
 ชื่อเต็มของส�ำนักงำน กปร. คือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และตรำเครื่องหมำยทำงรำชกำรของส�ำนักงำน กปร. 

เป็นรูป “หนุมานอาสาภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎครอบพระอุณาโลมภายในซุ้มเรือนแก้ว 

มือขวาถอืธง มอืซ้ายถอืตร ีเหาะลอยอยูเ่หนอืลายเมฆ” มีควำมหมำย ดังนี้ 

 หนุมาน เป็นพญำวำนร ทหำรเอกของพระรำม (พระนำรำยณ์อวตำร) มือขวำถือธง 

หมำยถึง ลูกพระพำย (ลูกลม) ที่มีฤทธำนุภำพหำวเป็นดำวเป็นเดือน เหำะอยู่เหนือเมฆ มือซ้ำย

ถือตรีเป็นเทพอำวุธประจ�ำกำย มีควำมสำมำรถในหลำยๆ ด้ำน โดยภำพหนุมำนอยู่ภำยใน

ซุ้มเรือนแก้วครอบด้วยพระมหำพิชัยมงกุฎครอบพระอุณำโลม หมำยถึง หนุมำนได้เข้ำมำ

ถวำยตวัต่อพระรำมและอำสำกระท�ำกำรต่ำงๆ โดยตดิตำมพระรำมไปทกุแห่งหน และท�ำนบุ�ำรงุ

บ้ำนเมืองอย่ำงสันติสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน

เคร่ืองหมายราชการของ

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

(สำานักงาน กปร.)
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 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

หรอืส�ำนกังำน กปร. ก�ำเนดิขึน้เนือ่งจำกรฐับำลได้ตระหนกัถงึพระรำชกรณยีกจิในพระบำทสมเดจ็

พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับกำรพัฒนำตำม
โครงกำรต่ำงๆ เป็นกำรพัฒนำเพื่อควำมกินดีอยู่ดีหรือพออยู่พอกินให้แก่ประชำชนในชนบท
ที่อยู่ห่ำงไกลทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จริง หรืออีกนัยหนึ่งโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ มีส่วนส�ำคัญที่เข้ำไปเสริมแผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
ผลของโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ินอกจำกจะท�ำให้ประชำชนมคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้แล้ว 
ยงัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชำติ ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่นคงเป็นส่วนรวมด้วย
 ในกำรปฏิบัตินั้น หำกจะปล่อยให้กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริของหน่วยงำน
ต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงในอดตีทีผ่่ำนมำ กล่ำวคอื แต่ละหน่วยงำนจะด�ำเนนิกำรอย่ำงเอกเทศในลกัษณะ
ต่ำงฝ่ำยต่ำงท�ำ โดยไม่มีกำรประสำนงำนกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อกำรด�ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์สูงสุด บรรลุผลตำมแนว
พระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ รัฐบำลจึงได้หำมำตรกำรแก้ปัญหำนี้ โดยกำรจัดระบบสนอง
พระรำชด�ำริขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยกำรริเริ่มของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ 
นำยกรฐัมนตรใีนขณะน้ัน ในกำรจัดระบบเพือ่รองรบักำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำรทิัง้หลำย 
รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรออก “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๒๔” และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๒๔ โดยก�ำหนดให้มี
องค์กรระดับชำติ ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
เรียกว่ำ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)
 ส�ำนักงำน กปร. เดิมเป็นหน่วยงำนหนึ่งในกองวำงแผนเตรียมพร้อมด้ำนเศรษฐกิจ 
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิเรยีกว่ำ ส�ำนกังำนเลขำนกุำร 
กปร. ยกฐำนะขึ้นเป็นส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ในเวลำต่อมำ แต่ยังสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ต่อมำวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรี โดยนำยอำนันท์  

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

(สำานักงาน กปร.)
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ปันยำรชนุ นำยกรฐัมนตร ีได้มมีตอินมุตัใินหลกักำรให้ส�ำนกังำน กปร. แยกออกจำกส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยยกฐำนะเป็นหน่วยงำนระดับกรม 
สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ ๒๗ 

สงิหำคม ๒๕๓๖ พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มีพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ตั้งให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำร ิ เป็นหน่วยงำนระดบักรม สงักดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีมเีลขำธกิำร เป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๓๖ เป็นต้นมำ 

 จำกนั้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๔๕ พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิล

อดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้มพีระรำชบญัญตัปิรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในหมวด ๒๑ มำตรำ ๔๖ (๔) ให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษ
เพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ เป็นส่วนรำชกำรไม่สงักดัส�ำนกันำยกรฐัมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง มฐีำนะเป็นกรม อยูใ่นสำยกำรบงัคบับญัชำของนำยกรฐัมนตรี
 ส�ำนักงำน กปร. มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรรับเสด็จเพื่อรับและประมวลพระรำชด�ำริ 
ส�ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท�ำแผนงำน หรือโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ รวมทั้ง
พิจำรณำและเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดสรรเงินงบประมำณเพื่อด�ำเนินงำนตำมโครงกำร
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิประสำนงำนกบัส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกจิและเอกชน ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิตดิตำม 
และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 
 นอกจำกนี้ ยังปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำร กำรจัดระบบสำรสนเทศ และ
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ รวมทั้ง 
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับพระรำชกระแส หรือตำมที่คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมอบหมำย หรือตำมที่ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ตลอดจนปฏิบัติกำร
อื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ
เพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิหรอืตำมทีน่ำยกรฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรี
มอบหมำย
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วิสัยทัศน์ของส�านักงาน กปร.

 “หน่วยงำนหลกัในกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำรทิีม่ปีระสทิธภิำพสงู เพือ่ประโยชน์สขุ

ของประชำชน”

พันธกิจของส�านักงาน กปร.

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนควำมร่วมมอืเพือ่สนองงำนพระรำชด�ำริอย่ำงมีประสิทธภิำพ
และเกิดประสิทธิผล และสำมำรถด�ำเนินงำนเพื่อตอบสนองกำรพัฒนำที่มีควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กำร
สหประชำชำติ กรอบยุทธศำสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้ง แนวทำงของแผนบูรณำกำร
งบประมำณ บนฐำนองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงก�ำหนดพันธกิจของส�ำนักงำน กปร. ดังนี้
 ๑) รับเสด็จและสนองพระรำชด�ำริ 
 ๒) ส�ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท�ำแผนงำนหรือโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำร ิรวมทัง้ พจิำรณำและเสนอแนะแนวทำง กำรด�ำเนนิงำนและกำรจดัสรรงบประมำณ 
เพื่อด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
 ๓) ประสำน วำงแผน สนบัสนนุ และร่วมด�ำเนนิงำนกบัหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน 
ประชำชน และองค์กรควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ตลอดจนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เพื่อกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ
 ๔) ก�ำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัด และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ
 ๕) ศกึษำ รวบรวม สรปุ และส่งเสรมิกำรขบัเคลือ่นขยำยผลและเผยแพร่ประสบกำรณ์
และองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ
 ๖) เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และ
องค์ควำมรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีควำมสมบูรณ์ สะดวกต่อกำรเข้ำถึง และมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อสำมำรถสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ได้อย่ำงครอบคลุม

4 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก





วนัศกุร์ที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเกี่ยวข้ำวในกระถำงข้ำวพันธ์ุ กข ๓๙ ณ แปลงสำธิต

กำรเกษตร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก

 จำกน้ัน เสด็จฯ ไปทรงหว่ำนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ แปลงสำธิตกำรเกษตรท่ี ๕ 

ทรงปล่อยพันธุ์ปลำ ณ บ่อปลำสำธิตกำรเกษตร และทรงเก็บผลผลิตบนคันนำระหว่ำง

แปลงสำธิตกำรเกษตรที่ ๓ และแปลงสำธิตกำรเกษตรที่ ๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชกรณียกิจ

6 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก



วนัองัคารที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโครงกำรทหำรพันธุ์ดี ค่ำยประจักษ์

ศิลปำคม ต�ำบลหมำกแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

วนัเสาร์ที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเปิดงำนวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ ณ โครงกำรศึกษำวิธีกำร

ฟื้นฟทูี่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี

วนัศกุร์ที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดพรำหมณี หมู่ที่ ๙ 

ต�ำบลสำริกำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

วนัองัคารที ่๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัศนูย์กำรเรยีนชมุชนชำวไทยภเูขำ 

“แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วยขี้หมี หมู่ที่ ๖ ต�ำบลท่ำสองยำง อ�ำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก
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วนัพธุที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัพืน้ทีจ่ดัสร้ำงสวนพฤกษศำสตร์ 
โครงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูเ้พือ่กำรอนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
 ช่วงบ่ำย เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทอดพระเนตรกำรด�ำเนินงำนโครงกำรทหำรพันธุ์ดี 
ค่ำยวชิรปรำกำร อ�ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

วนัพฤหสับดทีี ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนองครกัษ์ อ�ำเภอองครกัษ์ 

จังหวัดนครนำยก

วนัองัคารที ่๗ มกราคม ๒๕๖๓
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
สงิคโปร์แอร์ไลน์สเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ฯ เนือ่งในโอกำสพระรำชพธิี
มหำมงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษำ ๖ รอบ ๕ ธันวำคม ๒๕๔๒ ต�ำบลทุ่งขนำน 

อ�ำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี

8 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก



วนัพธุที ่๘ มกราคม ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนหำงแมว หมู่ที่ ๔ ต�ำบลขุนช่อง อ�ำเภอแก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุรี

วนัศกุร์ที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงติดตำมกำรด�ำเนินงำนยังโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ ๕ บ้ำนคลองตะเคียนชัย ต�ำบลทุ่งมหำเจริญ อ�ำเภอวังน�้ำเย็น 

จังหวัดสระแก้ว

วนัพธุที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงติดตำมกำรด�ำเนินงำนยังโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

นเรศวรบ้ำนห้วยโสก หมู่ที่ ๙ บ้ำนปำงไม้ ต�ำบลป่ำเด็ง อ�ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งลึก หมู่ที่ ๒ บ้ำนโป่งลึก ต�ำบลห้วยแม่เพรียง 

อ�ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
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วนัพฤหสับด ี๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนย่ำนซือ่ หมูท่ี ่๙ ต�ำบลหำดขำม อ�ำเภอกยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และโรงเรยีนต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนบ้ำนคลองน้อย หมู่ที่ ๑๑ ต�ำบลบึงนคร อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วนัศกุร์ที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนท่ำวังหิน หมู่ ๔ ต�ำบลเขำจ้ำว อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วนัองัคารที ่๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโครงกำรพัฒนำที่ดินของมูลนิธิ

ชัยพัฒนำ บ้ำนเกริ่นกระถิน ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ 

 จำกนัน้ ประทบัรถยนต์พระทีน่ัง่ เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัโครงกำรพฒันำและปรบัปรงุทีด่นิ

มูลนิธิชัยพัฒนำ ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

10 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก



วนัพธุที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรพัฒนำท่ีดนิของมูลนิธิชัยพัฒนำ 

ต�ำบลหนองหม้อ อ�ำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 จำกนัน้ เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโครงกำรเพำะและขยำย

กิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ต�ำบลตำกฟ้ำ อ�ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์

วนัองัคารที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังศูนย์กำรเรียนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้ำนน�้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ ๓ ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปำงมะผ้ำ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วนัพธุที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังเทศกำลโคนมแห่งชำติ ประจ�ำปี 

๒๕๖๓ ณ องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

11



วนัจนัทร์ที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังศูนย์อ�ำนวยกำรและ

ประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอปำกพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วนัองัคารที ่๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

ยูงทองรัฐประชำสวรรค์ ต�ำบลควนกำหลง อ�ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล

วนัพธุที ่๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนชำยควน ต�ำบลปำดังเบซำร์ อ�ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 

 จำกนั้น เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโครงกำรทหำรพันธุ์ดี 

ณ กองบัญชำกำรกองพลพัฒนำที่ ๔ ค่ำยรัตนพล อ�ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ

12 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก



วนัพฤหสับดทีี ่๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนปำโจแมเรำะ ต�ำบลแม่หวำด อ�ำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ

วนัศกุร์ที ่๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส 

 จำกนั้น เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนบ้ำนเขำตันหยง

มิตรภำพที่ ๑๕๓ และโรงเรียนบ้ำนบำงมะนำว ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส 

จังหวัดนรำธิวำส

วนัจนัทร์ที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร “ต�ำรวจพนัธุด์”ี ต�ำบลท่ำสำย 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย
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วนัองัคารที ่๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรเลีย้งแพะพนัธุแ์บลค็เบงกอล 
จังหวัดเชียงรำย 
 จำกนัน้ เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงับ้ำนสนัทำงหลวง หมูท่ี ่๑๒ 
ต�ำบลจนัจว้ำใต้ อ�ำเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงรำย เพือ่ทอดพระเนตรโครงกำรบ้ำนนีม้รีกั ปลกูผกักนิเอง 
ของนำงแว่น กันธิพร้ำว และทอดพระเนตรฐำนเรียนรู้ของชุมชน ๖ ฐำน
 ต่อจำกนั้น เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังศูนย์พัฒนำพันธุ์พืช
จกัรพนัธ์เพ็ญศริ ิ จงัหวดัเชยีงรำย เพือ่ทอดพระเนตรโครงกำรผลติเมลด็พนัธุข้์ำวพระรำชทำน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” และแปลงเมล็ดพันธุ์ของมหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำ
 ช่วงบ่ำยเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนศูนย์วจิยัและพฒันำชำน�ำ้มนั

และพืชน�้ำมัน จังหวัดเชียงรำย เพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำโครงกำรฯ 

ทรงปรุงเมนูน�้ำมันเมล็ดชำพระรำชทำน ประจ�ำปี ๒๕๖๓

วนัพธุที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ�ำรุงที่ ๑๑๒ บ้ำนโป่งไฮ ม. ๒๑ ต�ำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงรำย

14 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก



วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของโรงเรยีนรฐัรำษฎร์วทิยำ บ้ำนเล่ำลิว่ 
ต�ำบลแม่สลองใน อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชยีงรำย เพือ่ทอดพระเนตรกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
แบบมอนเตสซอรี่ในชั้นอนุบำล และกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓
 จำกนัน้ ทรงเป็นประธำนกำรประชมุโครงกำรขยำยผลกำรพฒันำกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู้
ภำษำไทยส�ำหรับเด็กในพื้นที่พัฒนำของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง 
 ต่อมำเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงับ้ำนแม่ค�ำน้อย ต�ำบลเทอดไทย 
อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชยีงรำย เพือ่รบัฟังรำยงำนสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนพฒันำคณุภำพชวีติ
รำษฎรในพืน้ทีโ่ครงกำรศกึษำและพฒันำกำรปลกูชำน�ำ้มนั รบัฟังรำยงำนสรปุแผนงำนพฒันำ
หัตถกรรมชุมชน และทรงเยี่ยมรำษฎรจำกหมู่บ้ำนแม่ค�ำน้อย
 จำกนั้น เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังส�ำนักงำนโครงกำรศึกษำ
และพฒันำกำรปลกูชำน�ำ้มนัปำงมะหนั จงัหวดัเชียงรำย เพือ่ทรงใส่ปุย๋และรดน�ำ้ต้นชำน�ำ้มนัที่
ทรงปลกูเมือ่วันที ่๒๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๔๙ ทรงปลกูต้นชำน�ำ้มันทีไ่ด้ทรงเปลีย่นยอดพนัธุ ์เมือ่วนัที ่๑๕ 
กมุภำพันธ์ ๒๕๖๑ จำกนัน้ ทรงรบัฟังรำยงำนกำรปลกูชำน�ำ้มนัดอกแดง และแผนกำรจดักำร
ต้นชำน�้ำมันรำยแปลง
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วนัศกุร์ที ่๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงติดตำมกำรด�ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนจะนู หมู่ที่ ๘ บ้ำนจะนู ต�ำบลห้วยชมภู อ�ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
เพือ่พระรำชทำนสิง่ของแก่ครใูหญ่ และผูแ้ทนนกัเรยีน พระรำชทำนพนัธุไ์ม้ผล และเมลด็พนัธุผ์กั
แก่ผู้แทนชำวบ้ำน จำกนั้น ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ำยอำคำรเรียนใหม่ พร้อมกับทรงรับฟัง
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ และสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องน�้ำบริโภคในโรงเรียน และทรงเยี่ยมรำษฎร 
 ช่วงบ่ำย เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโครงกำรทหำรพันธุ์ดี 
ค่ำยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก เพือ่รบัฟังรำยงำน
เกี่ยวกับสภำพดิน กำรปรับปรุงคุณภำพดิน กำรผลิตปุ๋ยพระรำชทำน กำรปลูกผักด้วยเมล็ดพันธุ์
พระรำชทำน และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อสนับสนุนโครงกำรทหำรพันธุ์ดี ทรงปล่อยปลำนิล
พันธุ์จิตรลดำลงสู่สระน�้ำ จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ทรงให้อำหำรปลำ และทรงปลูกต้นมะม่วง
น�้ำดอกไม้เบอร์ ๔ 
 จำกนั้น เสด็จพระรำชด�ำเนินไปยังพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ 
ทรงคม

16 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก



วนัพธุที ่๔ มนีาคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงติดตำมกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนควนสำมัคคี ต�ำบลควน อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

วนัพฤหสับดทีี ่๕ มนีาคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงติดตำมกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนสิริรำษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนสวนเพชร ต�ำบลละแม 

อ�ำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วนัจนัทร์ที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโรงเรียนสมำคมพยำบำลไทย 

อ�ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ำยอำคำร “พิพิธภัณฑ์โรงเรียน

สมำคมพยำบำลไทย” ทรงลงพระนำมำภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมอำชีพนักเรียน พร้อมทั้งพระรำชทำนพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดผัก

แก่ผู้แทนชำวบ้ำน นักเรียน 
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วนัองัคารที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๖๓
 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโครงกำรทหำรพันธุ์ดีน่ำน 
ณ กรมทหำรพรำนที ่๓๒ ต�ำบลฝำยแก้ว อ�ำเภอภเูพยีง จงัหวัดน่ำน เพือ่พระรำชทำนไก่ประดูห่ำงด�ำ 
จ�ำนวน ๑๐๐ ตวั ให้กบัรำษฎร จ�ำนวน ๒๐ ครอบครวั ทอดพระเนตรขัน้ตอนกำรผลติกล้ำผกั 
ทอดพระเนตรโครงกำรบ้ำนนีม้รีกั ปลกูผกักนิเอง ทอดพระเนตรหมคูโุรบตุะลกูผสม ทอดพระเนตร
กระบวนกำรเกบ็เกีย่วเมล็ดพนัธ์ุเพือ่ส่งมอบศนูย์ผลิตเมล็ดพนัธุพ์ชืพระรำชทำน “เพือ่นช่วยเพือ่น” 
ภำคเหนือตอนล่ำง และกำรเก็บรักษำเป็นเมล็ดพันธุ์พระรำชทำน

วนัจนัทร์ที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงเปิดโครงกำรจดัหำน�ำ้ช่วยเหลอืโรงเรยีนท่ำนผูห้ญงิจนัทมิำ 
พึ่งบำรมีอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ณ โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำ พึ่งบำรมีอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ หมู่ที่ ๑๒ ต�ำบลสร้ำงค้อ อ�ำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ ณ โครงกำรศูนย์พัฒนำพันธุ์สัตว์
พระรำชทำนด่ำนซ้ำย อ�ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 
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วนัองัคารที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทอดพระเนตรกำรหว่ำนข้ำวพนัธุ ์กข ๗๙ ณ แปลงสำธติกำรเกษตร 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

วนัพธุที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิทอดพระเนตรโครงกำรทหำรพนัธ์ุด ีกองพนัทหำรรำบ โรงเรยีนนำยร้อย

พระจุลจอมเกล้ำ ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก 

วนัองัคารที ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๓   

 เสด็จพระรำชด�ำเนินเป็นประธำนเปิดงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๖๓” 

(Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภำยใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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วนัพธุที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๓
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนคลองมะลปิระเวศน์วทิยำ อ�ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบรุ ีทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที่ โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกพระอำจำรย์ประเวศน์ ปัญญำธโร เจ้ำอำวำส
วดัป่ำคลองมะลร่ิวมกบัประชำชน บรจิำคทีด่นิจ�ำนวน ๑๙ ไร่ ๓ งำน เพือ่ก่อสร้ำงอำคำรเรยีน 
และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน เปิดท�ำกำรเรียนกำรสอน เมื่อวันที ่
๓๐ กรกฎำคม ๒๕๒๙ ปัจจบุนัเปิดท�ำกำรสอนตัง้แต่ช้ันเดก็ปฐมวยัถงึชัน้ประถมศกึษำปีที ่ ๖ 
ประกอบด้วย ครใูหญ่และครตู�ำรวจตระเวนชำยแดน ๘ นำย ผูด้แูลเดก็ปฐมวยั ๒ คน ครอูตัรำจ้ำง 
๓ คน และครูดูแลเด็กเล็ก ๒ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น จ�ำนวน ๘๘ คน  

วนัศกุร์ที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัโรงเรยีนบ้ำนสองพีน้่อง สำยปัญญำสมำคมในพระบรมรำชนิปูถมัภ์ 
อ�ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๙ ในปัจจุบัน
เปิดท�ำกำรสอน ๒ ระดบั คอื ระดบัปฐมวยั และระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ตัง้แต่ชัน้อนบุำล ๑ 

ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๓ คน  

20 ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก



วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๓
 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติ
แก้ววิทยำ อ�ำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ช่วงบ่ำย เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัวดัควนใหญ่ บ้ำนดวนใหญ่ 

อ�ำเภอวังหนิ จงัหวัดศรสีะเกษ

วนัพธุที ่๒ กนัยายน ๒๕๖๓   
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำจ้ำว 

อ�ำเภอปรำณบรีุ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

วนัจนัทร์ที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๓  
 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน 
บ้ำนปิล๊อกคี ่อ�ำเภอทองผำภมิู จงัหวดักำญจนบรุี  
 โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปิล๊อกคี ่จดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร เมือ่วนัที ่๔ พฤษภำคม 
๒๕๕๐ เปิดท�ำกำรสอนระดบัอนบุำลถงึประถมศกึษำปีที ่๖ ด�ำเนนิกำรสอน ๒ ภำคเรยีน ปัจจบุนั
มนีกัเรยีน จ�ำนวน ๒๕๐ คน เป็นชำย ๑๒๖ คน หญงิ ๑๒๔ คน มคีรตู�ำรวจตระเวนชำยแดน ๗ นำย
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วนัองัคารที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ 

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนหลวงประกอบนติสิำรและท่ำนผูห้ญงิถวลิ เดมิคอื ศนูย์กำรเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน 

บ้ำนคลิตี้ล่ำง ซึ่งกองก�ำกับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๓ ตั้งขึ้นตำมพระรำชกระแสรับสั่ง 

เนื่องจำกเป็นพื้นที่ช่องว่ำงที่ยังไม่มีกำรจัดกำรศึกษำ ต่อมำท่ำนผู้หญิงอังกำบ บุณยัษฐิติ 

ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเงินก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่

หลวงประกอบนิติสำรและท่ำนผู้หญิงถวิล เปิดสอนเมื่อปี ๒๕๕๗ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบำล

ถึงประถมศึกษำปีที่ ๖ มีนักเรียน ๘๒ คน ซึ่งนอกจำกกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ยังปลูกฝังให้

รู้จักคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ ควบคู่กับสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย และได้ขยำยกำร

พัฒนำควำมรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ โดยเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้

ด้ำนกำรเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งกำรปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และ กำรแปรรูป

ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อสร้ำงรำยได้ ด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียนและรำษฎร มีกำร

ติดตำมเรื่องกำรปนเปื้อนของสำรตะกั่ว ตำมโครงกำรฟื้นฟูล�ำห้วยคลิตี้จำกกำรปนเปื้อน

สำรตะกั่ว จังหวัดกำญจนบุรี
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วนัจนัทร์ที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๓

 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังแปลงสำธิตกำรท�ำเกษตร

ทฤษฎใีหม่ในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดับ้ำนโคกชมุบก นำยเดช มนิทกำรต์ เกษตรกรศนูย์เรยีนรูโ้ครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ต�ำบลบำงขนุทอง อ�ำเภอตำกใบ จงัหวดันรำธวิำส และฟำร์มตวัอย่ำงในสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ์ 

พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนรอตันบำตู ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส

วนัองัคารที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๖๓

 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงับรเิวณลำนอำคำรแปดเหลีย่ม ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทอง

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจังหวดันรำธวิำส ทอดพระเนตรนทิรรศกำรแสดงผลกำรปฏบิตังิำน

ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-๑๙ 

และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ส�ำรอง เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรในยำมวิกฤต
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วนัพธุที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๖๓
 เสด็จพระรำชด�ำเนนิไปปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้ (ศอ.บต.) ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 
 ช่วงบ่ำย เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรงเรยีนอบิตดีำวทิยำ หมูท่ี ่๗ 
บ้ำนบริจ๊ะ ต�ำบลลำโละ อ�ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส เพือ่ทอดพระเนตรกำรสำธติกำรเรยีน
กำรสอนโครงกำรควำมร่วมมอืในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทำงไกลแบบสือ่สำรสองทำง ทอดพระเนตร
นิทรรศกำรควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ เสด็จไปยังอำคำรสหกรณ ์
ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เสด็จไปยังอำคำรริมน�้ำ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอำชีพ
นักเรียน กิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์ และกิจกรรมโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน

วนัจนัทร์ที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๓
 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจยังโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บรรจบพนับ้ำนปำกลำ ต�ำบลนำโพธิก์ลำง อ�ำเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลรำชธำน ีเพือ่ทอดพระเนตร
กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ทอดพระเนตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย 
ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด พระรำชทำนสิ่งของแก่ผู้ดูแลศูนย์วัยเตำะแตะ ทอดพระเนตร
กจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลมุป้ำย “โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบรรจบ
พันบ้ำนปำกลำ” และทรงปักหมุดกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิทรงงำนโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
ทั่วประเทศ ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง บนแผนที่ประเทศไทย
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วนัองัคารที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๖๓
 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนศรีสวัสดิ์ 
หมู ่๕ ต�ำบลศรแีก้ว อ�ำเภอเลงินกทำ จงัหวดัยโสธร ในโอกำสเสดจ็ ฯ ทรงงำนโรงเรยีนต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดน ครั้งที่ ๑,๐๐๑ ทอดพระเนตรกำรแสดงหมอล�ำของนักเรียน ทอดพระเนตร
กำรสำธิตกำรเรียนกำรสอนกำรใช้เทคโนโลยีวิทยำกำรค�ำนวณ (กำรใช้โปรแกรม Scratch) 
 จำกนัน้ เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัแปลงเกษตร เพือ่ทอดพระเนตรกจิกรรมโครงกำรเกษตร
เพือ่อำหำรกลำงวนั ทอดพระเนตรกจิกรรมฝึกอำชีพนกัเรยีน ได้แก่ กำรท�ำพวงกญุแจตวัหนอน 
กำรประดิษฐ์พวงมำลัยจำกผ้ำ กำรซ่อมเครื่องยนต์เล็ก กำรกัดลำยกระจก เป็นต้น 

วนัพธุที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓
 เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิยงัโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
หนองใหญ่ หมูท่ี ่๘ ต�ำบลรงุ อ�ำเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ ในโอกำสเสดจ็ ฯ ทรงงำนโรงเรยีน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดน ครัง้ที ่๑,๐๐๒ ทอดพระเนตรกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ระดบัชัน้ประถมศกึษำ
ปีที่ ๑ เรื่องกำรพัฒนำระดับสติปัญญำ (IQ) ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมเด็จย่ำ 
 จำกนัน้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัอำคำรฝึกอบรมอำชพี ทอดพระเนตรกจิกรรมส่งเสรมิอำชพี
นักเรยีน ได้แก่ กจิกรรมท�ำเขม็กลดัดอกล�ำดวนจำกรงัไหม กำรท�ำเจลแอลกอฮอล์ ช่ำงตดัผมชำย
และหญิง ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริมนมโรงเรียน 
กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น ไข่เค็ม เต้ำฮวยฟรุตสลัด น�้ำพริกปลำย่ำง เป็นต้น
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ภารกิจองคมนตรี

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธำนอนุกรรมกำรติดตำมและขับเคลื่อน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริพื้นที่ภำคเหนือ เดินทำงไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟัง

กำรบรรยำยสรุปสถำนกำรณ์น�้ำ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำและประชุมหำรือเพื่อหำแนวทำงจัดหำน�้ำ

ในกำรท�ำระบบประปำจำกอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยขอนแก่น ณ ห้องประชมุ ศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

และเดินทำงไปติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยขอนแก่น ต�ำบลห้วยไร่ 

อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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 และวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

เดนิทำงไปยงัโครงกำรอ่ำงเก็บน�ำ้ห้วยน�ำ้เฮีย้ 

ต�ำบลบ้ำนเนนิ และโครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยน�ำ้ก้อ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลน�้ำก้อ 

อ�ำเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ เพือ่หำแนวทำง

สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำตำมแนว
พระรำชด�ำรใินพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร 

ภำยใต้โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำลุ่มน�้ำป่ำสักตอนบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของรำษฎรในกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร

 ต่อมำวันองัคำรที ่๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ เป็น

ประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำรตดิตำมและ

ขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

คร้ังที ่๑/๒๕๖๓ โดยมรีองประธำนกรรมกำร 

ประกอบด้วย พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข 

องคมนตร ีนำยจรลัธำดำ กรรณสตู องคมนตร ี

พลเอก กัมปนำท รดุดิษฐ์ องคมนตร ีนำยอ�ำพน 

 จำกนั้นวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกำยน 

๒๕๖๒ เดินทำงไปยังกองก�ำลังผำเมืองและ

ต�ำรวจตระเวนชำยแดนชดุ เฝ้ำตรวจชำยแดน 

บ้ำนฮวก กองร้อย ตชด. ๓๒๖ ต�ำบลภูซำง 

อ�ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ เพื่อเชิญสิ่งของ

พระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว 
ไปมอบให้กับชุดเฝ้ำตรวจชำยแดนบ้ำนฮวก และกองก�ำลงัผำเมอืง เพือ่เป็นขวญัและก�ำลงัใจ

ในกำรปฏิบัติงำน พร้อมติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยไฟอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ ต�ำบลภซูำง อ�ำเภอภซูำง จงัหวดัพะเยำ

กติตอิ�ำพน องคมนตร ีพลเอก เฉลมิชัย สทิธสิำท องคมนตร ีและพลอำกำศเอก จอม รุง่สว่ำง 

องคมนตรี
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 และวนัศกุร์ที ่๒๒ พฤศจกิำยน ๒๕๖๒ 
เดนิทำงไปยงัโครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยรอูนัเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลงิม อ�ำเภอปง 
จงัหวดัพะเยำ เพือ่ตดิตำมเร่งรดักำรด�ำเนนิงำน
โครงกำรฯ ให้แล้วเสร็จในเร็ววัน

 จำกนั้นวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี 
พลเอก กมัปนำท รดุดษิฐ์ องคมนตร ีนำยอ�ำพน  
กิตติอ�ำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย 
สิทธิสำท องคมนตรี และพลอำกำศเอก 

 ต่อมำวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ เป็นประธำนในพิธีเปิดงำน “๓๗ ปี 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน สืบสำน รักษำ 
ต่อยอด ศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำที่
ยัง่ยนื” ณ ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลห้วยยำง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร

จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี ร่วมประชุมติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 
ณ ห้องธำรทพิย์ อำคำร ๙๙ ปี หม่อมหลวง ชูชำต ิก�ำภู กรมชลประทำน สำมเสน กรุงเทพฯ
 วนัพธุที ่๑๘ ธนัวำคม ๒๕๖๒ เดนิทำง
ไปยังสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำม 
พระรำชด�ำริห้วยแม่เก๋ียง ต�ำบลเมืองนะ อ�ำเภอ
เชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของ
พระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ไปมอบแก่รำษฎรและผูป้ฏบิตังิำนในสถำนพีฒันำ 
กำรเกษตรทีสู่งตำมพระรำชด�ำรหิ้วยแม่เกี๋ยง, 
โครงกำรสถำนสีำธิตและถ่ำยทอดกำรเกษตรป่ำไม้ สิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร,ิ โครงกำร
บ้ำนเลก็ในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด�ำรดิอยด�ำ และโครงกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟสูภำพป่ำและพฒันำคณุภำพชวีติ
บ้ำนนำศริิอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิพร้อมกบัรบัฟังกำรบรรยำยสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนด้วย
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 และวันพฤหสับดทีี ่๑๙ ธนัวำคม ๒๕๖๒ 

นำยพลำกร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐำนะ

กรรมกำรโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ เป็น

ประธำนกำรประชุมติดตำมกำรด�ำเนินงำน

โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำพื้นท่ี

จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงรำย และจังหวดั

แม่ฮ่องสอน โดยมผีูแ้ทนจำก ๑๑ โรงเรยีน อำทิ 

โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้ำนอมพำย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน โรงเรยีนบ้ำนเทอดไทย จงัหวดัเชยีงรำย เข้ำร่วมประชุม โดยมีกำรพิจำรณำทุนกำร

ศกึษำแก่เดก็นกัเรยีนทีย่ำกจนและมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะศกึษำในระดบัทีส่งูขึน้ ณ โรงแรม ดเิอม็เพรส 

เชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่

 ในช่วงบ่ำย เดนิทำงไปยงัโครงกำรฟำร์มตวัอย่ำงตำมพระรำชด�ำรบ้ิำนดงเยน็ ต�ำบลบ้ำนแปะ 

อ�ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่เชญิสิง่ของพระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 

ไปมอบแก่รำษฎร และผูป้ฏบิตังิำนโครงกำรฟำร์มตวัอย่ำงตำมพระรำชด�ำรบ้ิำนดงเยน็, โครงกำร

ฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด�ำริบ้ำนขุนแตะ, โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด�ำริ

บ้ำนขุนวิน และโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด�ำริแม่ตุงติง

 ต่อมำวันพุธที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

เดนิทำงไปยงัจงัหวดัน่ำน เพือ่ติดตำมและเยีย่ม

ผูป้ฏบิตังิำนในพืน้ทีจ่งัหวดัน่ำน และเชญิสิง่ของ

พระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว 

ไปมอบแก่ต�ำรวจตระเวนชำยแดนที ่๓๒๕๑, 

ทหำรพรำน ๓๒๐๔ ด่ำนห้วยโก๋น กองก�ำลงั

ผำเมอืง, ผูป้ฏบิตังิำนสถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งู
ตำมพระรำชด�ำริภูพยัคฆ์, โครงกำรพัฒนำบ้ำนกอก-บ้ำนจูน อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ พร้อม

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริภูพยัคฆ์ 

ต�ำบลขุนน่ำน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน
 และวนัพฤหสับดทีี ่๒๖ ธนัวำคม ๒๕๖๒ เดนิทำงไปยงัโครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งู
ตำมพระรำชด�ำริบ้ำนสะจุก – สะเกี้ยง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน เพื่อเชิญสิ่งของ
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พระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว 

ไปมอบแก่รำษฎรและผูป้ฏบิตังิำนในโครงกำร

สถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำร ิ

บ้ำนสะจุก – สะเกี้ยงและสถำนีพัฒนำกำร

เกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำรบ้ิำนสบขุน่ พร้อม

ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร

 จำกนัน้วนัศกุร์ที ่๒๗ ธนัวำคม ๒๕๖๒ 

เป็นประธำนเปิดงำนนทิรรศกำร “ผนืป่ำและ

แผ่นดนิทีพ่่อสร้ำง” ณ โครงกำรศกึษำวธิกีำร

ฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขำชะงุ้มอันเน่ือง

มำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัด

รำชบุรี

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทำงไป
ติดตำมและเยี่ยมประชำชนในโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในโอกำสน้ี 
ได้เชิญสิ่งของพระรำชทำนจำกพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่ต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดนบ้ำนนำหวำย ๒๓ นำย 
และเจ้ำหน้ำที่กองก�ำลังผำเมือง ๒๐ นำย ณ ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนนำหวำย ต�ำบลเมืองนะ 
อ�ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นก�ำลังใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

 จำกนัน้วนัศกุร์ที ่๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓ 
เดินทำงไปติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
บ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด�ำริดอยด�ำ 
ต�ำบลเมอืงแหง อ�ำเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โอกำสนี ้ได้มอบเสือ้กนัหนำวจ�ำนวน ๑๑ ตวั 
จำกผูม้จีติศรทัธำ ให้แก่เดก็นกัเรยีนบ้ำนดอยด�ำ 
เพือ่ใช้ประโยชน์ในกำรป้องกนัควำมหนำวเยน็
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 ต่อมำวันพุธที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓ 

เดินทำงไปตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริ 

บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 

จงัหวัดเชยีงรำย พร้อมเชญิสิง่ของพระรำชทำน

จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนในโครงกำรฯ รวมทัง้ ต�ำรวจตระเวนชำยแดนชดุปฏบิตักิำรบ้ำนนำโต่ 

และทหำรพรำนฐำนปฏิบัติกำรที่ ๓๑ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๒๗

 และวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๓ เดินทำงไปยังจังหวัดเชียงรำย เพื่อเชิญสิ่งของ

พระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ไปมอบให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนรำชประชำนเุครำะห์ 

๑๕ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย, รำษฎรและผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรสถำนีพัฒนำ 

กำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริบ้ำนธำรทอง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย และผู้แทน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริพื้นที่

ดอยยำว ดอยผำหม่น ผำจิ อ�ำเภอเวียงแก่น 

จงัหวดัเชยีงรำย โอกำสนี ้องคมนตร ีได้ร่วมกบั

รำษฎร ท�ำแนวกันไฟและสร้ำงฝำยเพื่อเป็น 

กำรป้องกันและรักษำทรัพยำกรให้มีควำม

อุดมสมบูรณ์ อันเป็นกำรกระตุ้นจิตส�ำนึก

ให้รำษฎรเกิดควำมรักและหวงแหนพื้นที่

แห่งนีย้ิง่ขึน้ และร่วมปล่อยปลำ เพือ่เป็นแหล่ง

อำหำรโปรตีนให้กับรำษฎรด้วย

 ต่อมำวันศุกร์ที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓ ร่วมประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร

ด้ำนพัฒนำแหล่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพื้นที่ภำคเหนือ ประกอบด้วย โครงกำรประตู

ระบำยน�้ำบ้ำนป่ำซ่ำน อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำล้องปู

พร้อมระบบส่งน�้ำ อ�ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยมะหุ่ง

พร้อมระบบส่งน�้ำ อ�ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเชิญสิ่งของพระรำชทำนไปมอบ

แก่รำษฎรและผู้ปฏบิติังำนในโครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำร ิภขูดั ภเูมีย่ง 
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 วันศุกร์ที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทำง
ไปตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรสถำนี
พฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำรบ้ิำนป่ำคำ 
ต�ำบลโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอคลองลำน จงัหวดั
ก�ำแพงเพชร พร้อมกบัเชญิสิง่ของพระรำชทำน
จำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ไปมอบแก่
รำษฎรและผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ ด้วย

 ต่อมำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ 

๒๕๖๓ เดนิทำงไปยงัจงัหวดัตำก เพือ่ตดิตำม

กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

พร้อมกบัเชญิสิง่ของพระรำชทำนจำกพระบำท

สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ไปมอบแก่ต�ำรวจตระเวน

ชำยแดน ทีป่ฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรป้องกันอธิปไตย 

และรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยตำมแนวชำยแดน 
ณ ฐำนปฏิบัติกำรนกแล ร้อย ตชด. ๓๔๕ ต ต�ำบลแม่ระมำด อ�ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก 

และรำษฎรและผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรอนุรักษ์สภำพป่ำแม่ตื่นอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่ตื่นต�ำบลแม่ตื่น และต�ำบลสำมหมื่น อ�ำเภอแม่ระมำด 

จังหวัดตำก

ภสูอยดำว, ต�ำรวจตระเวนชำยแดนที ่ ๓๑๕ 

อ�ำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก, ทหำร

จำกศูนย์อ�ำนวยกำรประสำนงำนโครงกำร

พฒันำควำมมัน่คงพืน้ทีภ่ขูดั ภเูมีย่ง ภสูอยดำว 

พล ม.๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ และชุดเก็บกู้

วัตถุระเบิดลพบุรี
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 วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี เดนิทำง

ไปยงักองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดนที ่๓๓๔ 

อ�ำเภอแม่อำย จงัหวัดเชยีงใหม่ เพือ่เชญิสิง่ของ

พระรำชทำนไปมอบแก่ผูแ้ทนต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนกองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 

๓๓๔ จ�ำนวน ๒๐ ถุง และมอบให้แก่ผู้แทนทหำร กองบังคับกำรควบคุมทหำรพรำน

ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพภำคที่ ๓

 ช่วงบ่ำย องคมนตรแีละคณะ เดนิทำงไปยงัสถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำริ

ห้วยเมอืงงำม อ�ำเภอแม่อำย จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่เชญิสิง่ของพระรำชทำนไปมอบแก่ผูป้ฏบิตังิำน

ในพืน้ที ่จ�ำนวน ๕ โครงกำร ได้แก่ สถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำรห้ิวยเมอืงงำม 

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริดอยม่อนล้ำน โครงกำรพัฒนำพื้นที่ห้วยลำน

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิโครงกำรฟ้ืนฟสูภำพป่ำไม้อ�ำเภอเชยีงดำว-ไชยปรำกำร (ห้วยจะค่ำน) 

และโครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด�ำริดอยฟ้ำห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ 

 โอกำสนี้ องคมนตรี ได้รับฟังกำรบรรยำยสรุปผลกำรด�ำเนินของสถำนีพัฒนำกำรเกษตร

ที่สูงตำมพระรำชด�ำริห้วยเมืองงำม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชด�ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง เพือ่พฒันำชวีติควำมเป็นอยูข่องรำษฎรในพืน้ที่

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำเผ่ำลีซอ เผ่ำอำข่ำ และเผ่ำมูเซอ ควบคู่ไปกับกำรฟื้นฟูสภำพป่ำ

ที่ถูกท�ำลำยรวมทั้งกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติให้กับรำษฎร

 ต่อมำวนัศกุร์ที ่๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เชญิสิง่ของพระรำชทำนไปมอบแก่ผูแ้ทนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนกองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดน

ที่ ๓๒๗ ผู้แทนมณฑลทหำรที่ ๓๗ รำษฎร

และผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ จ�ำนวน ๕ โครงกำร ได้แก่ 

โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูงตำม 

พระรำชด�ำริบ้ำนปำงขอน โครงกำรสถำนี

33



 จำกนัน้วนัพธุที ่๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เดนิทำงไปยงัโครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตร

ทีส่งูตำมพระรำชด�ำรบ้ิำนนำเกยีน ต�ำบลนำเกยีน 

อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญ

สิ่งของพระรำชทำนไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงำน

ในพื้นที่ จ�ำนวน ๔ โครงกำร ได้แก่ โครงกำร

สถำนีพัฒนำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำริ

พัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริดอยบ่อ อ�ำเภอเมือง โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำม 

พระรำชด�ำริบ้ำนห้วยหญ้ำไซ อ�ำเภอแม่สรวย โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในพื้นที่อนุรักษ์

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ จังหวดัเชยีงรำย และโครงกำรพฒันำกำรเกษตร

ที่สูงตำมพระรำชด�ำริบ้ำนสันติสุข – บ้ำนขุนก�ำลัง อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยำ

บ้ำนนำเกียน โครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำรดิอยแบแล โครงกำรช่วยเหลอื

รำษฎรบ้ำนซิแบรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และโครงกำรช่วยเหลือรำษฎรบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพือ่ใช้ในกำรด�ำรงชพี พร้อมกบัเชญิพระรำชกระแสทรงห่วงใยใน

ควำมทกุข์ยำกเดอืดร้อนของรำษฎรในทุกพื้นที่ 

 ช่วงบ่ำยได้เดินทำงไปยงับ้ำนนำเกยีนใหม่ หมู่ที ่๓ เพือ่เชญิถงุพระรำชทำนไปมอบแก่รำษฎร

ผูส้งูอำย ุจ�ำนวน ๓ รำย พร้อมกบัเยีย่มและสอบถำมทกุข์สขุและชวีติควำมเป็นอยูข่องรำษฎร

 วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

เดินทำงไปติดตำมและขับเคลื่อนโครงกำร

อ่ำงเกบ็น�ำ้บ้ำนป่ำตงึงำม (ห้วยกอลงุ) พร้อม

ระบบส่งน�ำ้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิและ

โครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยป่ำกล้วยพร้อมระบบ

ส่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ซ่ึงเป็น
โครงกำรทีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร 

ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำ ฯ รบัเป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิเมือ่วนัที ่๑๘ มถินุำยน 

๒๕๕๗
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กำรประกอบอำชพีทีถ่กูต้องตำมหลกัวิชำกำร 

ใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ำยมำด�ำเนินงำน และ

ได้น�ำผลส�ำเร็จไปขยำยผลสู่เกษตรกรพื้นท่ี

รอบศูนย์ฯ จ�ำนวน ๔๓ หมู่บ้ำน ๑๒,๔๐๓ 

ครัวเรือน โดยเกษตรกรมรีำยได้และมคีวำม

มัน่คงในกำรด�ำเนนิชวีติได้เป็นอย่ำงดี

 วนัจนัทร์ที ่๑๐ สงิหำคม ๒๕๖๓ นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธำนเปิดงำน 

“ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ” ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

เขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริแห่งแรก เริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ นับเป็นระยะเวลำ 

๔๑ ปี ที่ท�ำหน้ำที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ควบคู่กับ

กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติทีเ่หมำะสมกบัสภำพภมิูศำสตร์สงัคม เพือ่ให้เกษตรกรมรีปูแบบ

 ต่อมำวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เดินทำงไปยังห้องประชุม ๓ ศำลำกลำง

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์

น�้ำและควำมก้ำวหน้ำโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำรใินพืน้ทีภ่ำคเหนอื จ�ำนวน 

๔๖ โครงกำร

 ช่วงบ่ำย เดนิทำงไปยงัโครงกำรเขือ่นแม่กวงอดุมธำรำ ต�ำบลลวงเหนอื อ�ำเภอดอยสะเกด็ 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำในเขตพื้นที่ภำคเหนือ และติดตำมกำรบริหำร

จดักำรน�ำ้ของเขือ่นแม่กวงอดุมธำรำ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเขือ่นแม่กวงอดุมธำรำ เป็นโครงกำรหนึง่

ท่ีพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ทรงพระกรณุำ

โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชือ่ว่ำ เขือ่นแม่กวงอดุมธำรำ เมือ่วนัที ่๑๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๓๘ หมำยถงึ 

เขื่อนที่อุดมไปด้วยน�้ำ ซ่ึงกรมชลประทำนได้จัดท�ำโครงกำรเพิ่มปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำ

เข่ือนแม่กวงอดุมธำรำขึน้ โดยวำงแผนก่อสร้ำงอุโมงค์ผนัน�ำ้จำกเขือ่นแม่แตง เขือ่นแม่งดัสมบรูณ์ชล 

ไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ ระยะทำงรวม ๕๐ กิโลเมตร ในลักษณะเดียวกับอุโมงค์ผันน�้ำ
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ล�ำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมแนว

พระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จพระบรม

ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตร เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำ

กำรขำดแคลนน�้ำต้นทุนของอ่ำงเก็บน�้ำ

เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ และเป็นกำรบริหำร

จดักำรน�ำ้ในลกัษณะอ่ำงพวงให้เกดิประโยชน์

และประสิทธิภำพสูงสุด

 จำกนั้นวันพุธที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ เดินทำงไปยังโครงกำรท�ำนบดินห้วยนกเค้ำ

พร้อมอำคำรประกอบ ต�ำบลบ้ำนถ�้ำ อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยำ ซึ่งเป็นโครงกำรที่

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ทรงพระกรณุำ

โปรดเกล้ำฯ รับเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ 

ตำมที่รำษฎรบ้ำนสันทรำย ต�ำบลบ้ำนถ�้ำ 

อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จงัหวัดพะเยำ ขอพระรำชทำน

ควำมช่วยเหลือ เนื่องจำกขำดแคลนน�้ำใน

กำรท�ำกำรเกษตร

 ช่วงบ่ำย เดินทำงไปยังบ้ำนบำนเย็น 

ต�ำบลบ้ำนปิน อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จงัหวดัพะเยำ 

เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตำมกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรปรับปรุงคลองผันน�้ำร่องสักและ

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยร่องขุยพร้อมระบบ

ส่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ซึ่งเป็น
โครงกำรที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับไว้เป็นโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ เมือ่วนัที ่๑ มนีำคม ๒๕๖๐ เพือ่ช่วยเหลอืรำษฎรต�ำบลบ้ำนปิน ซึง่ประสบ

ปัญหำขำดแคลนน�้ำส�ำหรับท�ำกำรเกษตร ส่งผลให้รำษฎรในพื้นที่มีน�้ำใช้อย่ำงพอเพียง มีควำม

เป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
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 วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเชญิสิง่ของ
พระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ไปมอบแก่เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพืน้ทีจั่งหวดัชำยแดน
ภำคใต้ ณ ฐำนปฏบิติักำรชดุเฝ้ำตรวจชำยแดน
ที่ ๔๔๑๒ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ ๔๔๗ บ้ำนมูโนะ ต�ำบลมูโนะ อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนรำธิวำส โดยมอบแก่ผู้แทนต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดนกองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๔๗ เจ้ำหน้ำที่สถำนีต�ำรวจภูธร มูโนะ 
กองอำสำรักษำดินแดน (อส.) ชุดคุ้มครองต�ำบลมูโนะ ชุด EOD ของต�ำรวจตระเวนชำยแดน 
และทหำรที่ดูแลกองอำสำรักษำดินแดน รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ ชุด เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้
กบัผูป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดแูลและรกัษำควำมสงบให้กบัพีน้่องประชำชนใน ๓ จงัหวดัชำยแดน

 ต่อมำ ได้เดินทำงไปยังศูนย์วิจัยและศึกษำธรรมชำติป่ำพรุสิรินธร อ�ำเภอสุไหงโกลก 

จงัหวัดนรำธิวำส เพ่ือติดตำมกำรด�ำเนินงำนในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ และกำรดแูลป้องกนัรกัษำไฟป่ำ

พรโุต๊ะแดง ซึง่ส�ำนกังำน กปร. ได้ร่วมกบั ศนูย์วจิยัและศกึษำธรรมชำตป่ิำพรสุรินิธร ในกำรดแูล

และรักษำพื้นที่ป่ำพรุผืนสุดท้ำยที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยด�ำเนินกำรให้เป็นสถำนที่

ศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู ้ควำมหลำกหลำยของทรพัยำกรป่ำพรธุรรมชำต ิป่ำพรโุต๊ะแดงแห่งนีม้พีืน้ที่

ครอบคลมุ ๓ อ�ำเภอ คอื อ�ำเภอตำกใบ อ�ำเภอสไุหงโกลก และอ�ำเภอสไุหงปำด ีพืน้ทีป่ระมำณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ 

มีล�ำน�้ำส�ำคัญหลำยสำยไหลผ่ำน คือ คลองสุไหงปำดี แม่น�้ำบำงนรำ และคลองโต๊ะแดง
 ช่วงบ่ำยเดนิทำงไปยงัวดัประชมุชลธำรำ 
ต�ำบลสุไหงโกลก อ�ำเภอสุไหงปำดี จังหวัด
นรำธิวำส เพื่อเชิญสิ่งของพระรำชทำนถวำย
แด่พระสงฆ์ จ�ำนวน ๙ รปู ในกำรนี ้พระสงฆ์
สวดมนต์ถวำยพระพรชยัมงคล พระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง 
และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชนีิ วดัประชมุชลธำรำ ได้รบัพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำ เมือ่วนัที่ 
๑๐ พฤศจกิำยน ๒๔๗๕ ปัจจบุนัพระเทพศลีวสิทุธิ ์เป็นเจ้ำอำวำสวดัประชมุชลธำรำ และเป็นเจ้ำคณะ
จังหวัดนรำธิวำส วัดประชุมชลธำรำเป็นแหล่งศกึษำหำควำมรูใ้นด้ำนต่ำง ๆ เช่น โครงกำรเรยีนรู้
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ภำษำมลำยทู้องถิน่ โครงกำรเรยีนรูภ้ำษำองักฤษ โครงกำรเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ โครงกำรจรยิธรรม
ศึกษำ โรงเรยีนสอนปริยตัธิรรม ฯลฯ และเป็นวดัทีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิล 
อดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนี
พนัปีหลวง และพระบรมวงศำนวุงศ์ เม่ือครัง้เสดจ็แปรพระรำชฐำนมำประทบัแรม ณ พระต�ำหนกั
ทักษณิรำชนเิวศน์ จะเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัวดัประชมุชลธำรำหลำยครัง้ และมพีระรำชปฏสินัถำร

กบัเจ้ำอำวำส และเยีย่มรำษฎรในพืน้ทีด้่วย                                                                                      
 จำกนัน้วันองัคำรที ่๑๕ กนัยำยน ๒๕๖๓ 
นำยพลำกร สุวรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและ
ขบัเคลือ่นโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมด้วยรองประธำน
กรรมกำร ประกอบด้วย พลอำกำศเอก ชลติ 
พกุผำสขุ องคมนตร ีนำยจรลัธำดำ กรรณสตู 
องคมนตรี พลเอก กัมปนำท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นำยอ�ำพน กิตติอ�ำพน องคมนตรี พลเอก 
เฉลมิชยั สทิธสิำท องคมนตร ีและพลอำกำศเอก จอม รุง่สว่ำง องคมนตร ีณ ห้องประชมุ ๑๐๑ 
อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิแขวงบำงยีข่นั เขตบำงพลดั กรงุเทพมหำนคร
 ต่อมำ วนัศกุร์ที ่๒๕ กนัยำยน ๒๕๖๓ นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทำงไปยงั
โครงกำรอ่ำงเก็บน�ำ้ห้วยลอยอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลวงัทอง อ�ำเภอวงัเหนอื จงัหวดัล�ำปำง 
รบัฟังกำรบรรยำยสรปุผลกำรด�ำเนนิสนองพระรำชด�ำร ิในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั พร้อมกบั
เยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยลอยอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร ิซึง่เป็นโครงกำรทีพ่ระบำทสมเดจ็
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพติร ทรงรบัไว้เป็นโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เมื่อวันที่ ๖ 
ธันวำคม ๒๕๕๕ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต�ำบลวงัทอง ขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลอื
เนือ่งจำกประสบปัญหำควำมเดอืดร้อนขำดแคลน

น�ำ้อปุโภคบรโิภคและเพือ่กำรเกษตร ปัจจบุนัสำมำรถส่งน�ำ้สนบัสนนุพืน้ทีก่ำรเกษตรในช่วงฤดฝูน
และฤดูแล้ง รวมถึงสนับสนุนน�้ำ ในกำรอุปโภคบริโภคให้แก่รำษฎร ๕ หมู่บ้ำนรอบโครงกำรฯ 
จ�ำนวน ๗๖๗ ครัวเรือน ได้มีน�้ำใช้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้กำรท�ำกำรเกษตรได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น
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 จำกนั้น เดินทำงไปยังโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ต�ำบลนคิมพฒันำ อ�ำเภอเมือง จงัหวดัล�ำปำง เพือ่รบัทรำบถงึแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำน
ของโครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยเฮีย้ฯ ซึง่พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดช
มหำรำช บรมนำถบพติร ทรงรบัไว้เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิเมือ่วนัที ่๖ มนีำคม 
๒๕๕๗ ตำมทีอ่งค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลนคิมพฒันำ ขอพระรำชทำนเพือ่ช่วยเหลอืรำษฎรในพืน้ที่
ต�ำบลนคิมพัฒนำ ทีป่ระสบปัญหำขำดแคลนน�ำ้ส�ำหรับท�ำกำรเกษตรในฤดแูล้ง และประสบอทุกภยั
ในฤดฝูน ปัจจบุนัสำมำรถบรรเทำปัญหำอทุกภยั และส่งน�ำ้ช่วยเหลอืพืน้ทีก่ำรเกษตรของรำษฎร
ในเขตพืน้ที ่จ�ำนวน ๖ หมู่บ้ำน ของต�ำบลนคิมพฒันำ จ�ำนวน ๗๓๙ ครวัเรอืน ๑,๙๑๗ คน

วนัอาทิตย์ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ องคมนตรี 

ประธำนอนุกรรมกำรติดตำมและขับเคลื่อน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริพื้นที่

ภำคกลำง เดินทำงไปยังหน่วยปฏิบัติกำร

ฝนหลวงจนัทบรุ ีทีท่�ำกำรหน่วยบนิ สนำมบนิ

ท่ำใหม่ ต�ำบลเขำบำยศรี อ�ำเภอท่ำใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังกำรบรรยำยสรุป สภำพพื้นที่และควำมก้ำวหน้ำกำรปรับปรุงสนำมบิน

ท่ำใหม่ จำกผู้แทนกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร พร้อมกับลงพื้นที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

กำรปรับปรุงสนำมบินท่ำใหม่

 และวนัจนัทร์ที ่๔ พฤศจกิำยน ๒๕๖๒ 

เดินทำงไปติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

อ่ำงเก็บน�้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอเกำะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี

 จำกนั้นวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี 

พร้อมด้วยพลอำกำศเอก จอม รุง่สว่ำง องคมนตร ีเดนิทำงไปยงัองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลห้วยยำง 

อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังกำรบรรยำยสรุปกรณีรำษฎรต�ำบลห้วยยำง 

ขอพระรำชทำนโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยยำงแพรกขวำ เนื่องจำกขำดแคลนน�้ำ
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ส�ำหรับอุปโภคบริโภคและท�ำกำรเกษตร 

ตลอดจนแนวทำงในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ 

นอกจำกนี้ ยังได้รับฟังควำมก้ำวหน้ำกำร

ด�ำเนินงำนโครงกำรป้องกันและบรรเทำ

อุทกภัยอ�ำเภอบำงสะพำนอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ

 ต่อมำวนัเสำร์ที ่๑๔ ธนัวำคม ๒๕๖๒ พลอำกำศเอก ชลติ พกุผำสขุ องคมนตร ีเป็นประธำน

ในพิธีมอบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนักบริหำร

กำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร ิ(นบร.) รุน่ที ่๘ 

และหลกัสตูรพฒันำองค์ควำมรูแ้ละเสรมิสร้ำง

เครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนว 

พระรำชด�ำรแิละปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 

(พพร.) รุน่ที ่๘ รวม ๑๐๐ คน ณ ห้องอมรนิทร์

ป่ินเกล้ำ ชัน้ ๓ ศนูย์กำรเรยีนรูอ้ำหำรไทย สถำบนั

อำหำร แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ

 วนัพุธที ่๒๒ มกรำคม ๒๕๖๓ พลอำกำศเอก 

ชลติ พกุผำสขุ องคมนตร ีและพลอำกำศเอก 

จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี เดินทำงไปติดตำม

สถำนกำรณ์น�ำ้และแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำร

น�้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 

โครงกำรเขือ่นกระเสยีว ต�ำบลด่ำนช้ำง อ�ำเภอ
ด่ำนช้ำง โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยท่ำเดื่ออันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลนิคมกระเสียว 

อ�ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี

 จำกนัน้วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ มกรำคม ๒๕๖๓ เดนิทำงไปตดิตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนนิงำน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี ประกอบด้วย โครงกำรพัฒนำ

ลุ่มน�้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยป่ำไร่อันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร ิต�ำบลหนองปรอื อ�ำเภอหนองปรอื โครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยแม่ตะกงึพร้อมระบบส่งน�ำ้

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลสมเด็จเจริญ อ�ำเภอหนองปรือ โครงกำรฝำยทดน�้ำ
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จดักำรน�ำ้ในพืน้ทีภ่ำคกลำง แผนกำรป้องกนั
และบรรเทำสถำนกำรณ ์ภัยแล ้ งและ
สถำนกำรณ์น�้ำในบึงบอระเพ็ด รวมถึง
กำรบริหำรจัดกำรกำรปลูกพืชฤดูแล ้ง
ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนำประมง

น�ำ้จดื เขต ๒ บงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค์

 จำกนัน้วนัพธุที ่๑๙ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๓ 

พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี 

พร้อมพลอำกำศเอก จอม รุง่สว่ำง องคมนตรี 

ลงพืน้ทีต่ดิตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำง

โครงกำรฝำยทดน�ำ้วงัครกพร้อมระบบส่งน�ำ้

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลบ้ำนคำ 

อ�ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี

 ต่อมำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  เป็นประธำนกำรประชุมติตตำมสถำนกำรณ์

ภยัแล้ง และกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ในพืน้ทีภ่ำคกลำง เพือ่รบัทรำบสถำนกำรณ์น�ำ้และกำรบรหิำร

 ต่อมำวันพุธที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี 

และพลอำกำศเอก จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี 

เดินทำงไปติดตำมกำรด�ำเนินงำนของ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลเขำหินซ้อน 

บ้ำนรำงเข้พร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร ิต�ำบลหนองกุม่ อ�ำเภอบ่อพลอย 

และโครงกำรฝำยทดน�้ำบ้ำนบึงหล่มพร้อม

ระบบส่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ต�ำบลหนองกุ่ม อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัด

กำญจนบุรี
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อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ และสถำนกำรณ์น�้ำของลุ่มน�้ำโจนอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ ซึ่งเป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกผลงำนต่อเนื่องจำกงำนจัดหำแหล่งน�้ำ ส�ำหรับส่งน�้ำ

ให้กบัพ้ืนทีภ่ำยในเขตบรเิวณของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

 วนัพธุที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ พลอำกำศเอก 
ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี และพลอำกำศเอก 
จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี ไปติดตำมผลกำร
ด�ำเนนิงำนโครงกำรบรรเทำอทุกภยัพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้
เพชรบรุตีอนล่ำง จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่พระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล

 และวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนำคม 

๒๕๖๓ เดินทำงไปยังองค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลสะพำนหนิ อ�ำเภอนำด ีจงัหวดัปรำจีนบรุี 

เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดปรำจีนบุรี

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชด�ำริมำตั้งแต่ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๗ โดยส�ำนักงำน 
กปร. และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้สนองพระรำชด�ำร ิให้กำรสนบัสนนุงบประมำณ และประสำน
กำรด�ำเนนิงำน ในกำรขดุลอกคลอง D๑ D๙ และ D๑๘ เพือ่บรรเทำและแก้ไขปัญหำน�้ำท่วม
จังหวัดเพชรบุรีในช่วงดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดียิ่ง
 จำกนั้น องคมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อชมควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนบริเวณ
คลอง D๙ จ�ำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย จุดที่ ๑ บริเวณประตูระบำยน�้ำปลำยคลอง D๙  
ต�ำบลปึกเตียน อ�ำเภอท่ำยำง ซึ่งเป็นจุดระบำยน�้ำลงสู่ทะเล
 จดุที ่๒ บรเิวณจดุตดัคลอง D๙ กบัทำงรถไฟ ต�ำบลหนองจอก โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง

กรมชลประทำนและกำรรถไฟแห่งประเทศไทย จุดที่ ๓ บริเวณแนวคลอง D๙ ในที่ชุมชน

บ้ำนกระจิว ต�ำบลท่ำยำง ซึ่งเป็นพื้นที่ประชำชนและชุมชนมีควำมเข้มแข็งและให้ควำมร่วมมือ

ในกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ เป็นอย่ำงด ี หำกโครงกำรด�ำเนนิกำรแล้วเสรจ็ทัง้โครงกำรจะสำมำรถ

แก้ไขปัญหำน�้ำท่วมพื้นที่ให้แก่รำษฎรจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงสมดังพระรำชประสงค์

อย่ำงสมบูรณ์
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 วันพุธที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี และพลอำกำศเอก 
จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรติดตำมและขับเคลื่อน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ รวมถึง
เยีย่มชมและตดิตำมผลสมัฤทธิจ์ำกกำรบริหำร
จดักำรน�ำ้ตำมแนวพระรำชด�ำรขิองโครงกำร
อ่ำงเกบ็น�ำ้พระปรงอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
ต�ำบลช่องกุ่ม อ�ำเภอวัฒนำนคร จงัหวดัสระแก้ว 
ซึ่งมีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดสระแก้ว จ�ำนวน ๑๐๔ โครงกำร
 ต่อมำวันศุกร์ที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
เป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรน�้ำพุร้อนสันก�ำแพง 
อ�ำเภอแม่ออนตำมพระรำชด�ำร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หลังจำกนั้นได้ลงพื้นที่
โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
ส่งเสรมิและพฒันำหมูบ้่ำนสหกรณ์สนัก�ำแพง
ตลำดสดประจ�ำหมู่บ้ำน (หมู่ ๒) และโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำบ้ำนสหกรณ์ ๑ ซึ่งเป็นโครงกำรที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ตำมที่รำษฎรได้ขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลือในกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน�้ำ
เพื่อเพิ่มควำมจุพร้อมระบบประปำ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำนโดยกรมชลประทำน

 วันจันทร์ที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๓   

พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี 

เป็นประธำนเปิดงำน “ชมศนูย์ศกึษำ พฒันำ

ควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ ๒๑ ประจ�ำปี 

๒๕๖๓ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลกะลวุอเหนอื 

อ�ำเภอเมอืงนรำธวิำส จังหวัดนรำธิวำส โดยจัดงำนขึน้ระหว่ำงวนัที ่ ๗-๙ กันยำยน ๒๕๖๓ 

เพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่มีพระรำชปณิธำน 

ในกำร “สบืสำน รกัษำ ต่อยอด” โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิและแนวพระรำชด�ำริใน
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 ต่อมำวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยำยน 
๒๕๖๓ พลอำกำศเอก ชลติ พกุผำสขุ องคมนตรี 
และพลอำกำศเอก จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี 
เดนิทำงไปยงัจงัหวัดกำญจนบรุ ีเพือ่ร่วมประชมุ
หำรอืเร่งรดัแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนสนอง
พระรำชด�ำริกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดกำญจนบรุ ีส�ำนัก งำน กปร. 

กรมชลประทำน กรมอทุยำนแห่งชำตสิตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชื กรมป่ำไม้ กรมทีด่นิ กรมทำงหลวง 
โอกำสนี้ ได้ติดตำมกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน ๒ โครงกำร ได้แก่ โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยแม่ตะกึง
พร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลสมเด็จเจริญ อ�ำเภอหนองปรือ จังหวัด
กำญจนบรุ ีและโครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยกระพร้อยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิซึง่เป็นส่วนหนึง่
ในโครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โดยรับฟังสถำนกำรณ์น�้ำ
ในปัจจบุนั และผลกำรด�ำเนนิงำนกำรตดิตำมและขบัเคลือ่นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ
ในพื้นที่ภำคกลำง จ�ำนวน ๑๔ โครงกำร ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรีมีโครงกำรติดตำมและ
ขบัเคลือ่น จ�ำนวน ๔ โครงกำร ได้แก่ โครงกำรฝำยทดน�ำ้บ้ำนรำงเข้พร้อมระบบส่งน�ำ้อนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลหนองกุม่ อ�ำเภอบ่อพลอย โครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยป่ำไร่พร้อมระบบ

ส่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอหนองปรือ โครงกำรฝำยทดน�้ำ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร และสมเดจ็

พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพือ่พฒันำคณุภำพชวีติของ

รำษฎรให้มีควำมมั่นคงและยั่งยืน

บ้ำนบงึหล่มพร้อมระบบส่งน�ำ้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลหนองกุม่ อ�ำเภอบ่อพลอย และ

โครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยแม่ตะกงึพร้อมระบบส่งน�ำ้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ ต�ำบลสมเดจ็เจรญิ 

อ�ำเภอหนองปรือ จังหวัดกำญจนบุรี  ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำง

 วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๓ 

เดินทำงไปตรวจเยี่ยมโครงกำรฝำยทดน�้ำ

บ้ำนหนองแดงอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ต�ำบลหนองกุ่ม อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัด

กำญจนบุรี เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำน และ

เยีย่มรำษฎรทีไ่ด้รบัประโยชน์จำกโครงกำรฯ
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องคมนตร ี รองประธำนอนกุรรมกำรฯ เดนิทำง
ไปยังพื้นที่โครงกำรขุดลอกหนองภะคะวัม
พร้อมอำคำรประกอบอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำรบ้ิำนห้วยเรอื และโครงกำรแก้มลงิ
หนองซุงพร้อมสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำร ิ ต�ำบลเซกำ อ�ำเภอเซกำ 
จังหวัดบึงกำฬ เพื่อติดตำมผลด�ำเนินงำน

วนัศุกร์ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 นายจรลัธาดา กรรณสตู องคมนตร ีในฐำนะประธำนอนุกรรมกำรติดตำมและขับเคลื่อน
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรพิืน้ทีภ่ำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และนำยอ�ำพน กติตอิ�ำพน 

 ต่อมำวนัอำทติย์ที ่๑ ธนัวำคม ๒๕๖๒ 
นำยจรัลธำดำ กรรณสูต องคมนตรี เป็น
ประธำนเปิดงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 
“สบืสำน รกัษำ ต่อยอด สร้ำงสขุปวงประชำ” 
และงำนพรรณไม้งำมอร่ำมสวนหลวง ร.๙ 
ครั้งที่ ๓๒ ณ บริเวณภำยในหอรัชมงคล 
สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 จำกนัน้วนัพธุที ่๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓ นำยจรลัธำดำ กรรณสตู องคมนตร ีและนำยอ�ำพน 
กิตติอ�ำพน องคมนตรี เดินทำงไปยังศำลำกลำงจังหวัดเลย เป็นประธำนกำรประชุมติดตำม
และขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โดยมีวำระกำรประชุม เพื่อรับทรำบ
สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพติร จ�ำนวน ๘๘ โครงกำร 
ซึ่งปัจจุบันสำมำรถขับเคลื่อนโครงกำรฯ 
ทั้ง ๔ ภำค ไปแล้ว จ�ำนวน ๔๗ โครงกำร

 ต่อมำวนัศกุร์ที ่๒๑ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๓ นำยจรลัธำดำ กรรณสตู องคมนตร ีและนำยอ�ำพน 
กิตติอ�ำพน องคมนตรี เดินทำงไปยังศำลำกลำงจังหวัดหนองคำย เพื่อเป็นประธำนกำรประชุม
ติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำและกำรบริหำรจัดกำรน�้ำโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคำย
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 ช่วงบ่ำยเดินทำงไปยังโครงกำรอ่ำง
เก็บน�้ำห้วยไฮอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
ต�ำบลด่ำนศรีสุข อ�ำเภอโพธิ์ตำก จังหวัด
หนองคำย ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑ 
โดยกรมชลประทำนมแีผนกำรก่อสร้ำงระบบ
ส่งน�้ำโดยท่อส่งน�้ำสำยใหญ่ สำยซอย และ

สำยแยกซอย ควำมยำวรวมประมำณ ๑๔.๓ กโิลเมตร เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัรำษฎร ซึง่เมือ่
แล้วเสรจ็จะสำมำรถส่งน�ำ้ให้แก่พืน้ทีเ่พำะปลกูในเขตชลประทำน จ�ำนวน ๕,๕๐๐ ไร่ อกีทัง้ยงัเป็น
แหล่งเกบ็กกัน�ำ้ไว้ใช้ในกำรอปุโภค บรโิภคของรำษฎร และสตัว์เลีย้ง ในฤดฝูนและฤดแูล้งอกีด้วย
 จำกนัน้วนัพธุที ่๒๖ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๓ นำยจรลัธำดำ กรรณสตู องคมนตร ีเป็นประธำน
พธิเีปิดโครงกำรศกึษำอบรมหลกัสตูรนกับรหิำรกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร ิ(นบร.) รุน่ที ่๙ 
ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำร
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ ส�ำนักงำน กปร. 
พร้อมกบับรรยำยพิเศษเรือ่ง “ประสบกำรณ์
กำรสนองพระรำชด�ำรเิพื่อประโยชน์สุขของ
ประชำชน”

 วนัศกุร์ที ่๑๓ มนีำคม ๒๕๖๓ นำยจรลัธำดำ 
กรรณสตู องคมนตร ีและนำยอ�ำพน กติตอิ�ำพน 
องคมนตรี เดินทำงไปยังโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำ
ล�ำนำงรองอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ ต�ำบล
โนนดนิแดง อ�ำเภอโนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย์ 
เพือ่เป็นประธำนกำรประชมุตดิตำมกำรบรหิำร

จัดกำรลุ่มน�้ำของส�ำนักงำนชลประทำนที่ ๘ รวมทั้งโครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน�้ำอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้แทนกรมชลประทำน ได้รำยงำนสรุป
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำในเขตพื้นที่ส�ำนักงำนชลประทำนที่ ๘ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ
รวม ๔ จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
 วันพุธที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ นำยจรัลธำดำ กรรณสูต องคมนตรี และนำยอ�ำพน 
กิตติอ�ำพน องคมนตรี เดินทำงไปตรวจเย่ียมและติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรขุดลอก
แก้มลงิกดุเชยีงบงัพร้อมอำคำรประกอบอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลผกัแว่น อ�ำเภอจงัหำร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงกำรที่พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ รบัไว้
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เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ ตำมที่รำษฎร
บ้ำนโนนเชียงบังขอพระรำชทำน เนื่องจำก
ขำดแคลนน�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภค และท�ำ 
กำรเกษตรในหน้ำแล้ง พร้อมกับรับฟังสรุป
ภำพรวมสถำนกำรณ์น�ำ้ในพืน้ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็
 ช่วงบ่ำย เดินทำงไปตรวจเยี่ยมและ
ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรซ่อมแซมและ
ขุดลอกอ่ำงเก็บน�้ำแก้งม่วงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ต�ำบลค�ำนำดี อ�ำเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงกำรฯ ที่พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ 
รับไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ตำมที่รำษฎร
บ้ำนหนองขอนแก่น ขอพระรำชทำน เนือ่งจำกขำดแคลนน�ำ้อปุโภคบรโิภคและท�ำกำรเกษตร

โครงกำรพฒันำด้ำนแหล่งน�ำ้อนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำร ิประกอบด้วย โครงกำรผนัน�ำ้ไปเตมิ
อ่ำงเก็บน�้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่ำงเก็บน�้ำ
โศกผึ้ง) อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ ๑๐ 
ต�ำบลหนองพลวง อ�ำเภอประทำย ซึ่งเป็น
โครงกำรที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ

ธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับไว้เป็น
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิเมือ่วนัที ่๖ กรกฎำคม ๒๕๕๒ ตำมทีร่ำษฎรบ้ำนบงึกระโตน
ขอพระรำชทำนโครงกำรฯ เนื่องจำกขำดแคลนน�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภคและท�ำกำรเกษตร 
โครงกำรขดุลอกล�ำห้วยใหญ่พร้อมอำคำรประกอบอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ ซึง่เป็นโครงกำร
ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เมื่อวันที่ 
๗ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๓ ตำมทีร่ำษฎรบ้ำนห้วยใหญ่ หมู่ที ่๓ ขอพระรำชทำนโครงกำรฯ และโครงกำร
ขุดสระน�้ำบ้ำนถั่วแปบพร้อมก่อสร้ำงอำคำรประกอบอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลมะค่ำ 
อ�ำเภอโนนสงู และกรมชลประทำน จะขอรบักำรสนบัสนนุงบประมำณจำกคณะกรรมกำรพเิศษ
เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (กปร.) ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ นี้ 

 วันพุธที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ นำยจรัลธำดำ กรรณสูต องคมนตรี และนำยอ�ำพน 
กติตอิ�ำพน องคมนตร ีเดนิทำงไปยงัจงัหวดันครรำชสมีำ เพือ่ตรวจเยีย่มและตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน
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วนัพธุที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒

 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 

ประธำนอนุกรรมกำรติดตำมและขับเคลื่อน

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรพิืน้ท่ีภำคใต้ 

เป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร

ติดตำมและขับเคล่ือนโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำรใินเขตพืน้ทีภ่ำคใต้ เพือ่
รับทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ณ ศำลำกลำง

จังหวัดนครศรีธรรมรำช อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช พร้อมติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรบรรเทำอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมรำชอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริด้วย
 จำกนั้นวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวำคม 

๒๕๖๒ เดินทำงไปยังโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำ

คลองสังข ์อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 

ต�ำบลกรุงหยัน อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ

 ต่อมำวันพุธที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

เดินทำงไปยังโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยำ 

ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อ

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรระบบ

ประปำโรงเรียนอนุบำลมุสลิมสตูลอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ และรับฟังกำรบรรยำย

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ

 ช่วงบ่ำย เดินทำงไปติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสวนป่ำพระนำมำภิไธย

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ณ อุทยำนแห่งชำติทะเลบัน ต�ำบลวังประจัน อ�ำเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล
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 และวนัพฤหสับดทีี ่๒๗ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๓ 
เดนิทำงไปตดิตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนนิงำน
โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำบ้ำนผัง ๑๖ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ณ บ้ำนผัง ๑๖ 
ต�ำบลนิคมพัฒนำ อ�ำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
และโครงกำรฝำยคลองท่ำแพรอนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำริ ต�ำบลควนโดน อ�ำเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล

วนัศกุร์ที ่๖ มนีาคม ๒๕๖๓
 รศ.ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
องคมนตร ีบรรยำยในหวัข้อ “กำรพฒันำอย่ำง 
ยัง่ยนืตำมแนวพระรำชด�ำริ” ให้แก่ผูเ้ข้ำรับกำร
อบรมหลกัสตูรนกับรหิำรกำรพฒันำตำมแนว
พระรำชด�ำร ิ(นบร.) รุน่ที ่๙ ของส�ำนักงำน กปร. 
ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เขตบำงพลัด 
กรุงเทพฯ

 วนัศกุร์ที ่๒๘ สงิหำคม ๒๕๖๓ พลเอก กมัปนำท รดุดษิฐ์ องคมนตร ีและพลเอก เฉลมิชยั 
สทิธสิำท องคมนตร ีเดินทำงไปยงัวดัหลกัสบิ ต�ำบลหนองธง อ�ำเภอป่ำบอน เพือ่รบัฟังกำรบรรยำย
สรปุผลกำรด�ำเนนิโครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้บ้ำนเหมืองตะกัว่อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ และปัญหำ
ที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะได้ร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง โดยโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้บ้ำนเหมอืงตะกัว่ฯ เป็นโครงกำรทีพ่ระบำท 
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ รบัไว้เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิเมือ่วนัที ่๘ ธนัวำคม ๒๕๔๘ ตำมทีอ่งค์กำร
บรหิำรส่วนต�ำบลหนองธง ขอพระรำชทำนพระมหำกรณุำในกำรก่อสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้เหมอืงตะกัว่ 
เพือ่ช่วยเหลอืรำษฎรต�ำบลหนองธง จ�ำนวน ๙ หมู่บ้ำน เนื่องจำกประสบปัญหำควำมเดือดร้อน
ขำดแคลนน�้ำส�ำหรับท�ำกำรเกษตร ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
 ช่วงบ่ำย เดนิทำงไปยงัโครงกำรอ่ำงเก็บน�ำ้ป่ำบอนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลทุง่นำรี 
อ�ำเภอป่ำบอน จงัหวดัพทัลงุ ซึง่เป็นโครงกำรทีเ่กดิจำกพระมหำกรณุำธคิณุของพระบำทสมเดจ็
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ที่ทรงห่วงใยชีวิตควำม
เป็นอยู่และกำรประกอบอำชีพของรำษฎร เมื่อครั้งเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎร
ที่อ�ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๒๐
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โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน    

พระราชดำาริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๐

 ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ส�ำนักงำน กปร. จัดกิจกรรมโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำน

พระรำชด�ำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๐ จ�ำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้  

 กิจกรรมที่ ๑ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) 

รุ่นที่ ๑๐ ภายใต้ชื่อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน�้า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” 

จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๗-๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ โดยน�ำเยำวชนจำกสถำบันกำรศึกษำระดับ

อดุมศกึษำทัว่ประเทศ จ�ำนวน ๘๐ คน ร่วมศกึษำเรยีนรูท้ัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิภำยใน

ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ โครงกำรอนัเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำริในพื้นที่ภำคเหนือ พร้อมรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง ส�ำนักงำน กปร. 

กับกำรสนองพระรำชด�ำริ ควำมเป็นมำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ของเขือ่นแม่กวงอดุมธำรำ อ�ำเภอดอยสะเกด็ 
โครงกำรศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ

ขยำยพันธุ ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอ

หำงดง นอกจำกน้ี เยำวชนจะได้

ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอำสำตำมแนว
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พระรำชด�ำริ ณ โรงเรียนบ้ำนโป่งกุม่ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำนสัมพันธ์

และกำรมีส่วนร่วมในกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์ใช้ในพื้นที่ด้วย

 กิจกรรมที่ ๒ การประกวด เยาวชนอาสา สานต่อพระราชด�าริ ภายใต้หัวข้อ 

“เยาวชนอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน�้า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” โดยจัดให้มีกำร

ประกวดผลงำน กำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเยำวชนที่ผ่ำนกำร

เข้ำค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๐ ได้น�ำแนวคิดและองค์

ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไปพัฒนำต่อยอดหรือเพิ่มเติมโครงกำรของทีม ชิงถ้วย

รำงวลั “เยำวชนอำสำสำนต่อพระรำชด�ำร”ิ พร้อมทนุกำรศกึษำรวมเป็นรำงวลัมลูค่ำทัง้สิน้กว่ำ 

๒๐๐,๐๐๐ บำท
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 ทั้งนี้ ส�ำนักงำน กปร. จัดให้มีพิธีมอบรำงวัล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓ 

ณ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำขด�ำร ิโดยทมีทีช่นะเลศิจะได้รบัถ้วยรำงวลั

พร้อมทุนกำรศึกษำจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท ได้แก่ โครงกำร “สำนพลังชุมชน “คน ช้ำง ป่ำ” 

ทมี GEN A จติอำสำเปลีย่นแปลงชมุชน จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัร�ำไพพรรณ ีจงัหวดัจนัทบรุี

 รำงวัลรองชนะเลิศ มี ๒ รำงวัล ได้รับถ้วยรำงวัลพร้อมทุนกำรศึกษำรำงวัลละ 
๒๕,๐๐๐ บำท ได้แก่ โครงกำร “ซั้งปลำ ภูมิปัญญำเพื่อกำรอนุรักษ์ป่ำและน�้ำ” ทีมลังกำสุกะ 
จำกวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี และโครงกำร “ปลูกป่ำในใจคน บริหำรจัดกำรน�้ำ
ของตน มุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (กินดี อยู่ดี มีสุข)” ทีม Anurak KKU จำกมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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 รำงวลัชมเชย จ�ำนวน ๗ รำงวลั ได้รบัโล่รำงวลัพร้อมทนุกำรศกึษำ ทมีละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน มีดังนี้
 ๑. รำงวลัชมเชยด้ำนกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ม ี๓ รำงวลั ได้แก่ โครงกำร “ป่ำนอกป่ำ” 
ทมีป่ำป๊ำ จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัสกลนคร จงัหวัดสกลนคร, โครงกำร “ตุม้โฮม ฮกัแพง เบิง่แยงป่ำ 
พฒันำสำยน�ำ้” ทมีตุม้โฮม ฮักแพง เบิง่แยงป่ำ จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏับรุรีมัย์ จงัหวดับรุรีมัย์ 
และโครงกำร “ป่ำสวย น�้ำใส ด้วยหัวใจปลำตีน” ทีม Bumi Paduan แผ่นดินเดียวกัน จำก
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี

 ๒. รำงวัลชมเชยด้ำนกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ม ี๑ รำงวลั ได้แก่ โครงกำร “อนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อมตำมแนวพระรำชด�ำริ” ทีมกู้คูนทีม จำก

มหำวทิยำลยัรำชภฏันครศรธีรรมรำช จงัหวดันครศรธีรรมรำช

 ๓. รำงวัลชมเชยด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต มี ๑ รำงวัล 

ได้แก่ โครงกำร “ตลำดนัดปลอดสำรพิษ สร้ำงอำชีพแก่

ชุมชน” ทีม MGT Genius จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

จังหวัดยะลำ
 ๔. รำงวลัชมเชยด้ำนนวตักรรม ม ี๒ รำงวลั ได้แก่ โครงกำร “ศำสตร์พระรำชำ น�ำอำชพี

ชำวนำสูย่คุ ๔.๐” ทมีสพุรรณกิำร์ จำกมหำวทิยำลยัอสีเทร์ินเอเชยี จังหวดัปทมุธำน ีและโครงกำร 

“หญ้ำแฝกเพือ่อนรุกัษ์ดนิและน�ำ้ สูก่ำรสร้ำงอำชพีอย่ำงยัง่ยนื” จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัสรุนิทร์ 

จังหวัดสุรินทร์
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 กิจกรรมที่ ๓ สืบสานพระราชด�าริสู่ความย่ังยืนเป็นกำรติดตำมควำมส�ำเร็จของ

เยำวชนที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ ตั้งแต่รุ่นที่ ๑-๙ 

โดยส�ำรวจจำกประวัติของเยำวชนที่เคยผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ ในแต่ละรุ่น 

ซึ่งกระจำยอยู่ทุกภูมิภำคของประเทศ ที่ได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริหรือองค์ควำมรู้จำก

กำรเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยเยำวชนฯ มำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพ

ในปัจจบุนั ก่อเกดิประโยชน์แก่ตนเอง/ครอบครวั/สถำบนักำรศกึษำ/ชมุชน/สิง่แวดล้อม/สงัคม 

โดยปรำกฏผลเป็นที่ประจักษ์หลำกหลำยโครงกำรด้วยกัน อำทิ

 (๑) นำยวรวิทย์ วงษ์เล็ก อำยุ ๒๘ ปี นักสิ่งแวดล้อมเจ้ำของโครงกำร Trash Lucky 

เข้ำร่วมโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ รุ่นที่ ๓ มีควำมสนใจในเรื่องของ

ส่ิงแวดล้อม จงึได้ศกึษำเรือ่งของกำรพฒันำสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยนืตำมแนวพระรำชด�ำรใินหลวง

รชักำลที ่๙ เมือ่มโีอกำสได้ท�ำธรุกจิของตนเองจงึได้คดิโครงกำรเกีย่วกบักำรรกัษำสิง่แวดล้อม

และได้เข้ำร่วมโครงกำร Start up ของธนำคำรออมสิน จึงเกิดโครงกำรนี้ขึ้นมำอย่ำงเป็น

รูปธรรม “Trash Lucky” เป็นสตำร์ทอัพที่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ 

ต้องกำรให้ท้องทะเลและมหำสมุทรไร้ขยะโดยเป้ำหมำยคือ กำรท�ำให้คนไทยสำมำรถ

จัดกำรขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธรรมชำติ 

นายวรวิทย ์วงษเ์ล็ก 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ค่ายเยาวชนรูง้านสืบสานพระราชดาํริ รุ่นท่ี 3 
 

อายุ 28 ปี 

นกัส่ิงแวดลอ้มเจา้ของโครงการ  Trash Lucky 

“...ธรรมชาตแิวดลอ้มของเรา  

ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม ้แม่นํ้า ทะเล และอากาศ  

มิไดเ้ป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น  

หากแต่เป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรบัการดาํรงชีวิตของเรา  

และการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มของเราไวใ้หด้ีน้ี  

ก็เท่ากบั 

เป็นการปกปักรกัษาอนาคตไวใ้หล้กูหลานของเราดว้ย...” 
 

พระบรมราโชวาท ในหลวงรชักาลท่ี 9  

พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม  

ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  

เมื่อวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2521  

 (๒) นำยธีรวัฒน์ สำลีผล อำยุ ๒๔ ปี ประกอบอำชีพ “ชำวนำ” เข้ำร่วมโครงกำร

ค่ำยเยำวชนรูง้ำนสบืสำนพระรำชด�ำร ิรุน่ที ่๕ โดยสบืสำนกำรท�ำนำต่อจำกบดิำมำรดำทีบ้่ำน

เกดิอ�ำเภอบำงปลำม้ำ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีสร้ำงแรงผลกัดนัตนเองด้วยกำรท�ำให้เหน็ว่ำขมุทรพัย์

ท่ีแท้จรงิ อำชพีทีแ่ท้จรงิ “อยูท่ีบ้่ำนเรำ” จำกทีน่ำ ๑ งำน ในจังหวดัสพุรรณบรุ ีเพิม่ทีน่ำมำเป็น 

๑๗ ไร่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สร้ำงตรำสินค้ำ“เด็กปลูกข้ำว” ให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อ

สร้ำงควำมมั่นคงให้กับครอบครัว เผยแพร่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกำลที่ ๙ 

ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท�ำนำแบบอินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจ
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“.. ขาวตองปลูก  
เพราะอีก 20 ปประชากรอาจจะ 80 ลานคน  

ขาวจะไมพอ ถาลดการปลูกขาวไปเร่ือยๆ ขาวจะไมพอ  
เราจะตองซื้อขาวจากตางประเทศ เร่ืองอะไร ประชาชนคนไทยไมยอม  

คนไทยน้ีตองมีขาว  
แมขาวที่ปลูกในเมืองไทยจะสูขาวที่ปลูกในตางประเทศไมได  

เราก็ตองปลูก..”  

 
 
    

            พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

      เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการพระราชดําริ  

                 ที่บานโคกกูแว จ.นราธิวาส  

                  วันที่ 28 กันยายน 2536

นายธีรวัฒน สาลีผล     

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ รุนที่ 5 
 
อายุ 24 ป 
ชาวนา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (๓) ว่ำที่ร้อยตรี วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง อำยุ ๒๘ ปี นักวิชำกำรศึกษำ ศูนย์ศำสตร์

พระรำชำและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและอำหำร มหำวทิยำลยัรำชภฎัพบิลูสงครำม 

เข้ำร่วมโครงกำรค่ำยเยำวชนรูง้ำนสบืสำนพระรำชด�ำร ิรุน่ที ่๖ นกัพฒันำ-จติอำสำ ผูม้พ่ีอหลวง

เป็นแรงบันดำลใจ ซึ่งนอกจำกท�ำหน้ำที่สอนเด็กในฐำนะพ่อพิมพ์ของชำติแล้ว ยังอุทิศตัว

เป็นจิตอำสำเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน

 (๔) นำยมำนะวฒุ ิทองส่งโสม อำย ุ๒๘ ปี ข้ำรำชกำรคร ูเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยเยำวชน

รู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ รุ่นที่ ๔ และนำยชัชวำล ทองส่งโสม อำยุ ๒๓ ปี นักศึกษำสำขำ

คณิตศำสตร์วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครศรีธรรมรำช เข้ำร่วม

โครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ รุ่นที่ ๗ สองพี่น้องแห่งสวนบุญตรี-ไร่ทักสม 

ต�ำบลท่ำขนำน อ�ำเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมรำช น�ำองค์ควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรเข้ำค่ำย

มำประยกุต์ใช้กบัพืน้ทีข่องครอบครวั โดยใช้เกษตรทฤษฎใีหม่จดัสรรแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นส่วน ๆ  
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ทัง้พ้ืนดนิ พืน้น�ำ้ ทีอ่ยูอ่ำศยั จนสำมำรถท�ำให้มนัเป็นรปูธรรมจบัต้องได้ และเป็นทีรู่จ้กัของ

ผู้คน และต้องกำรให้สวนบุญตรี-ไร่ทักสมแห่งนี้ ได้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เต็มรูปแบบ เพื่อให้

บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่สนใจ ได้เข้ำมำเรียนรู้กำรด�ำเนินชีวิตภำยใต้แนวคิดเกษตร

ทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสืบสำนแนวพระรำชด�ำริให้มี

ควำมยั่งยืนสืบไป

Background 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี� 

ก่อตั�งโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะนําเผยแพร่ให้คนท่ีสนใจในการเรียนรู้เร่ือง “ไผ่” 
และเรียนรู้เร่ือง  “เกษตรแบบผสมผสาน” อย่างครบวงจร  

โดยมีแรงบันดาลใจท่ีจะทําศูนย์การเรียนรู้นี�ขึ�น  
เน่ืองจากได้ร่วมเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ RDPB CAMP รุ่นท่ี 8  

และเข้าร่วมการประกวดโครงการของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กปร.)  

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ  
จึงคิดว่าตนควรจะนําความรู้ท่ีไปศึกษาเรียนรู้มานั�นนํามาปรับใช�กับสวนของตนเอง 

และจะได้เผยแพร่ให้กับชุมชนได้นําไปปรับใช�ในพื�นท่ีของเขา 
และทําให้เขามีรายได้เลี�ยงครอบครัวได้ 

 

ศรีทา Bamboo Land ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
        

บ้านนาแขม ตําบลนาแขม อําเภอเมือง จังหวัดเลย

        

นายเจนณรงค์ ศรีทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ รุ่นที่ 8 
 

อายุ 20 ปี 
นักศึกษา 
เกษตรกร

 (๕) นำยเจนณรงค์ ศรีทำ อำยุ ๒๒ ปี นักศึกษำและเกษตรกร เข้ำร่วมโครงกำร

ค่ำยเยำวชนรู้งำนสบืสำนพระรำชด�ำร ิรุน่ที ่๘ น�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัมำปรบัใช้กบัสวนของตนเอง 

เจ้ำของโครงกำร ศรทีำออร์แกนกิฟำร์ม บ้ำนนำแขม ต�ำบลนำแขม อ�ำเภอเมอืง จังหวดัเลย และ

ยงัได้จดัตัง้ “ศรีทำ Bamboo Land ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง” ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์

ท่ีจะเผยแพร่กำรเรยีนรูเ้รือ่ง “ไผ่” และ “เกษตรแบบผสมผสำน” อย่ำงครบวงจร สร้ำงวสิำหกจิ

ชุมชน เพื่อช่วยเหลือและสร้ำงรำยได้ให้กับคนในหมู่บ้ำน

 ส�ำนักงำน กปร. จัดโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ (RDPB Camp) 

มำอย่ำงต่อเนื่องด้วยมุ่งหวังให้กลุ่มเยำวชนได้มีโอกำสร่วมน้อมร�ำลึกและตระหนักถึง

พระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรไทยมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน 

จนเกิดเป็นเครือข่ำยกลุ่มเยำวชนและสถำบันกำรศึกษำ ในกำรร่วมกันสืบสำนแนวพระรำชด�ำร ิ

และผลส�ำเร็จจำกโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ได้อย่ำงกว้ำงขวำงทั่วทุกภูมิภำคของ

ประเทศและเหน็ผลเป็นทีป่ระจกัษ์ ทัง้นี ้ เพือ่เป็นกำรสบืสำนงำนพระรำชด�ำรใิห้มคีวำมยัง่ยนื

สืบไป
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มกราคม ๒๕๖๔ January 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

	๓๑

เมษายน ๒๕๖๔ April 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔ July 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

	๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑

ตุลาคม ๒๕๖๔ October 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

	๓๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ February 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	

	๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	

	๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	

	๒๘

พฤษภาคม ๒๕๖๔ May 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 	 	 ๑	

	๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	

	๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	

	๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	

	๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	

	๓๐	 ๓๑

สิงหาคม ๒๕๖๔ August 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	

	๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	

	๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	

	๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	

	๒๙	 ๓๐	 ๓๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ November 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	

	๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	

	๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	

	๒๘	 ๒๙	 ๓๐

มีนาคม ๒๕๖๔ March 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	

	๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	

	๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	

	๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑

มิถุนายน ๒๕๖๔ June 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

	๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	

	๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	

	๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	

	๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐

กันยายน ๒๕๖๔ September 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	

	๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	

	๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	

	๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	

	๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐

ธันวาคม ๒๕๖๔ December 2021

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	

	๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	

	๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	

	๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	

	๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑

ปฏิทิน ๒๕๖๔    Calendar 2021
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มกราคม ๒๕๖๕ January 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 	 	 ๑	

	๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	

	๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	

๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	

๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	

๓๐	 ๓๑

เมษายน ๒๕๖๕ April 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐

กรกฎาคม ๒๕๖๕ July 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

	๓๑

ตุลาคม ๒๕๖๕ October 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 	 	 ๑	

	๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	

	๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	

	๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	

	๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	

	๓๐	 ๓๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ February 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

	๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	

	๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	

	๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	

	๒๗	 ๒๘

พฤษภาคม ๒๕๖๕ May 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	

	๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	

	๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	

	๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	

	๒๙	 ๓๐	 ๓๑

สิงหาคม ๒๕๖๕ August 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	

	๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	

	๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	

	๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ November 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

	๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	

	๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	

	๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	

	๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐

มีนาคม ๒๕๖๕ March 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

	๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	

	๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	

	๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	

	๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑

มิถุนายน ๒๕๖๕ June 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	

	๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	

	๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	

	๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	

	๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐

กันยายน ๒๕๖๕ September 2022

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

	๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐

ธันวาคม ๒๕๖๓ December 2020

	อา	 จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส
 sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

	๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑

ปฏิทิน ๒๕๖๕    Calendar 2022
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ประธานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.)

นายจรัลธาดา กรรณสูต
องคมนตรี

ที่ปรึกษา กปร.
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นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑)

นายสมพล พันธุ์มณี

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๕)

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๗)

นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๒)

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๔)

ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์

(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๘)

คณะที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
อดีตเลขาธิการ กปร. และที่ปรึกษาสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

155



คณะที่ปรึกษาสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

นายจริย์ ตุลยานนท์

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.

นายกิจจา ผลภาษี

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.

นายวีระ วงศ์แสงนาค

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.

นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.

นายสี่พร มณีโชติ

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.

นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.

นายปกรณ์ สัตยวณิช

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
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ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

นายดนุชา  สินธวานนท์

เลขาธิการ

นายลลิต  ถนอมสิงห์

รองเลขาธิการ กปร.

นายปวัตร์  นวะมะรัตน

รองเลขาธิการ กปร.

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง

รองเลขาธิการ กปร.

นางสาววัชรี วัฒนไกร

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล

ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน
โครงการฯ

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร

ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน

โครงการฯ
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ผู้อำานวยการกอง

นางศศิพร ปาณิกบุตร

ผู้อำานวยการ
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

นางสุพร ตรีนรินทร์

ผู้อำานวยการ
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นายหทัย วสุนันต์

ผู้อำานวยการ
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ

ผู้อำานวยการ
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

นางพิชญดา หัศภาค

ผู้อำานวยการ
สำานักงานเลขาธิการ

นายวิกรม คัยนันทน์

ผู้อำานวยการ
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
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นายภัททะพงศ์ เทียนศรี

ผู้อำานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์

อำานวยการสูง

ผู้อำานวยการกอง

นางกมลินี สุขศรีวงศ์

ผู้อำานวยการกองศึกษา
และขยายผลการพัฒนา ตามแนวพระราชดำาริ

นางอรอนันท์ วุฒิเสน

ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์

ผู้อำานวยการกองกิจกรรมพิเศษ

นายวัชระ หัศภาค

ผู้อำานวยการกองติดตาม     
ประเมินผล

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค

ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศ
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สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สำานักงาน กปร.

อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ โทรสาร : ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th

ผู้บริหารสำานักงาน กปร.

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
เลขาธิการ Secretary-General
นำยดนุชำ  สินธวำนนท์ ๓๐๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๖ ๐๘-๑๘๗๔-๒๙๑๖
Mr.Dnuja Sindhvananda

เลขานุการ Secretaries
นำงสำวจรรยำรัตน์ ชิตำมร ๓๐๒ ๐๘-๙๐๓๗-๗๗๕๖
นำงพรพรรณ สันธิโยธิน ๓๐๓ ๐๘-๑๖๕๕-๔๓๔๑
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

รองเลขาธิการ Deputy Secretary-General

นำยลลิต ถนอมสิงห์
Mr.Lalit Thanomsing

๓๐๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๒ ๐๘-๑๘๘๙-๒๕๑๑

เลขานุการ Secretary

นำงสำวกมลวรรณ ธำระพุทธ ๓๐๗ ๐๘-๗๖๒๖-๔๖๘๓

รองเลขาธิการ Deputy Secretary-General

นำยปวัตร์  นวะมะรัตน
Mr.Pawat Navamaratna

๓๐๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๐ ๐๘-๑๘๕๔-๒๖๑๐

เลขานุการ Secretary

นำงสำวดวงนภำ วุฒิธรรมฐำน ๓๐๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๙ ๐๘-๗๗๗๓-๒๒๐๙

รองเลขาธิการ Deputy Secretary-General

นำงสำวอุศนีย์ ธูปทอง
Ms.Usanee Thooptong

๓๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๓ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๔ ๐๘-๙๘๑๐-๒๘๗๓

เลขานุการ Secretary

นำงสำวรติรส  อินกล�่ำ ๓๐๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๓ ๐๘-๗๘๔๔-๕๓๙๒

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นำยสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
Mr.Somsak Permkesorn

๓๑๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๗ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๘ ๐๙-๒๒๗๙-๙๔๓๑

เลขานุการ Secretary

นำงสำวอังคณำ วงศ์กำด ๓๑๕ ๐๙-๐๕๖๐-๐๑๒๗

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

นำงสำววัชรี วัฒนไกร
Ms.Watcharee Wattanakrai

๓๑๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๐ ๐๘-๕๔๘๕-๒๔๒๑

เลขานุการ Secretary

นำงสำวพรทิพย์ ค�ำวิชิต ๓๑๗ ๐๘-๑๔๘๘-๙๑๐๘

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นำงสำวถกลวรรณ ไกรสรกุล
Ms.Takolwan Kraisorakul

๓๑๒ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๕ ๐๘-๗๑๑๐-๗๓๘๕

เลขานุการ Secretary

นำงสำวกุลกัลยำ หวังตระกูล ๓๑๓ ๐๘-๑๔๙๘-๔๗๑๒



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

ผู้อ�านวยการส�านัก

นำงพิชญดำ หัศภำค ๑๑๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๓ ๐๘-๑๘๖๖-๑๓๐๘

เลขานุการ

นำงสำวจันทิมำ ตั้งตระกูลทรัพย์ ๑๑๐

กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖ ต่อ ๑๑๐, ๑๑๑, ๑๑๒, ๑๑๓  โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๓

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงสำวสุธัญญำ ลีแวง ๑๐๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๒ ๐๘-๙๕๓๐-๒๗๙๐

เจ้าหน้าที่

นำยชัยสิทธิ์ วิชิตจรูญ ๑๑๓

นำงสำวมำนิดำ พิณบรรเลง ๑๑๑

นำงวรำภรณ์ แสงสกล ๑๑๒

นำงสำวพันธุ์ทิพย์ เจริญกูล ๑๑๒

นำงสำวตุ๊กตำ อุนอก ๑๑๓ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๗

นำงสำวพัชรี เขื่อนแปด ๑๑๒ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๗ ๐๘-๕๒๕๕-๒๓๑๕

นำงสำวกีรติ ไตรศักดิ์ศรี ๑๑๐

นำงสำวทัศนำลักษณ์ หว่ำงบุญ ๑๑๑

นำงสำวปวริศำ ปกพัฒนกุล ๑๑๐

กลุ่มนิติการ

เจ้าหน้าที่

นำงสำวอภิสรำ แสงเพียงจันทร์ ๑๑๑ ๐๖-๒๓๙๕-๖๓๙๖

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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สำานักงานเลขาธิการ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงอรสำ สุวรรณประทีป ๑๒๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓ ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒ ๐๖-๓๑๙๒-๑๕๐๔

เจ้าหน้าที่

นำงสำวกุลวดี ปุงบำงกะดี่ ๑๒๑ ๐๙-๒๒๒๙-๑๒๖๙

นำงสำวภูษณิศำ ชัญญำกำญจน์ ๑๒๒ ๐๖-๕๔๙๘-๙๖๖๓

นำงสำวศิริพร สมงำม ๑๒๑ ๐๘-๔๓๙๓-๘๗๙๙

นำยสำยตำ จุลอักษร ๑๒๒ ๐๘-๙๕๒๓-๕๘๕๒

นำงสำวจตุพร พูลทัศน์ ๑๒๑

งานสื่อสาร อาคาร และสถานที่

เจ้าหน้าที่

นำงสำวณัชญ์วลัช บูรณะวงศ์สิน ๑๒๒ ๐๘-๑๘๖๙-๔๒๙๙

นำยสมโภชน์ โพธิ์อินทร์ ๑๓๐ ๐๘-๕๙๔๑๖๘๗๔

นำยอ�ำนวย นิลทอง ๑๒๗ ๐๙-๐๖๖๘-๕๐๔๘

นำยอภิเดช ธรรมรักขิโต ๑๒๗ ๐๙-๒๔๓๘-๘๒๓๑

นำยปกรณ์ ด�ำน้อย ๑๒๗ ๐๘-๔๙๙๘-๒๔๗๓

พนักงานบริการ

เจ้าหน้าที่
นำงวำสนำ เข็มอินทร์ ๒๔๑ ๐๘-๗๐๑๓-๔๕๑๓

นำงอรุณ แย้มนก ๑๓๒ ๐๘-๖๗๖๙-๗๔๓๑

นำงสมทรง ใจเย็น ๒๒๑ ๐๙-๖๙๔๓-๒๑๕๓

นำงอัญชัน พิพัฒน์พงศ์ ๒๔๑ ๐๙-๙๐๕๔-๑๑๑๗

นำงยุพิน มงคล ๒๒๑ ๐๙-๕๙๑๗-๑๑๔๔

นำยพีรพัฒน์ สุขชนะ ๑๒๗ ๐๙-๗๒๒๑-๐๑๖๔

นำงสมจิตร ข้องคำน ๒๔๑ ๐๘-๖๙๙๑-๗๔๙๔
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

หมวดยานพาหนะ

นำยกิตติพงศ์ พิณบรรเลง ๑๒๘ ๐๖-๔๙๓๔-๗๑๙๑

นำยจ�ำรัส ใจเย็น ๑๒๘ ๐๙-๙๔๔๑-๗๗๗๒

นำยทวน กลิ่นวัน ๑๒๘ ๐๖-๓๗๑๖-๑๐๕๖

นำยณัฏฐ์พัฒน์ เสรีชัยตระกูล ๑๒๘ ๐๙-๐๙๘๓-๔๙๐๙

นำยสำยันต์ พรมนัส ๑๒๘ ๐๘-๑๙๘๙-๙๔๗๒

นำยบุญโฮม บุญค�ำภำ ๑๒๘ ๐๘-๙๐๖๔-๓๐๑๙

นำยณัฐวุฒิ ปิ่นแสง ๑๒๘ ๐๘-๓๐๑๔-๘๖๙๙

นำยโชคชัย ปะระทัง ๑๒๘ ๐๘-๒๖๕๑-๓๐๒๓

นำยพิริยะ เตียงเกตุ ๑๒๘ ๐๘-๗๔๙๗-๙๒๔๔

นำยอรรถสิทธิ์ พิณบรรเลง ๑๒๘ ๐๘-๗๘๐๖-๕๒๖๘

นำยเอกชำติ วงษ์มำ ๑๒๘ ๐๘-๙๗๘๘-๓๖๐๑

นำยเจริญชัย บุญค�ำภำ ๑๒๘ ๐๙-๕๓๙๖-๓๕๓๓

นำยจตุรงค์ แดงปัตแวว ๑๒๘ ๐๙-๓๔๕๒-๓๕๙๘

นำยมำรุต โสมนรินทร์ ๑๒๘ ๐๙-๓๙๑๓-๓๒๒๘

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกอง
นำงศศิพร ปำณิกบุตร ๒๑๓ ๐๘-๑๑๗๑-๓๙๙๑
เลขานุการ
นำงสำวทอแสง สำยุทธ ๒๑๕ ๐๖-๔๒๗๕-๗๔๑๑

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๑
ผู้อ�านวยการกลุ่ม
นำงสำวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตำพัฒน์ ๒๑๔ ๐๘-๙๔๕๓-๘๕๙๑
เจ้าหน้าที่
นำงสำวลักษมี พรสุขสันต์ ๒๑๔ ๐๘-๖๕๗๒-๓๙๙๕
นำยนภัทร อุทัยฉำย ๒๑๔ ๐๙-๗๙๗๔-๕๕๔๑
นำงสำวกิติยำภรณ์ ศูนย์กลำง ๒๑๔ ๐๙-๘๒๘๑-๒๓๘๕

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๒
ผู้อ�านวยการกลุ่ม
นำงสำวณัฐดำ ศุภสินธุ์ ๒๑๖ ๐๙-๘๑๑๑-๒๓๒๒
เจ้าหน้าที่
นำงสำววนิดำ สรำธิคุณ ๒๑๖ ๐๘-๑๒๖๑-๒๘๔๘
นำงโสภิตำ บุญประสงค์

สิทธิพงษ์พำนิช

๒๑๖ ๐๖-๒๔๖๔-๑๕๖๒

นำยอิทธิพล รัตนำพิบูลมงคล ๒๑๕ ๐๘-๙๐๖๒-๔๓๑๓
นำงหฤทัย ช�ำนำญไพร ๒๑๖ ๐๘-๔๓๖๑-๓๕๑๐
นำยฐำปกรณ์ ธงชัย ๒๑๕ ๐๘-๑๔๕๕-๒๖๙๙

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๓
ผู้อ�านวยการกลุ่ม
นำยเอกชัย เพ็งสว่ำง ๒๑๕ ๐๙-๘๑๑๑-๒๒๓๒
เจ้าหน้าที่
นำงพิมพ์นภัส บุรมย์ชัย ๒๑๔ ๐๘-๑๙๘๙-๓๕๘๗
นำงวัชรีวรรณ อบมำลี ๒๑๕ ๐๘-๗๗๐๑-๒๐๖๖
นำยภูษณ พำศิริ ๒๑๖ ๐๘-๕๗๐๔-๐๗๖๖
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กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๑
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๑๖ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๑

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๒



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

ผู้อ�านวยการกอง

นำยหทัย วสุนันต์ ๒๐๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๗ ๐๘-๑๕๕๐-๕๕๘๒

๐๖-๑๓๘๕-๙๑๔๒

เลขานุการ

นำงสำวจริยำภรณ์ เครือเล็ก ๒๑๑ ๐๘-๒๖๘๕-๐๒๒๖

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๑

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงสำวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม ๒๑๐ ๐๘-๑๖๑๖-๑๙๑๐

เจ้าหน้าที่

นำงสำวอังคะนำ ช่อประพันธ์ ๒๑๒ ๐๘-๑๐๕๗-๕๗๕๘

นำยอิทธิพล วรนุช ๒๑๑ ๐๘-๘๐๙๒-๓๔๕๗

นำยกฤษณพล มณีชำติ ๒๑๑ ๐๘-๐๓๗๔-๗๗๕๗

นำงสำวเพชรนภำ ดุลยะนันท์ ๒๑๒ ๐๘-๕๐๖๓-๙๑๔๘

นำงสำวนพพร พึ่งสุจริต ๒๑๒

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยธนฤทธิ์ รัชตะประกร ๒๑๑ ๐๘-๙๗๘๗-๓๒๗๗

เจ้าหน้าที่

นำงสำวฉัตตริน บุญเกิด ๒๑๐ ๐๘-๙๘๙๔-๖๗๖๘

นำยธวัชชัย ไพรบูรณ์ ๒๑๐ ๐๘-๗๓๒๒-๕๘๙๕

นำงสำวสุดำรัตน์ ชัยชะนะ ๒๑๐ ๐๘-๗๑๘๖-๙๙๔๓

นำงสำวเพชรนภำ ดุลยะนันท์ ๒๑๒ ๐๘-๕๐๖๓-๙๑๔๘

นำงสำวสุทธิพำ อำศิรพจน์ ๒๑๐ ๐๘-๙๖๐๒-๖๑๑๒

นำงสำวอรัญญำ นำคพรรณ์ ๒๑๐ ๐๘-๔๓๘๓-๘๒๓๗

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๒
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๑๐, ๒๑๑, ๒๑๒ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๘ 

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๙



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

ผู้อ�านวยการกอง

นำยวิกรม คัยนันทน์ ๒๐๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๔ ๐๖-๒๖๐๓-๒๘๔๙

เลขานุการ

นำงจริยำรัตน์  เครือเล็ก ๒๐๖ ๐๙-๖๘๗๕-๙๙๗๔

เจ้าหน้าที่

นำงสำวจุฑำมำศ จิตมงคล ๒๐๖

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๑

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยด�ำรงค์ หินโม ๒๐๖ ๐๘-๖๕๓๘-๗๙๐๒

เจ้าหน้าที่
นำงสำวสุภำพร หมั่นหำทรัพย์ ๒๐๗ ๐๘-๑๖๓๖-๑๕๖๓

นำงสำวบุษรำพรรณ อุตระ ๒๐๘ ๐๘-๑๔๐๔-๔๔๒๗

นำงสำวนิตติยำ สมำธิ ๒๐๘ ๐๖-๑๒๓๘-๔๖๑๙

นำงสำวสุทธิภำ ชนำธิปกรณ์ ๒๐๗ ๐๖-๑๗๔๐-๘๘๖๖

นำยปรำชญ์ เศรษฐพำนิช ๒๐๖ ๐๘-๑๕๖๖-๘๗๗๙

นำงสำวฐิตำรีย์ ธนมิตรำนนท์ ๒๐๗ ๐๘-๒๙๕๐-๕๑๖๖

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๒

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยปริญญวัฒน์ วัชรอำภำกร ๒๐๘ ๐๘-๙๔๔๘-๔๙๙๐

เจ้าหน้าที่

นำยวำณิชย์ พฤติพงศ์ ๒๐๗ ๐๙-๕๒๕๔-๙๒๑๓

นำงสำวสใบทิพย์ ศรีทองสุข ๒๐๘ ๐๘-๒๔๙๓-๕๑๙๑

นำงสำววัชรินทร์ พลภูงำ ๒๐๘ ๐๘-๐๑๘๐-๘๐๙๒

นำงสำวสะสม เส็งเต๋ ๒๐๖ ๐๘-๑๙๒๓-๒๙๑๙
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กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๓
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๐๖, ๒๐๗, ๒๐๘ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๕

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๖



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

ผู้อ�านวยการกอง

นำยศุภรัชต์ อินทรำวุธ ๒๐๑ ๐๘-๑๖๓๖-๖๗๔๙

เลขานุการ

นำยภำนุวัฒน์ พันธุ์สิทธิเดช ๒๐๒ ๐๙-๕๕๒๙-๗๑๔๕

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๑

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยอภิศักดิ์ สรวิสูตร ๒๐๔ ๐๘-๑๗๗๓-๐๐๔๒

เจ้าหน้าที่

นำงสำวนงพงำ เล็กภู่ ๒๐๓ ๐๙-๒๓๑๖-๒๕๒๕

นำยณัฐวุฒิ อนุเดชำกุล ๒๐๔ ๐๘-๑๕๑๓-๙๘๖๘

นำยพงศกร แซ่ลิ่ม ๒๐๒ ๐๖-๔๖๔๘-๔๔๗๒

นำงสำวชฎำธร อุทัย ๒๐๒ ๐๖-๔๙๕๓-๑๒๙๓

นำยสหศักดิ์ ฤทธิ์รักษำ ๒๐๓ ๐๙-๑๐๖๑-๙๖๕๕

นำงสำวโสภำ ไทยส่วย ๒๐๒ ๐๘-๒๕๑๒-๓๑๐๔

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๒

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยธเนศ มณีกุล ๒๐๓ ๐๘-๑๙๑๑-๐๘๗๕

๐๖-๕๕๗๘-๙๑๑๙

เจ้าหน้าที่

นำงสำวรุ่งรัตน์ วงษ์จู ๒๐๔ ๐๘-๑๓๘๑-๖๐๗๘

นำงสำวศณภัส จินำ ๒๐๓ ๐๙-๗๙๕๙-๑๔๕๓

นำงสำวกมลวรรณ ปัณณกำญจนวงศ์ ๒๐๔ ๐๘-๖๘๘๘-๑๓๗๑

นำงสำวศศิธร อิ่มเนย ๒๐๔ ๐๘-๑๗๗๙-๗๕๗๐

นำยณัฐดนัย กันทะโล ๒๐๒ ๐๘-๖๑๙๓-๖๔๘๘

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๔
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๐๒, ๒๐๓, ๒๐๔  สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๑  

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกอง
นำงสุพร ตรีนรินทร์ ๒๓๘ ๐๘-๑๘๐๕-๙๒๖๐
เลขานุการ
นำงสำวสำลินี จันทร์สว่ำงอรุณ ๒๓๘ ๐๙-๙๑๔๒-๖๓๕๑

กลุ่มแผนงาน
ผู้อ�านวยการกลุ่ม
นำงสำวศีต์กร ตันก�ำแหง ๒๓๒ ๐๘-๑๙๓๖-๔๓๑๑
เจ้าหน้าที่
นำงสำวพิศมัย เครือชำรี ๒๓๕ ๐๘-๙๔๙๐-๖๑๔๐
นำงสำวผกำรัตน์ ศิริโภค ๒๓๔ ๐๘-๕๓๒๐-๗๓๗๑
นำงสำวนำรี สุขจิต ๒๓๕ ๐๘-๑๕๖๐-๖๙๖๖
นำยกอบลำภ รัตนเริงชัย ๒๓๔ ๐๘-๐๙๘๐-๙๑๘๐
นำยนพชำติ สำรสุวรรณ ๒๓๔ ๐๘-๑๔๘๖-๖๓๕๓

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้อ�านวยการกลุ่ม
นำยนรินทร์ กำญจนฤกษ์ ๒๓๓ ๐๘-๑๖๗๒-๐๕๕๑

เจ้าหน้าที่
นำงสำวมำนิกำ ณ กำฬสินธุ์ ๒๓๓ ๐๘-๗๙๐๙-๔๔๙๙
นำงสำวธวัชญำภรณ์ ร่องอังจันทร์ ๒๓๖ ๐๙-๖๕๑๔-๕๐๔๘

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการกลุ่ม
นำงสำวธัญทิตตำ นำครทรรพ ๒๓๑ ๐๙-๕๑๔๙-๙๙๘๒

เจ้าหน้าที่
นำงนงพรรณ โกศลศักดิ์ ๒๓๗ ๐๘-๙๖๙๓-๔๙๕๐
นำงสำวอักษรำภัค ส�ำเภำแก้ว ๒๓๗ ๐๘-๑๘๒๖-๘๙๘๕
นำงสำวกุลวลัย รังสิยำภรณ์รัตน์ ๒๓๖ ๐๘-๑๙๓๑-๔๕๑๖
นำงสำวจุฬำมำศ เนรมิตสถิตวงษ์ ๒๓๗ ๐๙-๐๙๗๘-๑๔๔๓
นำยสิริเรืองชัย สิงห์โตทอง ๒๓๖ ๐๘-๑๘๑๕-๗๕๖๔

169169

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๓๑, ๒๓๒, ๒๓๓, ๒๓๔, ๒๓๕,๒๓๖, ๒๓๗, ๒๓๘

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๓, ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๔



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

ผู้อ�านวยการกอง

นำยภัททะพงศ์ เทียนศรี ๑๐๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙ ๐๘-๐๓๐๒-๑๐๕๘

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยดนัยณัฐ สืบสำย ๑๐๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๘ ๐๖-๓๙๕๓-๖๓๙๕

เจ้าหน้าที่

นำงสมพร สุขประเสริฐ ๑๐๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑ ๐๘-๙๑๔๓-๓๒๐๗

นำงสำวกรรณิกำร์ นำคฤทธิ์ ๑๐๗ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๘-๙๒๓๑-๒๐๓๑

นำงสำวสุวิดำ มหำเดชะกุล ๑๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๘-๑๕๘๒-๒๒๔๔

นำงสำวประภำพร ซื่อสัตย์ ๑๐๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๘-๖๔๐๒-๒๘๖๙

นำงสำวกัญญ์วรำ เทพเสนำ ๑๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๘-๙๖๘๒-๗๖๘๕

นำงสำวภำวิณี แสงสุริยวงษ์ ๑๐๗ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๘-๗๑๕๕-๖๑๗๒

นำงสำวเสำวนีย์ ปัญญะสังข์ ๑๐๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๘-๙๖๖๕-๘๘๐๐

นำงสำวพิชมญช์ เทพอำรักษ์ ๑๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๙-๔๒๕๙-๖๖๖๓

นำงสำวณัฐณพัศชำ นรมนพงศ์ ๑๐๗ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐๘-๒๒๘๑-๒๖๙๐

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคล่ือนแนวพระราชดำาริ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๐๘

สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ

ผู้อ�านวยการกอง

นำงกมลินี สุขศรีวงศ์ ๒๑๗ ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๔ ๐๘-๑๖๔๒-๘๖๘๗

เลขานุการ

นำงสำวศุภรำ ศรีสิริรัตนำกร ๒๑๘ ๐๘-๗๐๘๐-๙๔๕๔

กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ๒๑๘ ๐๘-๕๘๓๔-๔๕๑๓

เจ้าหน้าที่

นำยศิริชัย รอดทัศนำ ๒๒๐

นำงสำวอรพรรณ นำคมงคล ๒๒๐

นำงสำวแพรฤดี ล�ำธำรทรัพย์ ๒๒๐

นำงสำวตติยำ ตันวิเชียร ๒๑๘ ๐๘-๑๘๖๖-๔๓๓๒

นำงสำวฐิติวรดำ กรรณุมำตร์ ๒๑๘ ๐๘-๐๖๒๖-๘๒๖๒

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงสำวสุดำรัตน์ คุสินธุ์ ๒๒๐ ๐๘-๙๒๔๕-๖๙๔๐

เจ้าหน้าที่

นำงกรกฎ หอมตระกูล ๒๑๙

นำงสำวสุชนำ โรจน์เลิศจรรยำ ๒๒๐ ๐๘-๙๔๕๖-๔๓๕๐

นำงสำวจุฎำพร แซ่หลี ๒๑๙ ๐๘-๘๑๒๔-๕๙๙๙

นำงสำวพัฒน์ธชำ ทองสกุล ๒๑๙ ๐๘-๐๒๐๘-๐๐๒๗

นำยณัฐวุฒิ บุบผำ ๒๑๘ ๐๖-๕๘๕๐-๒๐๘๙
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๑๘, ๒๑๙, ๒๒๐ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๕ 

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๖



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกอง

นำงสำวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตำพัฒน์ ๑๐๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๙๔๕๓-๘๕๙๑

เจ้าหน้าที่

นำงอรอนันต์ วุฒิเสน ๒๕๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๖๗๗๖-๗๔๔๕

นำงสำวศิริพันธ์ กำญจนเรขำ ๒๓๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๑๘๐๘-๓๐๐๖

นำงดวงพร โปสรักขกะ ๒๑๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๙๘๘๒-๔๓๙๗

นำงสำวสุพำณี ตั้งตระกูลทรัพย์ ๒๑๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๑๗๓๒-๒๖๒๙

นำงสำวมำนิด นิลทอง ๓๑๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๑๓๘๓-๘๕๒๙

นำงสำวสิริจิตต์ บุญธรรม ๒๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๑๔๙๙-๙๗๓๐

นำยปวีณ โชติพันธุ์ ๒๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๙-๔๕๖๕-๗๖๕๔

นำยบริพัทธ์ ฉุยกลม ๒๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐๘-๗๔๕๓-๖๔๕๙

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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กองกิจกรรมพิเศษ
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๗-๘๕๘๕ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๐



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกอง

นำงอรอนันต์ วุฒิเสน ๑๑๕ ๐๘-๖๗๗๖-๗๔๔๕

เลขานุการ

นำงสำวกุลริศำ สุวรรณศิลป์ ๑๑๕ ๐๙-๘๔๗๐-๒๘๙๙

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงวิไล หมอกอรุณ ๑๑๗ ๐๘-๙๕๒๓-๕๘๒๕

เจ้าหน้าที่

นำงสำวอภิญญำ แก้วเปรมกุศล ๑๑๗ ๐๘-๙๘๘๔-๙๔๘๒

นำงธัญวรัตน์ สืบสำย ๑๑๘ ๐๘-๗๗๑๗-๑๙๒๕

นำงเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์ ๑๑๘ ๐๘-๑๘๐๙-๘๑๕๕

นำงสำวมทิรำ ภัคทิพวดี ๑๑๙ ๐๙-๕๙๕๑-๔๕๗๗

นำงสำววิชุพร สำยค�ำทอน ๑๑๘ ๐๘-๑๔๐๗-๑๔๐๗

นำงสำวพัณณิตำ แดงสนิท ๑๑๘ ๐๘-๑๕๔๑-๗๕๕๔

นำงสำวสุธิดำ พรรณคงษ์ ๑๑๘ ๐๘-๑๖๒๓-๒๕๔๓

นำงสำวณัฐฤดี แสนทวีสุข ๑๑๖ ๐๘-๔๕๔๘-๑๔๔๔

นำงสำวประทีป ศรีค�ำ ๑๑๙ ๐๙-๒๘๕๔-๕๒๙๘

นำยโชคชัย อุ่นใจ ๑๑๙ ๐๘-๙๙๙๐-๐๕๗๐

นำงสำวสุกฤตำ นุชรักษำ ๑๑๙ ๐๘-๕๙๓๔-๐๓๒๐

นำงสำวชลิตำ กิติศัพย์ ๑๑๙ ๐๘-๕๒๑๖-๖๓๒๐
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กองประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖, ๑๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๐  

สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๑



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
กลุ่มพัฒนาระบบสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้

เจ้าหน้าที่

นำยวิชำญ ธีระสืบสกุล ๑๑๖ ๐๙-๑๔๔๖-๖๑๙๑

นำยพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร ๑๒๐ ๐๘-๗๘๑๐-๙๘๐๙

นำยทวีศักดิ์ แป้นคุ้มญำติ ๑๒๐ ๐๘-๕๙๔๑-๘๓๘๖

นำยพลวรรธน์ สำยะเสวี ๑๒๐ ๐๘-๖๐๘๗-๕๒๙๒

นำยภำณุพันธ์ อรุณวรณ์ ๑๒๐ ๐๖-๔๒๒๕-๒๒๖๑

นำยมนตรี เยี่ยมสวัสดิ์ ๑๑๖ ๐๙-๐๓๒๙-๘๐๑๒

นำงสำวสุชำดำ ศรีจงใจ ๑๑๗ ๐๘-๑๗๑๙-๕๐๕๙

นำงสำววริศนันท์ โชคถำวรเจริญ ๑๑๖ ๐๙-๗๑๕๙-๙๑๒๙

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกอง

นำยวัชระ หัศภำค ๒๒๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๐ ๐๘-๒๘๙๙-๐๐๔๔

เลขานุการ

นำงปริยำภัทร เอี่ยมลือนำม ๒๒๘ ๐๘-๑๙๗๗-๑๑๘๑

กลุ่มติดตาม

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงเสำวลักษณ์ ควรพินิจ ๒๒๗ ๐๘-๗๙๒๐-๔๗๑๓

เจ้าหน้าที่

นำยขจรชัย ฤทธิวงศ์ ๒๒๗ ๐๘-๑๔๕๓-๗๔๑๒

นำงสำวนวพร รัตนสมบัติทวี ๒๓๐ ๐๙-๔๙๘๕-๑๕๒๖

นำงสำวญำณิศำ ณ มหำไชย ๒๒๙ ๐๘-๗๓๔๗-๓๙๙๖

นำงอรพรรณ ชินสำ ๒๓๐ ๐๖-๒๕๔๕-๖๓๘๙

กลุ่มประเมินผล

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงสำวกำญจนำ ก�ำเนิดพันธ์ ๒๒๘ ๐๘-๙๐๖๕-๕๙๕๕

เจ้าหน้าที่

นำงกุญชัชญำ ทองค�ำ ๒๒๙ ๐๙-๒๒๕๙-๘๗๕๕

นำงณัฐกิตติ์ วินิชส�ำเภำทิพย์ ๒๒๗ ๐๙-๐๕๖๙-๙๑๕๖

นำงสำวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล ๒๓๐ ๐๙-๒๒๖๙-๒๔๖๒

นำยวีรพงษ์ ก�ำแพงทอง ๒๒๙ ๐๙-๘๒๔๗-๖๗๖๗

นำงสำวเบญจพร บุญค�ำภำ ๒๓๐ ๐๙-๕๘๐๔-๖๕๗๔
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กองติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๒๖-๒๓๐ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๙ 

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๐



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการศูนย์

นำงสำวสมลักษณ์ บุนนำค ๒๒๓ ๐๖-๕๙๘๕-๗๑๓๗

เลขานุการ

นำงสำวนวลจันทร์ จันทร์เจริญ ๒๒๓ ๐๙-๗๒๒๘-๘๘๘๐

เจ้าหน้าที่

นำยสุทัศน์ โพธิศิริกุล ๒๔๒ -

นำยจุฑำพล ยุคแผน ๒๒๕ ๐๘-๑๙๒๙-๑๐๒๓

นำงสำววรกร พุ่มเรือง ๒๒๔ ๐๘-๙๐๒๙-๑๕๒๓

ว่ำที่ ร.อ. พิศำล ศรีตัมภวำ ๒๒๕ ๐๘-๖๘๘๐-๖๐๓๙

นำงสำวศิริพร ดอกทุเรียน ๒๒๔ ๐๙๑-๘๑๙-๔๓๑๑

นำงบุณยนุช ใจเย็น ๒๒๓ ๐๙-๔๖๑๔-๕๑๕๑

นำยณัฐวิทย์ สมศักดิ์ ๒๒๒ ๐๘-๐๖๙๕-๙๑๗๘

นำยณัฐพล ลักษณะ ๒๒๒ ๐๘-๒๗๙๕-๖๐๘๕

งานห้องสมุด

นำงสำววิมล เจือจันทร์ ๑๒๔ ๐๘-๗๙๗๕-๑๗๓๘

นำงสำวนิรมล ชนไพโรจน์ ๑๒๔ ๐๙-๔๐๒๘-๗๓๗๔

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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ศูนย์สารสนเทศ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๒๒, ๒๒๔, ๒๒๕ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๗

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๘



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงสำวจุไรรัตน์ อินทร์โต ๑๓๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ ๐๙-๘๓๕๓-๕๕๔๑

เจ้าหน้าที่

นำงสำวปรียำ อรุณพูลทรัพย์ ๑๓๑ ๐๘-๙๔๕๘-๑๔๑๕

นำงสำวสำวิตรี ฉิมศรี ๑๓๑ ๐๘-๕๒๐๔-๐๑๕๕
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๓๑

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๒๕, ๑๒๖

สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕  โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการสูง

นำงศิริลักษณ์ ทัสนำรมย์ ๑๐๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕ ๐๘-๙๔๔๗-๐๖๐๗

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำยนพปฎล มกุลกำญจน์ ๑๐๒ ๐๘-๔๘๙๔-๒๒๒๓

เจ้าหน้าที่

นำงสำวจิรำภรณ์ ลิสกุลรักษ์ ๑๒๕ ๐๘-๕๙๐๐-๒๕๒๖

นำงเฉลิมพร ข�ำหุ่น ๑๒๕ -

นำงวิภำรัตน์ โอฬำวนิช ๑๒๖ ๐๘-๑๙๘๙-๗๗๐๖

นำงสำวอุไร รัตนมณี ๑๒๖ ๐๘-๖๓๙๒-๕๙๘๘



ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

ระราชดำ ริบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๓ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๗ 

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

กลุ่มนโยบายพิเศษ

สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกลุ่ม
นำยตรีวิทย์ วินิชส�ำเภำทิพย์ ๐๙-๐๕๔๙-๖๕๙๘

ชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โทรศัพท์ โทรสาร
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๐-๓๘๙๕-๙๑๐๕-๖ ๐-๓๘๕๕-๔๙๘๒-๓

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ๐-๓๙๔๓-๓๒๑๖-๘ ๐-๓๙๔๓-๓๒๐๙

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ จังหวัดนรำธิวำส ๐-๗๓๕๑-๓๕๖๒-๓ ๐-๗๓๕๑-๓๕๖๐

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร ๐-๔๒๗๑-๒๙๗๕ ๐-๔๒๗๑-๒๙๗๕

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๐-๕๓๓๘-๙๒๒๘-๙ ๐-๕๓๓๘-๙๒๒๙

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ จังหวัดเพชรบุรี ๐-๓๒๕๙-๓๒๕๒-๓ ๐-๓๒๕๙-๓๒๕๒

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
มูลนิธิชัยพัฒนำ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕-๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๗๔

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน สายตรง โทรสาร มือถือ
ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นำงสำวเกษร บุญยกิจสมบัติ ๑๐๓ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๗ ๐๘-๑๙๘๙-๖๐๗๕
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Name Address / E-mail Phone Fax

โทรศัพท์และที่อยู่ TELEPHONE & ADDRESS



Name Address / E-mail Phone Fax
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