการ

ทำงานัเพ่�อประช่าช่นัแลัะต่นัเองให้�ด่ท่�สุด

 สิ�งท่�อยากฝากนั�อง ๆ ค์่อ การทำงานันัั�นัต่�อง “สนุกั” แลัะ  

“มิ่ค์วามิสุข้” ในัการทำงานั ท่�สำค์ัญ่ต่�องร้�จักห้นั�าท่�ของต่นั ม่ห้ลัักการ

ในัการทำงานัแลัะม่เป้าห้มายในัการทำงานัแลัะดำเนัินัช่่วิต่

 สุดท�ายนั่� ผมขอขอบค์ุณทุกท่านั แลัะห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�อง  

ทกุฝ่าย ท่�ได�ร่วมมอ่ร่วมใจในัการทำงานัด�วยกันัเป็นัอย่างด ่แลัะขออวยพร

ให้�ม่สุขภาพพลัานัามัยแข็งแรงสมบ้รณ์ ได�ทำงานัเพ่�อสนัองพระราช่ดำริ

อยา่งเต่ม็กำลังัค์วามสามารถ แลัะขอให้�มค่์วามเจรญิ่รุง่เรอ่งแลัะก�าวห้นั�า

ในัห้นั�าท่�การงานัต่่อไป

นายลลิต  ถุนอมิสิงห็์
เลข้าธิิกัาร กัปีร.

	 ในปีีงบปีระมาณ	พิ่.ศ.	๒๕๖๕		สิ้ำนักังาน	กัปีร.	
ม้ผู้้้ท้�เกัษี้ยณอายุราช่กัาร	รวม	๕	คืน	ซึ่ึ�งผู้มเปี็นห่นึ�ง
ในผู้้้คืรบเกัษี้ยณอายุราช่กัารในปีีน้�ดื้วย

 ผมเริ�มรับราช่การเม่�อปี พ.ศู. ๒๕๓๐ จนัถึงปัจจุบันัรวมอายุ

ราช่การกว่า ๓๕ ปี โดยเริ�มต่�นัทำงานัท่�สำนัักงานัสภาพัฒนัาการ

เศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�บริห้ารงานั

ทั�วไป ๓ สำนัักงานัเลัขานัุการกรม (เลัขานัุการผ้�บริห้าร) แลัะปี พ.ศู. 

๒๕๓๖ ได�โอนัย�ายมาสำนัักงานั กปร. ในัต่ำแห้นั่งเจ�าห้นั�าท่�วิเค์ราะห้์

นัโยบายแลัะแผนั ๕ การทำงานัก�าวห้นั�าในัสายงานัวชิ่าการ อำนัวยการ 

จวบจนัปัจจุบันัดำรงต่ำแห้น่ังเลัขาธิการค์ณะกรรมการพิเศูษเพ่�อ

ประสานังานัโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ (เลัขาธิการ กปร.)



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีที่่� ๑๗ ฉบัับัที่่� ๓ เดืือนมิิถุุนายน - กัันยายน  ๒๕๖๕

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพระราชดำำาริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พบัเห็็นกัารทีุ่จริตห็รือปีระพฤติมิิชอบั ห็รือปีระสงค์์แสดืงค์วามิค์ิดืเห็็นและให็้

ข้้อแนะนำกัารปีฏิบิัตัริาชกัาร กัรุณาแจ้งไปียงัศูนูย์ปีฏิบิัตักิัารต่อต้านกัารที่จุรติ (ศูปีที่.) 

นายข้จรชยั ฤที่ธิวิงศ์ู (ผูู้้อำนวยกัารศููนย์ปีฏิิบััติกัารต่อต้านกัารทีุ่จริต)

โที่รศูัพที่์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่่อ ๑๓๑ 

โที่รสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com

ที่่�อยู่ : สำนัักงานั กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ 

ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

Website: www.rdpb.go.th

วัตถุุปีระสงค์์

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

จัดืที่ำโดืย กัลุ่มิพัฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๓)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 3)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

น

โดย กองแผนังานัแลัะยุทธศูาสต่ร์

รายงานการประเมิินผลสััมิฤทธิ์ิ�

โครงการอัันเน่�อังมิาจากพระราชดำริ

“เราไม�ได้ต่�อส้้ักบัใคร เราต่�อส้้ักบัควิามอดอยาก” ค์อ่ค์ำต่อบท่�พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภมิ้พลัอดุลัยเดช่ 

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงพระราช่ทานัต่อบผ้�ส่�อข่าวต่่างประเทศูเม่�อถ้กถามถึงการต่่อส้�กับผ้�ก่อการร�าย เม่�อปี พ.ศู. ๒๕๒๒ 

ด�วยทรงต่ระห้นัักว่าประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ในัพ่�นัท่�ห้่างไกลัของไทยยังขาดอาห้ารแลัะโภช่นัาการท่�เห้มาะสมเน่ั�องจากภัยแลั�ง  

นั�ำท่วม ผลัิต่ผลัได�ผลัไม่ด่ แลัะป่าไม�แห้�งแลั�ง พระราช่ดำริท่�สำค์ัญ่ด�านัการแก�ไขปัญ่ห้าค์วามอดอยากแลัะภาวะทุพโภช่นัาการ 

ได�แก่ โครงการสั�วินพัระองค์ สัวินจติ่รลุ่ดา

“We were not fighting against anyone, but against hunger.” was the reply of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great to a foreign reporter on fighting against insurgencies in 1979. He obviously realized that a vast  

majority of the people in the country’s remote areas had little access to proper food and nutrition due to alternate  

drought and flooding, bad crops and denuded forests. An important royal initiative to solve hunger and malnutrition is the 

Royal Chitralada Projects. 

สำนักังานั กปร. และสำนักังานัมูลูนัธิิชิัยัพัฒันัา

ดำเนันิัโครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ครั�งที่่� ๓ ถวายเป็นัพัระราชักศุล เนั่�องในัโอกาส

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาพัระบาที่สมูเดจ็ิพัระเจ้ิาอยู�หัวั ๒๘ กรกฎาคมู  ๒๕๖๕ 

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาสมูเดจ็ิพัระบรมูราชัชันันัพ่ันััปีหัลวง ๑๒ สงิหัาคมู  ๒๕๖๕

วนััพัฤหัสับดท่ี่่� ๑๑ สงิหัาคมู พั.ศ. ๒๕๖๕

๙ กัันยายน ๒๕๖๕
วัันสถาปนาสำนักังาน กัปร. 

ครบรอบ ๔๑ ปี

ดำเนัินังานัโค์รงการต่่าง ๆ ท่�แต่่ลัะห้น่ัวยงานัจำเป็นั
ต่�องมก่ารดำเนิันัการสอดรับห้รอ่ต่อ่เน่ั�องกนััโดยเฉพาะ
โค์รงการประเภทบ้รณาการ
 ๒) กระบวนัการขบัเค์ลั่�อนัโค์รงการบร้ณาการ
ของห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ยังไม่ม่กลัไกเช่่�อมโยงประสานั
การทำงานัระห้ว่างห้น่ัวยงานัท่�ช่ดัเจนั แลัะการต่่อยอด 
ใช่�ประโยช่น์ัจากข�อมล้ัในัระบบเช่่�อมโยงข�อมล้ัเพ่�อการ
บริห้ารจัดการโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(E-Project) ของสำนัักงานั กปร. เพ่�อประเมินัผลั
สัมฤทธิ�ของโค์รงการ (Project Evaluation) ยังม่ 
ข�อจำกดั โดยยงัไมม่ก่ารนัำข�อมล้ัมาใช่�ในัการประเมนิั
ผลัลััพธ์/ผลักระทบในัภาพรวมของโค์รงการทั�งห้มด
 กลั่าวโดยสรุป โค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริในัช่่วงปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๔ สามารถสร�างประโยช่นั์ต่่อประช่าช่นัในัพ่�นัท่�
อย่างชั่ดเจนั ทั�งในัด�านัเศูรษฐกิจ สงัค์ม แลัะสิ�งแวดลั�อม 
ซึ�งประโยช่นั์ในัด�านัต่่าง ๆ ท่�เกิดขึ�นัจากการดำเนัินั
โค์รงการได�สร�างค์วามพงึพอใจให้�กบัประช่าช่นัท่�เข�าร่วม 
โค์รงการในัเกณฑ์์ด่ อย่างไรก็ต่ามจากผลัประเมินัฯ 
แลัะข�อเสนัอแนัะด�านักลัไกขบัเค์ลั่�อนั สำนักังานั กปร. 
จะได�นัำมาวิเค์ราะห์้ปรับปรุงการดำเนิันังานัร่วมกับ
ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องในัมิต่ิต่่าง ๆ ให้�ค์รอบค์ลัุมยิ�งขึ�นั 
เพ่�อขบัเค์ล่ั�อนัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรใิห้�
เกิดประโยช่นั์สุขแก่ประช่าช่นัต่่อไป

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ายกรัฐมนัต่ร่ม่บัญ่ช่ามอบห้มายให้� สำนัักงานัค์ณะกรรมการ
พิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

(สำนัักงานั กปร.) เป็นัห้นั่วยงานักลัางในัการติ่ดต่ามประเมินัผลั แลัะ
ประช่าสัมพันัธ์ สร�างการรับร้�ถึงประโยช่น์ัท่�ประช่าช่นัได�รับจากการ
ดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรเิปน็ัประจำทกุป ีโดยในัการ
ต่ดิต่ามประเมินัผลั ให้�ห้ารอ่ร่วมกับสำนัักงบประมาณในัการกำห้นัดดัช่นั่
ช่่�วัดผลังานัห้ร่อค์วามสำเร็จของงานั (Key Performance Indicator : 
KPI) เพ่�อต่ิดต่ามแลัะประเมินัผลัสัมฤทธิ�ในัระยะยาว ท่�สามารถส่งผลั 
ต่่อม้ลัค์่าทางสังค์มแลัะเศูรษฐกิจ (Social & Economic Value) อย่าง
ต่่อเนั่�อง
 สำนักังานั กปร. จงึได�ขอค์วามรว่มมอ่จาก สำนัักงานัสภาพฒันัา 
การเศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ร่วมดำเนัินัการประเมินัผลั
สมัฤทธิ�โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิท่�ได�รบัอนัมุตั่งิบประมาณ 
กปร. ในัช่่วงปี พ.ศู. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ จำนัวนั ๑,๓๕๙ โค์รงการ โดยใช่�

ข�อมล้ัทุต่ยิภม้ ิจากข�อมล้ัสถติ่ ิกฎระเบย่บ เอกสารท่�เก่�ยวข�อง แลัะข�อมล้ั
ปฐมภ้มิ จากแบบสอบถามค์วามคิ์ดเห็้นัของประช่าช่นัท่�อย้่ในัพ่�นัท่� 
ซึ�งเป็นัผ้�ม่ส่วนัได�เส่ย โดยวิธ่สุ่มจำนัวนั ๒,๒๑๔ ค์นั จาก ๙๓ โค์รงการ 
ค์รอบค์ลัุม ๔ กลัุ่มงานัพัฒนัา ได�แก่ ด�านัแห้ลั่งนั�ำ ด�านัสิ�งแวดลั�อม  
ด�านัส่งเสริมอาช่พ่ แลัะด�านับร้ณาการ/อ่�นั ๆ  แลัะกระจายในัทุกภมิ้ภาค์
ของประเทศู นัอกจากนั่�ยังม่การจัดประชุ่มกลัุ่มย่อย (Focus Group) 
เพ่�อถกประเดน็ัเช่งิลักึกบัสว่นัราช่การผ้�ปฏิบิตั่งิานัท่�ดำเนันิังานัโค์รงการฯ 
 จากรายงานัการประเมินัผลัสัมฤทธิ�โค์รงการอันัเน่ั�องมาจาก 
พระราช่ดำริ สามารถสรุปข�อค์�นัพบท่�สำค์ัญ่ (Key Findings) สรุปได� 
ดังนั่�

๑. ด้านการใช้ประโยชน์และความิพึงพอัใจ
  ๑) การรับร้�ประโยช่นั์กับค์วามพึงพอใจของโค์รงการฯ อย้่ในั
ระดับส้ง (ม่การรับร้�ประโยช่นั์มากกว่าร�อยลัะ ๙๓ แลัะม่ระดับค์วาม 
พึงพอใจมากกว่า ๑.๙๕ ค์ะแนันั จากค์ะแนันัเต่็ม ๓.๐๐ ค์ะแนันั)
  ๒) โค์รงการฯ ด�านัสิ�งแวดลั�อม ส่งเสริมอาช่่พ แลัะบ้รณาการ 
ประช่าช่นัรับร้�ประโยช่นั์ในัทิศูทางเด่ยวกับวัต่ถุประสงค์์ห้ลัักของ
โค์รงการ ซึ�งไม่ใช่่ประโยช่นั์ในัเช่ิงเศูรษฐกิจเพ่ยงอย่างเด่ยว (ร�อยลัะ 

๙๑.๘๕ แลัะร�อยลัะ ๗๙.๗๔ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๗ ต่ามลัำดับ)  
สว่นัโค์รงการฯ ด�านัแห้ลัง่นั�ำ มก่ารรบัร้�ประโยช่นัท์่�ห้ลัากห้ลัาย 

เช่่นั การม่แห้ลั่งนั�ำเพ่�อใช่�ในัการประกอบอาช่่พ ร�อยลัะ ๘๖.๘๘ การม่นั�ำใช่� 
ในัการอุปโภค์บริโภค์อย่างเพ่ยงพอต่ลัอดทั�งปี ร�อยลัะ ๘๕.๕๘ 
 ๓) การดำเนัินัโค์รงการฯ ส่งผลัให้�ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่รายได�เพิ�มขึ�นั  
(ร�อยลัะ ๗๒.๒๔) โดยเฉพาะโค์รงการด�านัส่งเสริมอาช่่พแลัะด�านับ้รณาการ  
(ร�อยลัะ ๗๘.๙๙ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๕ ต่ามลัำดับ) 
 ๔) ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่ระดับการออมแลัะภาระห้นั่�ท่�ด่ขึ�นั (ร�อยลัะ 
๖๒.๖๒ แลัะร�อยลัะ ๕๗.๒๕ ต่ามลัำดับ) แต่่ยังไม่มากเท่ากับการเพิ�มขึ�นัของ 
รายได� เนั่�องจากบางส่วนัม่การนัำรายได�ท่�เพิ�มขึ�นัไปลังทุนัเพ่�อต่่อยอดในัอาช่่พท่�
ได�รับจากการเข�าร่วมโค์รงการฯ 
 ๕)  อายุแลัะระดับการศูึกษาม่ผลัต่่อช่่องทางการรับร้�ข�อม้ลั 
โค์รงการฯ โดยช่่องทางท่�ม่ประสิทธิภาพค์่อส่�อสารผ่านัเจ�าห้นั�าท่�รัฐ 
แลัะผ้�นัำช่มุช่นั (ทกุช่ว่งอายแุลัะระดบัการศูกึษา) แลัะช่อ่งทางออนัไลันั์
ในักลัุ่มค์นัรุ่นัให้ม่ (อายุต่�ำกว่า ๒๐ ปี)

๒. ด้านกลไกขัับเคล่�อันฯ
  ๑)  นัอกจากค์วามค์ลั่องต่ัวแลัะรวดเร็วของกระบวนัการอนัุมัต่ิ
โค์รงการแลัะงบประมาณแลั�ว ช่่วงเวลัาของการอนัุมัต่ิก็ส่งผลัต่่อ 
ค์วามสำเรจ็ของโค์รงการเช่น่ักนัั กลัา่วค์อ่ กระบวนัการอนัมุตั่โิค์รงการ
แลัะงบประมาณ กปร. ม่ค์วามรวดเร็ว ค์ลั่องต่ัว กว่ากระบวนัการ 
ภายใต่�งบประมาณปกติ่ อย่างไรก็ต่าม โค์รงการท่�ต่�องดำเนิันัการ 
ต่่อเนั่�องกันัค์วรให้�ค์วามสำคั์ญ่กับค์วามต่่อเน่ั�องของระยะเวลัา 

“กระบวนการ
อันุมิัติิโครงการ
และงบประมิาณ กปร. 
มิีความิรวดเร็ว 
คล่อังติัว กว่า
กระบวนการภายใติ้
งบประมิาณปกติิ”

กัารเพาะพันธิุ์ปีลา
Fish Breeding

แปีลงนาที่ดืลองและโรงส่ข้้าว
Rice Cultivation Experimentation 

Plots and Rice mill

กัารผู้ลติพลงังานสเ่ข้ย่วและพลงังานที่ดืแที่นอื�น ๆ
Production of Green and Renewable Energy 

โรงโค์นมิและกัารแปีรรูปี
Dairy Farm and Factory

ผู้ลิตภััณฑ์์จากัโค์รงกัารส่วนพระองค์์สวนจิตรลดืา
Products from the Royal Chitralada Projects

โค์รงกัารอนุรักัษ์์พันธิุกัรรมิพืช
Plant Tissue Culture Project

โรงงานผู้ลิตนมิอัดืเมิ็ดื
Milk Tablet Production Factory

 By 1961, His Majesty the Late King had 

turned his royal residence at Chitralada Villa, 

Dusit Palace, into a vast experimental farm to 

test var ious farming techniques and  

process agricultural produce so as to help the 

people improve their yield and income in  

a sustainable manner. 

 ในัปี  พ .ศู .  ๒๕๐๔ พระบาทสม เ ด็จ 

พระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ได�เปลั่�ยนัสวนัจิต่รลัดาในัพระราช่วัง

ดุสิต่ของพระองค์์ให้�เป็นัแปลังทดลัองขนัาดให้ญ่่ 

เพ่�อทดลัองวิธ่การทำเกษต่รแลัะแปรร้ปผลัิต่ผลั

ทางการเกษต่รแลัะเผยแพร่เพ่�อช่่วยเห้ลั่อประช่าช่นั

ให้�ได�ผลัผลัิต่แลัะรายได�เพิ�มขึ�นัอย่างยั�งย่นั



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีที่่� ๑๗ ฉบัับัที่่� ๓ เดืือนมิิถุุนายน - กัันยายน  ๒๕๖๕

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพระราชดำำาริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พบัเห็็นกัารทีุ่จริตห็รือปีระพฤติมิิชอบั ห็รือปีระสงค์์แสดืงค์วามิค์ิดืเห็็นและให็้

ข้้อแนะนำกัารปีฏิบิัตัริาชกัาร กัรุณาแจ้งไปียงัศูนูย์ปีฏิบิัตักิัารต่อต้านกัารที่จุรติ (ศูปีที่.) 

นายข้จรชยั ฤที่ธิวิงศ์ู (ผูู้้อำนวยกัารศููนย์ปีฏิิบััติกัารต่อต้านกัารทีุ่จริต)

โที่รศูัพที่์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่่อ ๑๓๑ 

โที่รสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

E-mail: anticorrupt.rdpb@gmail.com

ที่่�อยู่ : สำนัักงานั กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินัทร์ ๓๖ 

ถนันัอรุณอมรินัทร์ แขวงบางย่�ขันั เขต่บางพลััด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

Website: www.rdpb.go.th

วัตถุุปีระสงค์์

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

จัดืที่ำโดืย กัลุ่มิพัฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๓)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 3)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

น

โดย กองแผนังานัแลัะยุทธศูาสต่ร์

รายงานการประเมิินผลสััมิฤทธิ์ิ�

โครงการอัันเน่�อังมิาจากพระราชดำริ

“เราไม�ได้ต่�อส้้ักบัใคร เราต่�อส้้ักบัควิามอดอยาก” ค์อ่ค์ำต่อบท่�พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภมิ้พลัอดุลัยเดช่ 

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงพระราช่ทานัต่อบผ้�ส่�อข่าวต่่างประเทศูเม่�อถ้กถามถึงการต่่อส้�กับผ้�ก่อการร�าย เม่�อปี พ.ศู. ๒๕๒๒ 

ด�วยทรงต่ระห้นัักว่าประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ในัพ่�นัท่�ห้่างไกลัของไทยยังขาดอาห้ารแลัะโภช่นัาการท่�เห้มาะสมเน่ั�องจากภัยแลั�ง  

นั�ำท่วม ผลัิต่ผลัได�ผลัไม่ด่ แลัะป่าไม�แห้�งแลั�ง พระราช่ดำริท่�สำค์ัญ่ด�านัการแก�ไขปัญ่ห้าค์วามอดอยากแลัะภาวะทุพโภช่นัาการ 

ได�แก่ โครงการสั�วินพัระองค์ สัวินจติ่รลุ่ดา

“We were not fighting against anyone, but against hunger.” was the reply of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great to a foreign reporter on fighting against insurgencies in 1979. He obviously realized that a vast  

majority of the people in the country’s remote areas had little access to proper food and nutrition due to alternate  

drought and flooding, bad crops and denuded forests. An important royal initiative to solve hunger and malnutrition is the 

Royal Chitralada Projects. 

สำนักังานั กปร. และสำนักังานัมูลูนัธิิชิัยัพัฒันัา

ดำเนันิัโครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ครั�งที่่� ๓ ถวายเป็นัพัระราชักศุล เนั่�องในัโอกาส

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาพัระบาที่สมูเดจ็ิพัระเจ้ิาอยู�หัวั ๒๘ กรกฎาคมู  ๒๕๖๕ 

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาสมูเดจ็ิพัระบรมูราชัชันันัพ่ันััปีหัลวง ๑๒ สงิหัาคมู  ๒๕๖๕

วนััพัฤหัสับดท่ี่่� ๑๑ สงิหัาคมู พั.ศ. ๒๕๖๕

๙ กัันยายน ๒๕๖๕
วัันสถาปนาสำนักังาน กัปร. 

ครบรอบ ๔๑ ปี

ดำเนัินังานัโค์รงการต่่าง ๆ ท่�แต่่ลัะห้น่ัวยงานัจำเป็นั
ต่�องมก่ารดำเนิันัการสอดรับห้รอ่ต่อ่เน่ั�องกนััโดยเฉพาะ
โค์รงการประเภทบ้รณาการ
 ๒) กระบวนัการขบัเค์ลั่�อนัโค์รงการบร้ณาการ
ของห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ยังไม่ม่กลัไกเช่่�อมโยงประสานั
การทำงานัระห้ว่างห้น่ัวยงานัท่�ช่ดัเจนั แลัะการต่่อยอด 
ใช่�ประโยช่น์ัจากข�อมล้ัในัระบบเช่่�อมโยงข�อมล้ัเพ่�อการ
บริห้ารจัดการโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(E-Project) ของสำนัักงานั กปร. เพ่�อประเมินัผลั
สัมฤทธิ�ของโค์รงการ (Project Evaluation) ยังม่ 
ข�อจำกดั โดยยงัไมม่ก่ารนัำข�อมล้ัมาใช่�ในัการประเมนิั
ผลัลััพธ์/ผลักระทบในัภาพรวมของโค์รงการทั�งห้มด
 กลั่าวโดยสรุป โค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริในัช่่วงปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๔ สามารถสร�างประโยช่นั์ต่่อประช่าช่นัในัพ่�นัท่�
อย่างชั่ดเจนั ทั�งในัด�านัเศูรษฐกิจ สงัค์ม แลัะสิ�งแวดลั�อม 
ซึ�งประโยช่นั์ในัด�านัต่่าง ๆ ท่�เกิดขึ�นัจากการดำเนัินั
โค์รงการได�สร�างค์วามพงึพอใจให้�กบัประช่าช่นัท่�เข�าร่วม 
โค์รงการในัเกณฑ์์ด่ อย่างไรก็ต่ามจากผลัประเมินัฯ 
แลัะข�อเสนัอแนัะด�านักลัไกขบัเค์ลั่�อนั สำนักังานั กปร. 
จะได�นัำมาวิเค์ราะห์้ปรับปรุงการดำเนิันังานัร่วมกับ
ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องในัมิต่ิต่่าง ๆ ให้�ค์รอบค์ลัุมยิ�งขึ�นั 
เพ่�อขบัเค์ลั่�อนัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรใิห้�
เกิดประโยช่นั์สุขแก่ประช่าช่นัต่่อไป

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ายกรัฐมนัต่ร่ม่บัญ่ช่ามอบห้มายให้� สำนัักงานัค์ณะกรรมการ
พิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

(สำนัักงานั กปร.) เป็นัห้นั่วยงานักลัางในัการติ่ดต่ามประเมินัผลั แลัะ
ประช่าสัมพันัธ์ สร�างการรับร้�ถึงประโยช่น์ัท่�ประช่าช่นัได�รับจากการ
ดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรเิปน็ัประจำทกุป ีโดยในัการ
ต่ดิต่ามประเมินัผลั ให้�ห้ารอ่ร่วมกับสำนักังบประมาณในัการกำห้นัดดัช่นั่
ช่่�วัดผลังานัห้ร่อค์วามสำเร็จของงานั (Key Performance Indicator : 
KPI) เพ่�อต่ิดต่ามแลัะประเมินัผลัสัมฤทธิ�ในัระยะยาว ท่�สามารถส่งผลั 
ต่่อม้ลัค์่าทางสังค์มแลัะเศูรษฐกิจ (Social & Economic Value) อย่าง
ต่่อเนั่�อง
 สำนักังานั กปร. จงึได�ขอค์วามรว่มมอ่จาก สำนัักงานัสภาพฒันัา 
การเศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ร่วมดำเนัินัการประเมินัผลั
สมัฤทธิ�โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิท่�ได�รบัอนัมุตั่งิบประมาณ 
กปร. ในัช่่วงปี พ.ศู. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ จำนัวนั ๑,๓๕๙ โค์รงการ โดยใช่�

ข�อมล้ัทุต่ยิภม้ ิจากข�อมล้ัสถติ่ ิกฎระเบย่บ เอกสารท่�เก่�ยวข�อง แลัะข�อมล้ั
ปฐมภ้มิ จากแบบสอบถามค์วามคิ์ดเห็้นัของประช่าช่นัท่�อย้่ในัพ่�นัท่� 
ซึ�งเป็นัผ้�ม่ส่วนัได�เส่ย โดยวิธ่สุ่มจำนัวนั ๒,๒๑๔ ค์นั จาก ๙๓ โค์รงการ 
ค์รอบค์ลัุม ๔ กลัุ่มงานัพัฒนัา ได�แก่ ด�านัแห้ลั่งนั�ำ ด�านัสิ�งแวดลั�อม  
ด�านัส่งเสริมอาช่พ่ แลัะด�านับร้ณาการ/อ่�นั ๆ  แลัะกระจายในัทุกภมิ้ภาค์
ของประเทศู นัอกจากนั่�ยังม่การจัดประชุ่มกลัุ่มย่อย (Focus Group) 
เพ่�อถกประเดน็ัเช่งิลักึกบัสว่นัราช่การผ้�ปฏิบิตั่งิานัท่�ดำเนันิังานัโค์รงการฯ 
 จากรายงานัการประเมินัผลัสัมฤทธิ�โค์รงการอันัเน่ั�องมาจาก 
พระราช่ดำริ สามารถสรุปข�อค์�นัพบท่�สำค์ัญ่ (Key Findings) สรุปได� 
ดังนั่�

๑. ด้านการใช้ประโยชน์และความิพึงพอัใจ
  ๑) การรับร้�ประโยช่นั์กับค์วามพึงพอใจของโค์รงการฯ อย้่ในั
ระดับส้ง (ม่การรับร้�ประโยช่นั์มากกว่าร�อยลัะ ๙๓ แลัะม่ระดับค์วาม 
พึงพอใจมากกว่า ๑.๙๕ ค์ะแนันั จากค์ะแนันัเต่็ม ๓.๐๐ ค์ะแนันั)
  ๒) โค์รงการฯ ด�านัสิ�งแวดลั�อม ส่งเสริมอาช่่พ แลัะบ้รณาการ 
ประช่าช่นัรับร้�ประโยช่นั์ในัทิศูทางเด่ยวกับวัต่ถุประสงค์์ห้ลัักของ
โค์รงการ ซึ�งไม่ใช่่ประโยช่นั์ในัเช่ิงเศูรษฐกิจเพ่ยงอย่างเด่ยว (ร�อยลัะ 

๙๑.๘๕ แลัะร�อยลัะ ๗๙.๗๔ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๗ ต่ามลัำดับ)  
สว่นัโค์รงการฯ ด�านัแห้ลัง่นั�ำ มก่ารรบัร้�ประโยช่นัท์่�ห้ลัากห้ลัาย 

เช่่นั การม่แห้ลั่งนั�ำเพ่�อใช่�ในัการประกอบอาช่่พ ร�อยลัะ ๘๖.๘๘ การม่นั�ำใช่� 
ในัการอุปโภค์บริโภค์อย่างเพ่ยงพอต่ลัอดทั�งปี ร�อยลัะ ๘๕.๕๘ 
 ๓) การดำเนัินัโค์รงการฯ ส่งผลัให้�ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่รายได�เพิ�มขึ�นั  
(ร�อยลัะ ๗๒.๒๔) โดยเฉพาะโค์รงการด�านัส่งเสริมอาช่่พแลัะด�านับ้รณาการ  
(ร�อยลัะ ๗๘.๙๙ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๕ ต่ามลัำดับ) 
 ๔) ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่ระดับการออมแลัะภาระห้นั่�ท่�ด่ขึ�นั (ร�อยลัะ 
๖๒.๖๒ แลัะร�อยลัะ ๕๗.๒๕ ต่ามลัำดับ) แต่่ยังไม่มากเท่ากับการเพิ�มขึ�นัของ 
รายได� เนั่�องจากบางส่วนัม่การนัำรายได�ท่�เพิ�มขึ�นัไปลังทุนัเพ่�อต่่อยอดในัอาช่่พท่�
ได�รับจากการเข�าร่วมโค์รงการฯ 
 ๕)  อายุแลัะระดับการศูึกษาม่ผลัต่่อช่่องทางการรับร้�ข�อม้ลั 
โค์รงการฯ โดยช่่องทางท่�ม่ประสิทธิภาพค์่อส่�อสารผ่านัเจ�าห้นั�าท่�รัฐ 
แลัะผ้�นัำช่มุช่นั (ทกุช่ว่งอายแุลัะระดบัการศูกึษา) แลัะช่อ่งทางออนัไลันั์
ในักลัุ่มค์นัรุ่นัให้ม่ (อายุต่�ำกว่า ๒๐ ปี)

๒. ด้านกลไกขัับเคล่�อันฯ
  ๑)  นัอกจากค์วามค์ลั่องต่ัวแลัะรวดเร็วของกระบวนัการอนัุมัต่ิ
โค์รงการแลัะงบประมาณแลั�ว ช่่วงเวลัาของการอนัุมัต่ิก็ส่งผลัต่่อ 
ค์วามสำเรจ็ของโค์รงการเช่น่ักนัั กลัา่วค์อ่ กระบวนัการอนัมุตั่โิค์รงการ
แลัะงบประมาณ กปร. ม่ค์วามรวดเร็ว ค์ลั่องต่ัว กว่ากระบวนัการ 
ภายใต่�งบประมาณปกติ่ อย่างไรก็ต่าม โค์รงการท่�ต่�องดำเนิันัการ 
ต่่อเนั่�องกันัค์วรให้�ค์วามสำคั์ญ่กับค์วามต่่อเน่ั�องของระยะเวลัา 

“กระบวนการ
อันุมิัติิโครงการ
และงบประมิาณ กปร. 
มิีความิรวดเร็ว 
คล่อังติัว กว่า
กระบวนการภายใติ้
งบประมิาณปกติิ”

กัารเพาะพันธิุ์ปีลา
Fish Breeding

แปีลงนาที่ดืลองและโรงส่ข้้าว
Rice Cultivation Experimentation 

Plots and Rice mill

กัารผู้ลติพลงังานสเ่ข้ย่วและพลงังานที่ดืแที่นอื�น ๆ
Production of Green and Renewable Energy 

โรงโค์นมิและกัารแปีรรูปี
Dairy Farm and Factory

ผู้ลิตภััณฑ์์จากัโค์รงกัารส่วนพระองค์์สวนจิตรลดืา
Products from the Royal Chitralada Projects

โค์รงกัารอนุรักัษ์์พันธิุกัรรมิพืช
Plant Tissue Culture Project

โรงงานผู้ลิตนมิอัดืเมิ็ดื
Milk Tablet Production Factory

 By 1961, His Majesty the Late King had 

turned his royal residence at Chitralada Villa, 

Dusit Palace, into a vast experimental farm to 

test var ious farming techniques and  

process agricultural produce so as to help the 

people improve their yield and income in  

a sustainable manner. 

 ในัปี  พ .ศู .  ๒๕๐๔ พระบาทสม เ ด็จ 

พระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ได�เปลั่�ยนัสวนัจิต่รลัดาในัพระราช่วัง

ดุสิต่ของพระองค์์ให้�เป็นัแปลังทดลัองขนัาดให้ญ่่ 

เพ่�อทดลัองวิธ่การทำเกษต่รแลัะแปรร้ปผลัิต่ผลั

ทางการเกษต่รแลัะเผยแพร่เพ่�อช่่วยเห้ลั่อประช่าช่นั

ให้�ได�ผลัผลัิต่แลัะรายได�เพิ�มขึ�นัอย่างยั�งย่นั



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีที่่� ๑๗ ฉบัับัที่่� ๓ เดืือนมิิถุุนายน - กัันยายน  ๒๕๖๕

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องมาจากพระราชดำำาริ
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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

จัดืที่ำโดืย กัลุ่มิพัฒนาระบับับัริห็าร 

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� ๓)
The Philosophy of Sufffiiciency Economy for Sustainable Development (Part 3)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพัิเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

น

โดย กองแผนังานัแลัะยุทธศูาสต่ร์

รายงานการประเมิินผลสััมิฤทธิ์ิ�

โครงการอัันเน่�อังมิาจากพระราชดำริ

“เราไม�ได้ต่�อส้้ักับใคร เราต่�อส้้ักับควิามอดอยาก” ค์อ่ค์ำต่อบท่�พระบาทสมเด็จพระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภมิ้พลัอดุลัยเดช่ 

มห้าราช่ บรมนัาถบพิต่ร ทรงพระราช่ทานัต่อบผ้�ส่�อข่าวต่่างประเทศูเม่�อถ้กถามถึงการต่่อส้�กับผ้�ก่อการร�าย เม่�อปี พ.ศู. ๒๕๒๒ 

ด�วยทรงต่ระห้นัักว่าประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ในัพ่�นัท่�ห้่างไกลัของไทยยังขาดอาห้ารแลัะโภช่นัาการท่�เห้มาะสมเน่ั�องจากภัยแลั�ง  

นั�ำท่วม ผลัิต่ผลัได�ผลัไม่ด่ แลัะป่าไม�แห้�งแลั�ง พระราช่ดำริท่�สำค์ัญ่ด�านัการแก�ไขปัญ่ห้าค์วามอดอยากแลัะภาวะทุพโภช่นัาการ 

ได�แก่ โครงการสั�วินพัระองค์ สัวินจติ่รลุ่ดา

“We were not fighting against anyone, but against hunger.” was the reply of His Majesty King Bhumibol  

Adulyadej the Great to a foreign reporter on fighting against insurgencies in 1979. He obviously realized that a vast  

majority of the people in the country’s remote areas had little access to proper food and nutrition due to alternate  

drought and flooding, bad crops and denuded forests. An important royal initiative to solve hunger and malnutrition is the 

Royal Chitralada Projects. 

สำนักังานั กปร. และสำนักังานัมูลูนัธิิชิัยัพัฒันัา

ดำเนันิัโครงการจิติอาสาสำนักังานั กปร. ครั�งท่ี่� ๓ ถวายเป็นัพัระราชักศุล เนั่�องในัโอกาส

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาพัระบาที่สมูเดจ็ิพัระเจ้ิาอยู�หัวั ๒๘ กรกฎาคมู  ๒๕๖๕ 

วนััเฉลมิูพัระชันัมูพัรรษาสมูเดจ็ิพัระบรมูราชัชันัน่ัพันััปีหัลวง ๑๒ สงิหัาคมู  ๒๕๖๕

วนััพัฤหัสับดท่ี่่� ๑๑ สงิหัาคมู พั.ศ. ๒๕๖๕

๙ กัันยายน ๒๕๖๕
วัันสถาปนาสำนักังาน กัปร. 

ครบรอบ ๔๑ ปี

ดำเนัินังานัโค์รงการต่่าง ๆ ท่�แต่่ลัะห้น่ัวยงานัจำเป็นั
ต่�องมก่ารดำเนิันัการสอดรับห้รอ่ต่อ่เน่ั�องกนััโดยเฉพาะ
โค์รงการประเภทบ้รณาการ
 ๒) กระบวนัการขบัเค์ลั่�อนัโค์รงการบร้ณาการ
ของห้น่ัวยงานัต่่าง ๆ ยังไม่ม่กลัไกเช่่�อมโยงประสานั
การทำงานัระห้ว่างห้น่ัวยงานัท่�ช่ดัเจนั แลัะการต่่อยอด 
ใช่�ประโยช่น์ัจากข�อมล้ัในัระบบเช่่�อมโยงข�อมล้ัเพ่�อการ
บริห้ารจัดการโค์รงการอันัเนั่�องมาจากพระราช่ดำริ 
(E-Project) ของสำนัักงานั กปร. เพ่�อประเมินัผลั
สัมฤทธิ�ของโค์รงการ (Project Evaluation) ยังม่ 
ข�อจำกดั โดยยงัไมม่ก่ารนัำข�อมล้ัมาใช่�ในัการประเมนิั
ผลัลััพธ์/ผลักระทบในัภาพรวมของโค์รงการทั�งห้มด
 กลั่าวโดยสรุป โค์รงการอันัเนั่�องมาจาก 
พระราช่ดำริในัช่่วงปีงบประมาณ พ.ศู. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๔ สามารถสร�างประโยช่นั์ต่่อประช่าช่นัในัพ่�นัท่�
อย่างชั่ดเจนั ทั�งในัด�านัเศูรษฐกิจ สงัค์ม แลัะสิ�งแวดลั�อม 
ซึ�งประโยช่นั์ในัด�านัต่่าง ๆ ท่�เกิดขึ�นัจากการดำเนัินั
โค์รงการได�สร�างค์วามพงึพอใจให้�กบัประช่าช่นัท่�เข�าร่วม 
โค์รงการในัเกณฑ์์ด่ อย่างไรก็ต่ามจากผลัประเมินัฯ 
แลัะข�อเสนัอแนัะด�านักลัไกขบัเค์ล่ั�อนั สำนัักงานั กปร. 
จะได�นัำมาวิเค์ราะห์้ปรับปรุงการดำเนิันังานัร่วมกับ
ห้นั่วยงานัท่�เก่�ยวข�องในัมิต่ิต่่าง ๆ ให้�ค์รอบค์ลัุมยิ�งขึ�นั 
เพ่�อขบัเค์ลั่�อนัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรใิห้�
เกิดประโยช่นั์สุขแก่ประช่าช่นัต่่อไป

กิิจกิรัรัมโครังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิ

ายกรัฐมนัต่ร่ม่บัญ่ช่ามอบห้มายให้� สำนัักงานัค์ณะกรรมการ
พิเศูษเพ่�อประสานังานัโค์รงการอันัเน่ั�องมาจากพระราช่ดำริ 

(สำนัักงานั กปร.) เป็นัห้น่ัวยงานักลัางในัการติ่ดต่ามประเมินัผลั แลัะ
ประช่าสัมพันัธ์ สร�างการรับร้�ถึงประโยช่น์ัท่�ประช่าช่นัได�รับจากการ
ดำเนันิัโค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำรเิปน็ัประจำทกุป ีโดยในัการ
ต่ดิต่ามประเมินัผลั ให้�ห้ารอ่ร่วมกับสำนักังบประมาณในัการกำห้นัดดัช่นั่
ช่่�วัดผลังานัห้ร่อค์วามสำเร็จของงานั (Key Performance Indicator : 
KPI) เพ่�อต่ิดต่ามแลัะประเมินัผลัสัมฤทธิ�ในัระยะยาว ท่�สามารถส่งผลั 
ต่่อม้ลัค์่าทางสังค์มแลัะเศูรษฐกิจ (Social & Economic Value) อย่าง
ต่่อเนั่�อง
 สำนักังานั กปร. จงึได�ขอค์วามรว่มมอ่จาก สำนัักงานัสภาพฒันัา 
การเศูรษฐกิจแลัะสังค์มแห้่งช่าต่ิ (สศูช่.) ร่วมดำเนัินัการประเมินัผลั
สมัฤทธิ�โค์รงการอนััเนั่�องมาจากพระราช่ดำร ิท่�ได�รบัอนัมุตั่งิบประมาณ 
กปร. ในัช่่วงปี พ.ศู. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ จำนัวนั ๑,๓๕๙ โค์รงการ โดยใช่�

ข�อมล้ัทตุ่ยิภม้ ิจากข�อมล้ัสถติ่ ิกฎระเบย่บ เอกสารท่�เก่�ยวข�อง แลัะข�อมล้ั
ปฐมภ้มิ จากแบบสอบถามค์วามคิ์ดเห็้นัของประช่าช่นัท่�อย้่ในัพ่�นัท่� 
ซึ�งเป็นัผ้�ม่ส่วนัได�เส่ย โดยวิธ่สุ่มจำนัวนั ๒,๒๑๔ ค์นั จาก ๙๓ โค์รงการ 
ค์รอบค์ลัุม ๔ กลัุ่มงานัพัฒนัา ได�แก่ ด�านัแห้ล่ังนั�ำ ด�านัสิ�งแวดลั�อม  
ด�านัส่งเสริมอาช่พ่ แลัะด�านับร้ณาการ/อ่�นั ๆ  แลัะกระจายในัทุกภมิ้ภาค์
ของประเทศู นัอกจากนั่�ยังม่การจัดประชุ่มกลัุ่มย่อย (Focus Group) 
เพ่�อถกประเดน็ัเช่งิลักึกบัสว่นัราช่การผ้�ปฏิิบตั่งิานัท่�ดำเนันิังานัโค์รงการฯ 
 จากรายงานัการประเมินัผลัสัมฤทธิ�โค์รงการอันัเน่ั�องมาจาก 
พระราช่ดำริ สามารถสรุปข�อค์�นัพบท่�สำค์ัญ่ (Key Findings) สรุปได� 
ดังนั่�

๑. ด้านการใช้ประโยชน์และความิพึงพอัใจ
  ๑) การรับร้�ประโยช่นั์กับค์วามพึงพอใจของโค์รงการฯ อย้่ในั
ระดับส้ง (ม่การรับร้�ประโยช่นั์มากกว่าร�อยลัะ ๙๓ แลัะม่ระดับค์วาม 
พึงพอใจมากกว่า ๑.๙๕ ค์ะแนันั จากค์ะแนันัเต่็ม ๓.๐๐ ค์ะแนันั)
  ๒) โค์รงการฯ ด�านัสิ�งแวดลั�อม ส่งเสริมอาช่่พ แลัะบ้รณาการ 
ประช่าช่นัรับร้�ประโยช่นั์ในัทิศูทางเด่ยวกับวัต่ถุประสงค์์ห้ลัักของ
โค์รงการ ซึ�งไม่ใช่่ประโยช่นั์ในัเช่ิงเศูรษฐกิจเพ่ยงอย่างเด่ยว (ร�อยลัะ 

๙๑.๘๕ แลัะร�อยลัะ ๗๙.๗๔ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๗ ต่ามลัำดับ)  
สว่นัโค์รงการฯ ด�านัแห้ลัง่นั�ำ มก่ารรบัร้�ประโยช่นัท์่�ห้ลัากห้ลัาย 

เช่่นั การม่แห้ลั่งนั�ำเพ่�อใช่�ในัการประกอบอาช่่พ ร�อยลัะ ๘๖.๘๘ การม่นั�ำใช่� 
ในัการอุปโภค์บริโภค์อย่างเพ่ยงพอต่ลัอดทั�งปี ร�อยลัะ ๘๕.๕๘ 
 ๓) การดำเนัินัโค์รงการฯ ส่งผลัให้�ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่รายได�เพิ�มขึ�นั  
(ร�อยลัะ ๗๒.๒๔) โดยเฉพาะโค์รงการด�านัส่งเสริมอาช่่พแลัะด�านับ้รณาการ  
(ร�อยลัะ ๗๘.๙๙ แลัะร�อยลัะ ๗๔.๙๕ ต่ามลัำดับ) 
 ๔) ประช่าช่นัส่วนัให้ญ่่ม่ระดับการออมแลัะภาระห้นั่�ท่�ด่ขึ�นั (ร�อยลัะ 
๖๒.๖๒ แลัะร�อยลัะ ๕๗.๒๕ ต่ามลัำดับ) แต่่ยังไม่มากเท่ากับการเพิ�มขึ�นัของ 
รายได� เนั่�องจากบางส่วนัม่การนัำรายได�ท่�เพิ�มขึ�นัไปลังทุนัเพ่�อต่่อยอดในัอาช่่พท่�
ได�รับจากการเข�าร่วมโค์รงการฯ 
 ๕)  อายุแลัะระดับการศูึกษาม่ผลัต่่อช่่องทางการรับร้�ข�อม้ลั 
โค์รงการฯ โดยช่่องทางท่�ม่ประสิทธิภาพค์่อส่�อสารผ่านัเจ�าห้นั�าท่�รัฐ 
แลัะผ้�นัำช่มุช่นั (ทกุช่่วงอายแุลัะระดบัการศูกึษา) แลัะช่่องทางออนัไลันั์
ในักลัุ่มค์นัรุ่นัให้ม่ (อายุต่�ำกว่า ๒๐ ปี)

๒. ด้านกลไกขัับเคล่�อันฯ
  ๑)  นัอกจากค์วามค์ลั่องต่ัวแลัะรวดเร็วของกระบวนัการอนัุมัต่ิ
โค์รงการแลัะงบประมาณแลั�ว ช่่วงเวลัาของการอนัุมัต่ิก็ส่งผลัต่่อ 
ค์วามสำเรจ็ของโค์รงการเช่น่ักนัั กลัา่วค์อ่ กระบวนัการอนัมุตั่โิค์รงการ
แลัะงบประมาณ กปร. ม่ค์วามรวดเร็ว ค์ลั่องต่ัว กว่ากระบวนัการ 
ภายใต่�งบประมาณปกติ่ อย่างไรก็ต่าม โค์รงการท่�ต่�องดำเนิันัการ 
ต่่อเนั่�องกันัค์วรให้�ค์วามสำคั์ญ่กับค์วามต่่อเน่ั�องของระยะเวลัา 

“กระบวนการ
อันุมิัติิโครงการ
และงบประมิาณ กปร. 
มิีความิรวดเร็ว 
คล่อังติัว กว่า
กระบวนการภายใติ้
งบประมิาณปกติิ”

กัารเพาะพันธิุ์ปีลา
Fish Breeding

แปีลงนาที่ดืลองและโรงส่ข้้าว
Rice Cultivation Experimentation 

Plots and Rice mill

กัารผู้ลติพลงังานสเ่ข้ย่วและพลงังานที่ดืแที่นอื�น ๆ
Production of Green and Renewable Energy 

โรงโค์นมิและกัารแปีรรูปี
Dairy Farm and Factory

ผู้ลิตภััณฑ์์จากัโค์รงกัารส่วนพระองค์์สวนจิตรลดืา
Products from the Royal Chitralada Projects

โค์รงกัารอนุรักัษ์์พันธิุกัรรมิพืช
Plant Tissue Culture Project

โรงงานผู้ลิตนมิอัดืเมิ็ดื
Milk Tablet Production Factory

 By 1961, His Majesty the Late King had 

turned his royal residence at Chitralada Villa, 

Dusit Palace, into a vast experimental farm to 

test var ious farming techniques and  

process agricultural produce so as to help the 

people improve their yield and income in  

a sustainable manner. 
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พระบรมช่นักาธิเบศูร มห้าภ้มิพลัอดุลัยเดช่มห้าราช่ 

บรมนัาถบพิต่ร ได�เปลั่�ยนัสวนัจิต่รลัดาในัพระราช่วัง

ดุสิต่ของพระองค์์ให้�เป็นัแปลังทดลัองขนัาดให้ญ่่ 

เพ่�อทดลัองวิธ่การทำเกษต่รแลัะแปรร้ปผลัิต่ผลั

ทางการเกษต่รแลัะเผยแพร่เพ่�อช่่วยเห้ลั่อประช่าช่นั

ให้�ได�ผลัผลัิต่แลัะรายได�เพิ�มขึ�นัอย่างยั�งย่นั




