
ความเป็นมา 

คณะท ำงำนร่วมกำรปฏิบัติงำนพัฒนำหมู่บ้ำนชนบท สนองแนวพระรำชด ำริ ได้รับควำมกรุณำอย่ำงสูงจำก 
ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ก าธน  สินธวานนท์ เป็นประธานในการก่อก าเนิดองค์กรขึ้น เม่ือวันที่         
14  มิถุนายน 2543    ทั้งนี้ ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณแห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขพสกนิกรโดยถ้วนหน้ำ เสด็จฯ ทรงงำน
พัฒนำ พระรำชทำนควำมช่วยเหลือพสกนิกร และเกษตรกรผู้ยำกไร้ แม้ในถิ่นทุรกันดำรอย่ำงมิทรงค ำนึงถึงควำม
ยำกล ำบำกพระวรกำย 

ด้วยพระบำรมีอันไพศำล ด้วยพระปรีชำสำมำรถ พระสติปัญญำอันสูงส่ง ด้วยสำยพระเนตรอันยำวไกล 
ทรงด ำรงพระองค์มั่นในธรรม พร้อมทั้งทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์รำชย์สมบัติ ทรงครองแผ่นดินตลอดระยะเวลำอันยำวนำนด้วยพระรำชปณิธำนอัน
แน่วแน่ ในพระปฐมบรมรำชโองกำร... “เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
ประชำชนชำวไทยและประเทศไทยได้เป็นอยู่อย่ำงสุขสันติร่มเย็น นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นหำที่สุด
มิได้แก่ปวงพสกนิกรชำวไทยโดยถ้วนทั่ว ด้วยซำบซึ้งและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่สุดประมำณ คณะ
ผู้เกษียณอำยุทั้งภำครำชกำรและภำคประชำชนจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งหลำยท่ำนได้เคยท ำงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ อุดมด้วยควำมรู้ ประสบกำรณ์และอุดมกำรณ์ จึงได้ก่อตั้งคณะท ำงำนฯ นี้ขึ้น เพ่ือได้ มีโอกำส
ปฏิบัติงำนพัฒนำหมู่บ้ำนชนบท และงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สนองพระมหำกรุณำธิคุณ โดย
ยึดม่ันสนองแนวพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท พระราชด าริฯ เป็นที่ตั้งเป็นส าคัญ 

คณะท ำงำนร่วมฯ ได้ปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำหมู่บำนชนบทสืบมำ และต่อมำได้ด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์
สร้ำงฝำยต้นน้ ำล ำธำรและแฝก อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ด้วยวิธีรณรงค์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 
2547 ณ พ้ืนที่ต ำบลห้วยงู อ ำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อปี พ.ศ. 2548 คณะท ำงำนร่วมฯ ได้ร่วม
ปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิดกับองค์กรวุฒิอำสำธนำคำรสมองจังหวัดเชียงใหม่เรื่อยมำ ในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรรณรงค์
ดังกล่ำว หลำยภำคหน่วยทั้งภำครัฐ และภำคประชำชน นักเรียน นักศึกษำ ข้ำรำชกำร ทหำร ต ำรวจ และแม้
พระสงฆ์ ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับผลส ำเร็จด้วยดีได้ด้วยพลังแห่งควำมจงรักภักดี และด้วยพลังแห่งส ำนึกในพระ
มหำกรุณธิคุณแห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในปัญหำคุณภำพชีวิตและปัญหำอันเป็นผลกระทบจำกกำรที่ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ถูก
ท ำลำยลงอย่ำงมำก พสกนิกรชำวไทยที่ได้ทรำบและเข้ำใจโครงกำรพระรำชด ำรินี้ โดยแนวทำงกำรรณรงค์ อันเป็น
กำรร่วมแรงร่วมใจของทุกหมู่เหล่ำ และทุกภำคส่วนทั้งภำคประชำชน และภำครำชกำร ร่วมกันปฏิบัติงำนสนอง
แนวพระรำชด ำริ ได้น้อมน ำไปปฏิบัติกันเองอย่ำงกว้ำงขวำงในพ้ืนที่ภำคเหนือ และพ้ืนที่อันเป็นต้นน้ ำล ำธำร โดย
ยึดหลักปฏิบัติ อำศัยวัสดุแห่งพ้ืนที่นั้น ๆ มิต้องตั้งงบประมำณของรัฐมำด ำเนินกำรโดยเฉพำะ มิต้องให้สิ้นเปลือง



งบประมำณของของรัฐ ใช้ปัญญำ ใช้วัสดุในพ้ืนที่ และยึดมั่นใน พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริ 
แนวทำงกำรทรงงำนและพระรำชปรัชญำ และภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นหลัก ใช้งบประมำณจำกกำรรวมทุนบ้ำงในกำร
จัดหำอำหำรและน้ ำดื่ม กำรปฏิบัติงำนโครงกำรรณรงค์สร้ำงฝำยต้นน้ ำล ำธำรและแฝก อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อมำร่วมกับองค์กรเครือข่ำยต่ำง ๆ เช่น พ่ีน้องประชำชน องค์กรอำสำสมัคร องค์กรภำครัฐ 
องค์กรภำคประชำชน พระสงฆ์ ศำสนิกต่ำง ๆ ลูกเสือชำวบ้ำน นักศึกษำวิชำทหำร โรงเรียนประถม มัธยม 
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ซึ่งได้น้อมน ำไปเป็นกิจกรรมนักศึกษำ ข้ำรำชกำร ต ำรวจ กองพลทหำรรำบที่ 7 มณฑล
ทหำรบกที่ 33 ค่ำยกำวิละ กองพันทหำรม้ำที่ 1 กองก ำลังผำเมือง และกองทัพภำคที่ 3 ซึ่งแม่ทัพภำคที่ 3 ในขณะ
นั้น ได้จัดประชุมมอบหมำยให้หน่วยงำนภำยใต้กองทัพภำคท่ี 3 น้อมน ำไปปฏิบัติ สนองพระมหำกรุณำธิคุณ ฯ อัน
ยิ่งใหญ ่

ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 นั้นเอง ด้วยส ำนึกในมหำกรุณำธิคุณ และเห็นคุณค่ำ และอรรถประโยชน์อันยิ่งใหญ๋
ใน พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริ แนวทำงกำรทรงงำน และพระรำชปรัชญำ แห่งพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณ พระรำชทำนแก่ปวงชนชำวไทย หำกปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่ำ ได้น้อม
น ำมำประพฤติปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอจริงจัง จะท ำให้กำรพัฒนำประเทศเป็นไป อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เป็นไปอย่ำง
ถูกทำง อย่ำงถูกต้อง และเที่ยงธรรม ประเทศและสังคมเกิดควำมสันติสุข พสกนิกรชำวไทยได้รับควำมเป็นธรรม
โดยถ้วนหน้ำอย่ำงแท้จริง และนับเป็นเรื่องจ ำเป็นยิ่งที่พสกนิกรชำวไทยทุกคน จักต้องน้อมน ำพระมหำกรุณำธิคุณ
เป็นล้นพ้น ดังกล่ำวมำศึกษำ ให้กระจ่ำงแจ้งถ่องแท้ แล้วน้อมน ำไปประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ โดย
ถ้วนทั่ว ประเทศชำติจะสงบสุขร่มเย็น จะเป็นคุณต่อตนเองและต่อประเทศชำติอย่ำงใหญ่แห่งพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว และเป็นแนวทำงหลักที่จะแก้ปัญหำของชำติ และแม้ของโลกในขณะนี้ได้ คณะท ำงำนร่วม ฯ จึงมีควำม
มุ่งมั่นขยำยผลโครงกำรรณรงค์น้อมน ำ พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริ แนวทำงกำรทรงงำน และ
พระรำชปรัชญำ อันเป็นแนวทำงแห่งธรรม สู่สถำบันกำรศึกษำ สู่พสกนิกรชำวไทยทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและภำค
ประชำชน ให้กว้ำงขวำง เพื่อประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ อันจะเป็นคุณใหญ่หลวงต่อประเทศชำติต่อแผ่นดิน     ต่อมำ 
คณะท ำงำนร่วม ฯ ได้น ำโครงกำร ฯ บรรจุไว้ในโครงกำรบัณฑิตอุดมคติไทยของมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งโครงกำรบัณฑิต
อุดมคติไทยนี้ เป็นโครงกำรภำยใต้ระเบียบแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ ที่ครอบคลุมทุก
มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ และโดยที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ำยโครงกำรบัณฑิตอุดมคติ ไทย ของ
มหำวิทยำลัยใน 17 จังหวัดภำคเหนือ โครงกำรรณรงค์ น้อมน ำ พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริฯ 
จึงเข้ำสู่ 50 สถำบันอุดมศึกษำภำคเหนือ อันเป็นผลหลังกำรประชุมสัมมนำ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553  

อันโครงกำรรณรงค์น้อมน ำ พระรำชด ำรัส ฯ นี้จักต้องขยำยให้กว้ำงขวำง เพ่ือน ำไปประพฤติปฏิบัติอย่ำง
ทั่วถึงทั่วประเทศ จะเป็นผลดีเลิศต่อกำรพัฒนำประเทศชำติ พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริ แนว
ทำงกำรทรงงำน และพระรำชปรัชญำ แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว หำกน้อมน ำมำประพฤติปฏิบัติ จะ
ก่อให้เกิดสติ ปัญญำ เกิดคุณธรรม กำรพัฒนำประเทศเป็นไปอย่ำงถูกแนวทำง ประเทศชำติและสังคมมีคุณธรรม 



ประชำชนได้รับควำมเป็นธรรม ประเทศชำติมีสันติสุขร่มเย็น อันนับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณสูงสุดต่อปวงพสกนิกร
ชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ซึ่งพสกนิกรทั้งปวงจักต้อง น้อมร ำลึก ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและร่วมกันสนองพระมหำ
กรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ตลอดชั่วกำลนำน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงห่วงใย ในภำวะสังคม คุณธรรม และ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยถ้วนทั่ว จึงทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณ พระรำชทำน พระรำชปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง แก่พสกนิกร เพ่ือได้น้อมน ำไปปฏิบัติแก้ปัญหำของตน และแก้ปัญหำของชำติ อันเป็นพระมหำ
กรุณำธิคุณ แก่พสกนิกรชำวไทยเป็นล้นพ้น และพระรำชทำน พระรำชด ำรัสถึงควำมส ำคัญของเรื่องนี้ว่ำ ...
“เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่
รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะม่ันคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป” นับเป็นกำรพระรำชทำนปัญญำและสติแด่พสกนิกรชำวไทย ให้เกิดควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิตและกำรพัฒนำประเทศ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ พระรำชด ำรัส พระบรม
รำโชวำท พระรำชด ำริ แนวทำงกำรทรงงำนและพระรำชปรัชญำ แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว นับเป็น
ปรัชญำอันทรงคุณค่ำยิ่งของแผ่นดิน ซึ่งครอบคลุมต่อกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของชำติซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้ได้ ควรที่
พสกนิกรทุกคนทุกหมู่เหล่ำทั้งภำคประชำชน ภำครัฐ และรัฐบำล จักน้อมน ำไปประพฤติปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ จะ
เป็นคุณมหำศำล เป็นรำกฐำนควำมมั่นคงแก่ชีวิตของตนเองและแก่ควำมม่ันคงของประเทศชำติโดยรวม และด้วยมิ
น้อมน ำมำประพฤติปฏิบัติเป็นนิจ บ้ำนเมืองจักมิมั่นคง สงบสุขร่มเย็น 

พระมหำกษัตริยำธิรำชย์เจ้ำทุกพระองค์ แห่งพระรำชอำณำจักรสยำม เมื่อทรงรวบรวมผืนแผ่นดินเป็น
พระรำชอำณำเขตแล้ว ทรงปกป้องเอกรำช และอธิปไตยอย่ำงมั่นคง ทรงปกครองและทรงครองแผ่นดินโดย
หลักธรรม หลักแห่งคุณธรรม ทรงสร้ำงรำกฐำนควำมมั่นคงของชำติ ของแผ่นดิน สืบทอดมำจวบจนรัชสมัยแห่ง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวของเรำ เมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์รำชย์สมบัติ ด้วยพระรำชปณิธำนอันมั่นคงแห่งพระปฐม
บรมรำชโองกำร... 

“เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

ประเทศชำติและพสกนิกรชำวไทยและผู้เข้ำมำพ่ึงพระบรมโพธิสมภำร จึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบมำจน
ปัจจุบัน  เรำจักต้องส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่ แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และปวงพระบูรพ
มหำกษัตริยำธิรำชย์เจ้ำทุกพระองค์ และจ ำเป็นต้องเรียนรู้ศึกษำประวัติศำสตร์ ควำมเป็นมำของชำติเรำ อันเป็น
รำกเหง้ำของเรำ เพ่ือเป็นรำกฐำนอันแข็งแรง ที่จะพัฒนำประเทศอย่ำงมั่นคงยั่งยืนไปในอนำคต ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีควำมส ำคัญ ได้รับกำรยอมรับเป็นประเทศส ำคัญหนึ่งในโลก เรำมีภำษำพูกและเขียนเป็นของตนเอง มี
เอกรำชและอธิปไตยอันได้รับกำรปกป้องมำตลอดระยะเวลำอันยำวนำน เรำมีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
พระมหำกษัตริย์ยิ่งใหญ่ ที่ทรงได้รับกำรยกย่อง ว่ำทรงเป็นเลิศ ทรงเป็นที่ชื่นชมจำกทั่วโลก สหประชำชำติได้น้อม
เกล้ำ ฯ ถวำยรำชสดุดีและรำงวัลในควำมล้ ำเลิศในพระรำชปัญญำ ในพระรำชปรีชำอันสูงส่ง และในพระมหำ



กรุณำธิคุณไพศำล ที่ได้ส่งผลเป็นคุณไพศำลสุดคณำนับต่อมนุษย์ชำตินำนัปกำร แด่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ของเรำ นับเป็นสิ่งที่พสกนิกรชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ มีควำมปีติยินดีโดยถ้วนหน้ำ และจ ำต้องตระหนัก และส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้น และจักต้องสมำนสำมัคคีร่วมกันสนองพระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่สุด
ประมำณประเทศก้ำวไกล มั่นคงมีสันติสุข ยั่งยืนมิเสื่อมสลำยได้ 

แต่สภำพสังคมของประเทศในขณะนี้ เปรีบเสมือนเรำก ำลังมองไม่เห็นเสำเข็มของประเทศชำติของเรำและ
ก ำลังลืมเสำเข็มอันเป็นรำกฐำนส ำคัญของประเทศชำติ กำรแตกแยกควำมสำมัคคีของชนในชำติ กำรคดโกง ทุจริต
คอรัปชั่นทั้งในภำครำชกำรและภำคประชำชนกระท ำอย่ำงเป็นขบวนกำร อย่ำงไร้ส ำนึกทำงคุณธรรม เห็นสิ่งผิด
เป็นถูก ไร้ส ำนึกว่ำได้กระท ำกำรอันเป็นกำรประทุษร้ำยต่อชำติบ้ำนเมืองอันเป็นแผ่นดินที่อยู่อำศัยของตน ซึ่งอำจ
ท ำให้บ้ำนเมืองสูญสลำยได้ นับได้ว่ำควำมมั่นคงของประเทศชำติก ำลังอยู่ในภำวะเสี่ยงภยันตรำยอย่ำงมหันต์ ใน
กำรล ำดับประเทศที่มีกำรทุจริตคอรัปชั่นสูงของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกนั้น ประเทศไทยอยู่ในล ำดับต้น ๆ ทุกภำค
ส่วนทั้งภำครัฐ ภำคประชำชนและรัฐบำล แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ หัว ควรแก้ไขโดยด่วน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ควรเห็นเป็นวำระส ำคัญของชำติ และบรรจุแผนแก้ไข
ปัญหำนี้อย่ำงจริงจัง ไว้ในแผนพัฒนำประเทศ ควรพิจำรณำเพ่ิมค ำว่ำ คุณธรรม ไว้ในชื่อของสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพ่ือเป็นที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญแก่ประชำชนชำวไทยโดยถ้วนทั่ว เพ่ือทุกภำคส่วน
น ำไปแก้ไขอย่ำงจริงจัง ชำติบ้ำนเมืองจึงจะมิเสื่อมเสียไปกว่ำนี้  พร้อมอีกทั้งปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรบุกรุก
ท ำลำยป่ำไม้ แหล่งต้นน้ ำล ำธำร อันเป็นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่ำยิ่งของชำติ ซึ่งเมื่อถูกท ำลำย
ไปแล้ว จะยำกยิ่งที่จะน ำหวนกลับคืนได้ และย่อมจะน ำมำซึ่งภัยพิบัตินำนำประกำรมำสู่มนุษย์ รวมทั้งปัญหำ
ผู้ด้อยโอกำสทำงด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสังคม ได้รับควำมไม่เป็นธรรม ล้วนมำจำกปัญหำประชำชนในชำติจ ำนวน
ไม่น้อย ทั้งภำคประชำชนและภำครัฐ ขำดคุณธรรมในตน ประชำชนในชำติเกิดควำมแตกแยกขำดควำมสำมัคคี 
ขำดควำมตระหนักและส ำนึกว่ำ ชำติบ้ำนเมืองขณะนี้ขำดควำมมั่นคงและตกอยู่ในมหันต์ภัยร้ำยแรง ชำติจะตกอยู่
ในภำวะเสี่ยง ที่จะเป็นทำสด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมแก่ชำติอ่ืน ประเทศชำติจะขำดควำมสงบสุขร่มเย็น ดังพระ
บรมรำโชวำทแห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประกำศนียบัตร และอนุปริญญำ 
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อ 16 มกรำคม 2512 ควำมว่ำ... 

“ทุกคนมีชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดที่อาศัย ทุกคนจะมีความสุขความเจริญได้ ก็เพราะบ้านเมืองเป็นปรกติม่ันคง 
ผู้ที่ท างานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย ผู้ที่ท างานโดยเห็นแก่ตัว 
เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนท าลายความม่ันคงของประเทศชาติ และในที่สุด ตนเองก็จะเอาตัว
ไม่รอด ขอให้ทุกคนเตรียมกายเตรียมใจ ท างานเพื่ออนาคตของชาติไทยเราต่อไป” 

จึงมิควรที่ท่ำนทั้งหลำย เหล่ำบัณฑิตและผู้ทรงปัญญำตลอดจนพสกนิกรชำวไทยทั้งปวงจะนิ่งนอนใจ และทอดธุระ
ส ำคัญของชำติ ไม่ควรรีรอจนเกินแก้ ควรเกิดควำมตระหนักรู้ ควรที่ทุกฝ่ำยทุกภำคหน่วย จักมีควำมตระหนัก      



จักได้รวมพลังสำมัคคีหันมำร่วมมือกันก่อให้เกิด สติยั้งคิดและเกิดปัญญำและคุณธรรมแก่ตนเอง เสริมสร้ำงเสำเข็ม
อันเป็นรำกฐำนส ำคัญของประเทศชำติให้มั่นคง โดยน้อมน ำ พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริ 
ตลอดจนแนวทำงกำรทรงงำนและพระรำชปรัชญำ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณ 
พระรำชทำนแก่พสกนิกรชำวไทยไว้ตลอดระยะเวลำอันยำวนำน มำประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ โดยถ้วนทั่ว อัน
นับเป็นกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอย่ำงเป็นรูปธรรม จะแก้ปัญหำของชำติขณะนี้ได้ 
ประเทศจะมีสันติสุขร่มเย็น มั่นคงยั่งยืนนำน สู่ลูกสู่หลำนในอนำคต และหำกพิจำรณำ พินิจ พิเครำะห์ ด้วยธรรม
และปัญญำอย่ำงถ่องแท้แล้วก็เห็นได้ว่ำ พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริ แนวทำงกำรทรงงำน และ
พระรำชปรัชญำ แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว คือ หัวใจ ของกำรพัฒนำประเทศ เพรำะเป็นกำรพัฒนำคน 
จำกภำยใน ด้วยแนวทำงแห่งธรรม แห่งคุณธรรม ประเทศจะพัฒนำอย่ำงมั่นคง สันติสุข ยั่งยืน ตลอดกำลนำน ควร
ที่รัฐบำลแห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รำชกำร ภำครัฐ ภำคประชำชน พสกนิกรชำวไทย ทุกองค์กร ทุกภำค
ส่วน จักได้น้อมน ำไปประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ อันเป็นกำรส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ และเป็นกำรสนองพระมหำ
กรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่ อันจะเป็นคุณต่อประเทศชำติ และชำวไทยอย่ำงมหำศำล 

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงได้ก ำเนิดองค์กำรคณะท ำงำนร่วมกำรปฏิบัติงำนพัฒนำหมู่บ้ำนชนบท สนองแนว
พระรำชด ำริ (คพร.) ขึ้น 

 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

โครงกำรรณรงค์น้อมน ำ พระรำชด ำรัส พระบรมรำโชวำท พระรำชด ำริ  
แนวทำงกำรทรงงำน และพระรำชปรัชญำ  

สู่สถำบันกำรศึกษำ สู่พสกนิกรชำวไทยทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและภำคประชำชน เพ่ือน้อมน ำมำประพฤติเป็นวัตร
ปฏิบัติ 

สนองพระมหำกรุณำธิคุณ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และเพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน 

 

นายพัลลภ  สุวรรณมาลิก 

ประธานคณะท างานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชด าริ (คพร.) 
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ 

รองประธานเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมอง 17 จังหวัดภาคเหนือ 


