เจาฟานักพัฒนา
เด็กและเยาวชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอเด็ก
และเยาวชน ซึ่งเปนปจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ และไดทรงมีพระราชดําริและพระราชกรณียกิจดาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ดวยพระปรีชาญาณรอบดาน พระองค
ทรงคุณอันประเสริฐตอวงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยทรงพระเมตตารับองคกรทางสังคม ทั้งที่เปนมูลนิธิ
และสมาคมที่ทํางานดานเด็กและเยาวชนอยูในพระราชูปถัมภเปนจํานวนมาก พระราชดําริที่สําคัญที่ผูทํางาน
ด า นเด็ กและเยาวชนได น อ มนํ า มาเป น แนวทางการทํ า งานพั ฒ นาเด็ ก เยาวชน ดั ง พระราโชวาทแก ค ณะ
ผูปฏิบัติงานโครงการพระราชดําริใน พ.ศ. 2542 และ 2543 คือ
“การปฏิ บั ติ ง านอย า งที่ เ ราทํ า กั น อยู คื อ เพื่ อ ให เ ยาวชนของชาติ มี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี มี ค วามรู
ความสามารถที่จะรูทั้งดานวิชาการและการงานอาชีพ เพื่อใหเปนคนที่สมบูรณเปนทรัพยากรหรือกําลัง
สําคัญของชาติ”
“ตองการใหทุกคนมีความมั่นคง มีความเปนสุขอยูดี กินดี มีโอกาสในชีวิตที่จะไดรับความรูแลวก็ฝกฝน
ความสามารถที่จะสรางความกาวหนาใหแกตนเองใหเทาเทียมกันทุกคน”
จะเห็นไดวาทรงมีพระราชดําริในดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางเปนองครวม เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น
รอบดานไมใชเฉพาะแกเด็กและเยาวชนเอง แตรวมถึงครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยสวนรวมดวย พระราช
กรณียกิจในดานนี้จึงมีความหลากหลาย โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ การศึกษา คุณธรรมจริยธรรม วินัยทางการ
เงินและความพอเพียง อาชีพและการพึ่งตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมในสังคม

การศึกษาสรางและพัฒนา
คุณงามความดีของบุคคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญแกการศึกษาในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนทุกคน และทรงมี พระราชดําริดานการศึกษาไววา “...การศึกษาเปนปจจัยหลักในการสรางและ
พัฒนาความรู ความคิด ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ใหบุคคลดํารงตนอยูใน
สังคมและโลกไดอยางมั่นคงมีความสงบรมเย็นได แมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม…”
โครงการพัฒนาตามพระราชดําริดานการศึกษา และพระอัจฉริยภาพดานการศึกษาไทย คือ
• ทรงกอตั้งโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา
ใหกับบุตรหลานขาราชบริพาร และประชาชนทั่วไปในป 2525
• โครงการสงเสริมคุณธรรม – การใหโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ในป 2526 และชวยให “ครู ตํารวจตระเวนชายแดน” ไดทําหนาที่ครูอยางมีประสิทธิภาพ
• โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห – ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาในระดับสูงกวาประถมศึกษา
ซึ่งเริ่มตั้งแตป 2531 มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการติดตามดูแลใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
นักเรียน รวมทั้งสงเสริมใหมีงานทํา
• “โครงการบั ณ ทิ ต คื น ถิ่ น ”
– การช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในท อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดารให ไ ด ศึ ก ษาต อ
ระดับอุดมศึกษาแลวนําความรูกลับไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
• โครงการพระราชดําริ โรงเรีย นพี่-โรงเรียนนอง – การสงเสริมใหโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ มี
ศั กยภาพด า นวิ ช าการและมี ชื่ อ เสี ย งไดเชื่อมโยงกับ โรงเรีย นประถมในทอ งถิ่น ทุร กัน ดาร เพื่อให
แลกเปลี่ยนประสบการณและชวยเหลือแบงปนกัน เริ่มตั้งแต 2543

การศึกษาสรางและพัฒนา
คุณงามความดีของบุคคล
• ทรงสนับสนุนการชวยเหลือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหเปนโรงเรียนผลิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร
สรางองคความรูใหแกประเทศไทย
• นอกจากนี้ยังโปรดเกลาใหดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ดานการศึกษาและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนกับ 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ คือ
• ราชอาณาจักรกัมพูชา – ทรงสนับสนุนการกอตั้งวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – ทรงสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 7 แหง
และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกําพรา (หลัก 67)
• สหภาพพมาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม– ทรงสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• สาธารณรัฐประชาชนจีนและทิเบต –พระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาจีนและทิเบต
• มองโกเลีย – ทรงใหทุนการศึกษาพระราชทานแกนักเรียนนักศึกษามองโกเลีย
• สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ – ทรงสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน
บังกลาเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 แหง ซึ่งเนนการ
สงเสริ มโภชนาการ และการพัฒ นาสุขภาพอนามัย โดยจัดกิจ กรรมการเกษตรที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม และปรับปรุงกายภาพของโรงเรียน
• ราชอาณาจักรภูฏาน – ทรงสนับสนุนโครงการความรวมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
• ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค – ทรงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชน
• โครงการอาหารโลกแหงองคการสหประชาชาติ – ทรงโปรดใหดําเนินโครงการอาหารในโรงเรียน
• มูลนิธิการศึกษาเพื่อผูลี้ภัย สํานักงานขาหลวงใหญ เพื่อผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ – ทรงสนับสนุน
โครงการการศึกษาหลังประถมศึกษาสําหรับผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่น

ความรู
ควบคู
คุณธรรม
สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ไดท รงมีพ ระราชดํา รัส ในพิธีเ ปดงานประชุมสมัช ชา
การศึ กษานานาชาติแห งประเทศไทย ครั้ งที่ 2 เนื่องในโอกาส “วัน ผูรูโ ลก” วันที่ 5 ตุลาคม 2549 วา
“การอบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็เปนสิ่งสําคัญเสมอกันจะละเลยเสียไมได... ขาพเจาเชื่อวาหาก
ทุกฝายรวมมือรวมใจกันก็จะสามารถสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูควบคูไปกับการมีคุณธรรม เปนสังคม
แหงการพัฒนาที่ยั่งยืนและดํารงอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องของโลก”
• ทรงโปรดเกล า พระราชทานพระอนุญ าตใหส ภาองค การพั ฒ นาเด็กและเยาวชนดําเนิน โครงการ
“เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม” ถวาย โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานพัฒนาสังคมจากทั่ว
ประเทศเขารับการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักการทรงงานพัฒนาในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสนับสนุนใหเยาวชนนักพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมคิดริเริ่มและดําเนินกิจ กรรม
เผยแพร รณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมในหมูเพื่อนและในชุมชนของตน เยาวชนเหลานี้จะเขาเฝารับ
พระราชทานเข็ม “เยาวชนนักพัฒนา” หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแลว
• ทรงสนพระราชหฤทั ย ให การสนั บ สนุน และกําลังใจแกเยาวชนที่ทํางานดานคุณธรรม เชน ทรง
พระราชทานโลรางวัล ในการประกวดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศป
การศึกษา 2553 ในหัวขอ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ซึ่งดําเนินการโดยกลุมกัลยาณมิตรเพื่อ
เสริมสรางเครือขายวิถีพุทธ

ความรูควบคูคุณธรรม
• ทรงมีพระราชดําริวาการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมนั้นตองควบคูไปกับการศึกษา และการกลอมเกลา
จิตใจดวยศาสนาและไดทรงมีพระราชดําริใหจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญใหเปน
โรงเรี ย นต น แบบแห งการเรี ย นรู ในการพัฒ นาศาสนทายาทที่ดีมีคุณธรรมนํา ความรูและสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ โดยจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเชียงราย แพร นาน
พะเยา และลําปาง นอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 14 แห งเป น โรงเรี ยนในโครงการพระราชดําริ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีโ อกาสที่จะไดรับ
การศึกษาที่ดี มีความรูดานศาสนา ดานวิชาการ และอาชีพ รวมทั้งไดรับการดูแลและเติมเต็มในสิ่งที่ดี
งาม ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การดํารงชีวิตอยางพอดีพองาม
ในดานวินัยทางการเงินและความพอเพียงนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราช
ดํ า รั ส การประชุ ม ทางวิ ช าการและนิ ท รรศการ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง: ร ว มเรี ย นรู สานข า ย ขยายผล”
23 พฤศจิกายน 2549 วา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวพระราชดําริวาดวยเศรษฐกิจ
พอเพียง ก็ดวยพระประสงคที่จะใหราษฎรของพระองคอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเอง
ชวยเหลือตนเองไดดวยการประกอบสัมมาอาชีพและการดํารงชีวิตอยางพอดีพองาม...การดําเนินชีวิต โดย
อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยโนมนําใหสังคมเกิดความสงบสุข มีการพัฒนาเปนขั้นเปนตอนอยางมี
หลักการและเหตุผล สงผลใหประเทศชาติเจริญพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน”
นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดําริในงานจุฬาวิชาการครั้งที่ 14 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ าอยู หัว เสาหลั กแห งปญ ญา สืบ ราชมรรคา พัฒ นาแผน ดิน: ตามรอยเศรษฐกิจ พอเพีย ง วา “เศรษฐกิจ
พอเพี ยงในมุ ม มองของฉั น “ประหยั ด ” และทรงใหแ นวทางไว วา การประหยัด คือ การใชจ ายอย า ง
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และเปนการดําเนินชีวิตตามทางสายกลางไมสุดโตงไปดานใด
ดานหนึ่ง คือ ขี้เหนียวหรือสุดโตงไปอีกขางหนึ่ง คือ ฟุมเฟอย คนที่ดําเนินชีวิตอยางประหยัดและพอประมาณ
จะเปนคนเรียบงาย สมถะ และมีสันโดษในการดําเนินชีวิตคือไมสรางเงื่อนไขชีวิตที่ขาดเหตุผลหรือนําไปสู
ความฟุงเฟอจนทําใหเปนหนี้สิน ความประหยัดจึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง คือ การตระหนักรู
ถึงคุณคาของเงิน ฉลาดใช ฉลาดออม และฉลาดทําบุญตามอัตถภาพ

การดํารงชีวิตอยางพอดีพองาม
พระองคทรงใหความสําคัญเรื่องการปลูกฝงแนวคิดในการสรางวินัยทางการเงินและความพอเพียงผานงาน
สหกรณใหแกเด็กและเยาวชน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจในกลุมนักเรียน ฝกใหรูจักการประหยัดอดออม
โดยทรงสงเสริ มสหกรณ ในโรงเรีย น และทรงนําวิธีการสหกรณไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรีย นตํารวจ
ตระเวนชายแดน จนสามารถพัฒนาเด็กนักเรียนบริเวณชายแดนไทยใหมีความรู ความเขาใจและใชวิธีการใน
การดํารงชีวิต เชน โครงการพัฒนา “ยุวบัญชีในถิ่นทุรกันดาร” เปนโครงการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่ง
รวมสนองงานพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย แทรกสอนแนะนํา
การจัดทําบัญชีไวในกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมสหกรณนักเรียน กิจกรรมผลผลิตทางการเกษตร โครงการ
อาหารกลางวัน เพื่อฝกหัดใหเด็กและเยาวชนมีความรูดานการบัญชีใหรูจักการคิดคํานวณเลข รูจักวางแผนใน
การจําหนายสินคาและผลผลิต ปลูกฝงใหรักการจดบันทึกบัญชี อันจะเปนพื้นฐานสําคัญ ในการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนที่ทรงสรางพระราชทานใหกับเด็กและเยาวชน
ลาว และทรงสนับสนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแหงแรกซึ่งเปนโครงการนํารอง ณ เขตคาชิมปูระ
เมืองกาจิปูระ จังหวัดธากา ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

การ
พัฒนาอาชีพ
สู
การพึ่งตนเอง
หลั กการสํ าคั ญ ในสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงงานดานอาชีพและการ
พึ่งตนเองที่ไดทรงมีพระราชดําริไว คือ
“ขาพเจาไดยึดหลักการดําเนินงาน ซึ่งไดเรียนรูจากประสบการณตามเสด็จพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ดังนี้ 1. การพึ่งพาตนเอง โดยเนนใหทุกคนไดชวยเหลือตนเอง
กอนเปนอันดับแรก เชน การใหเมล็ดพันธพืชผัก พันธุสัตว เพื่อผลิตอาหารเอาไวบริโภคเอง แทนที่จะให
อาหารโดยตรง สามารถชวยเหลือตนเองไดตอไป เปนตน.....”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดําริวาการชวยเหลือประชาชนอยางยั่งยืน คือ
การชวยเหลือแบบใหพึ่งตนเองได โดยทรงสงเสริมใหเด็กนักเรียนและราษฎรทั่วไปมีโอกาสเรียนรูและพัฒนา
ทักษะ ความสามารถของตนเองใหแข็งแกรงขึ้นทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหรูจักการพึ่งพาตนเองและ
พัฒนาตนเองได
ทรงหวงใยเด็กและครอบครัวดอยโอกาสและมีพระราชดําริใหสงเสริมอาชีพแกครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนทุรกันดาร ตั้งแต ป 2538 โดยจัดเปนกระบวนการพัฒนากลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารใหมี
การรวมกลุมอาชีพ ฝกทักษะอาชีพ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณเพื่อผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ จัดหาตลาดใน
การจัดจําหนายผลิตภัณฑ จัดตั้งกองทุนพระราชทานเปนเงินทุนหมุนเวียนของกลุมอาชีพ ซึ่งทําให ครอบครัว
เกิดรายไดเพิ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปจจุบันมีกลุมอาชีพ 150 กลุม ทั่วประเทศซึ่งมีสมาชิก 3,963 คน

การพัฒนาอาชีพสูการพึ่งตนเอง
ทั้งนี้ไดทรงพระราชนิพนธไวในหนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวา “มีเด็กอยูกลุมหนึ่งที่ไม
สามารถเรี ยนต อได เนื่ องจากสติ ปญญาไมดีหรือที่มีมากที่สุด คือ ไมมีสัญชาติ เรียนตอไมไ ด ก็ขอให
อาจารยจากกรมอาชีวศึกษา ฝกอาชีพ (เริ่ม พ.ศ. 2531) ตางๆแกศิษยเกา ชาวบานที่สนใจ คณาจารยได
ชวยสอนใหเด็กนักเรียนดวย วิชาที่สอนศิษยเกาและชาวบานมุงเนนใหเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ
สําหรับเด็กนักเรียนใหเปนพื้นฐานในการทํางานตอไป...”
ดังนั้นจึงโปรดเกลาฯ ใหมีการฝกอาชีพพื้นฐานใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดแก งาน
ช า งและงานประดิ ษ ฐ งานการเกษตร การประกอบอาหาร การตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า และการตั ด ผม รวมทั้ ง
โปรดเกล า ฯ ให เ ป ดรา นภู ฟาเพื่ อวางจํ า หนายสิน คาที่เปน ผลิตภัณฑของครอบครัวเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารอีกดวย

ไอที
แหลงความรู
ไรขอบเขต
19 ป ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กและ
เยาวชน ทําใหวารสารอินโฟแชรขององคกรยูเนสโก ถวายสมญาวา “เจาฟาไอที”
ทรงเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ ตั้งแตป 2539 มี 4 โครงการหลักที่เกี่ยวของกับเด็ก
และเยาวชน คือ
• โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผูพิการ – โปรดเกลาใหฟนฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติก
ที่ไมสามารถพูดได โดยใชอุปกรณเทคโนโลยี
• โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาล – พระราชทานหองเรียนคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กปวยในโรงพยาบาล 26 แหง เพื่อใหมีโอกาสทางการศึกษา สรางความเพลิดเพลิน
และสงเสริมพัฒนาการของเด็กที่ปวย
• โครงการดานเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ – ทรงโปรดให
จัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรหลักสูตรระยะสั้นใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอ สรางแอนิเมชั่น หนังสือและสิ่งพิมพ สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได
• ทรงเริ่ ม นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช กับ การพั ฒ นาการศึ กษาของโรงเรี ย นในชนบท โดย
พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จําเปนสําหรับจัดตั้งเปนหองเรียน และพัฒนาจน
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ปจจุบันมี
โรงเรียนในโครงการ 85 แหง โดยมีโรงเรียนในจังหวัดนครนายกเปนศูนยกลางเพื่อนําแนวทาง
ใหมๆไปทดลองใชกับโรงเรียนในชนบท

ไอที แหลงความรูไ รขอบเขต
ไอที แหลงความรูไ รขอบเขต
พระองค ท รงมี พ ระราชดํ า รั ส เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาเมื่ อ วั น ที่
12 กุมภาพันธ 2547 ไววา “เทคโนโลยีสารสนเทศ หากนํามาใชใหถูกวิธีจะสามารถสรางพลังความเขมแข็ง
ใหแกบุคคล ชุมชน และสังคมได เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหเขาถึงแหลงความรูที่มีอยูมากมาย
ไรขอบเขตจํากัด ความรูเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนา ความรูชวยสรางงานสรางรายได ชวยใหคนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนางาน สังคม และประเทศชาติ”

การผสานจุดเดนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีหลักการสําคัญในการทรงงานพัฒนาซึ่งทรงเนนเรื่อง
การประสานความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้
มีพระราชดําริเรื่องการรวมมือประสานงานกันระหวางภาคสวนตางๆ โดยเนนความรวมมือ ประสานงานกัน
ระหวางภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางประเทศหรือระหวางประเทศดวยเนื่องจาก
แตละภาคสวนจะมีความชํานาญในแตละดาน หากสามารถนําจุดเดนของแตละภาคสวนมารวมกันก็จะทําให
งานกาวหนาสําเส็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายได โดยมีการจัดทําแผนงาน
หลักของโครงการทุกๆระยะเพื่อใหทุกสวนที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทาง ทําใหงานตางๆมีความกาวหนาไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อใหความรูและเปนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานโครงการเปนประจํา และมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานเปน
ระยะเพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบถึงความกาวหนาของโครงการ และสามารถนําไปปรับปรุงการดําเนินงานได
นอกจากนี้ทรงเห็นวาประชาชนผูไดรับประโยชนในพื้นที่เองซึ่งหมายถึง ชุมชน ครอบครัว รวมถึงเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย ควรมีสวนรวม ชวยคิด ชวยทําในการแกปญหาของตนเอง เปนการปฏิบัติงาน
และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง กระตุนใหเกิดความคิดและความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาของชุมชน

