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พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

	 งานราชการนั้น	ต้องอาศัยความรู้	๓	ส่วน	ในการปฏิบัติ	คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง 
แม่นยำา	ลึกซึ้ง	กว้างขวาง	ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่	และความรู้คิด
วินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล	หลักวิชา	และหลักธรรม.	ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรม
ความรู้ทั้งสามส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด	 จะได้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน.

	 	 	 	 	 	 	 วันที่	๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๓
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พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สารจากเลขาธิการ กปร. 
ภาพรวมของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
แผนยุทธศาสตร์ และผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของสำานักงาน กปร. 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลพื้นฐานสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)
คณะผู้บริหาร
อัตรากำาลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การดำาเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปี ๒๕๖๓
ผลการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ประจำาปี ๒๕๖๓
 • การตามเสด็จ และพระราชดำาริ
การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
    ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    ตำาบลคลองขุด อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
    ตำาบลสามพระยา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
    ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ    
    อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
    บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 • โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำาริ
    ตำาบลดอกกราย อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สารบัญ



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

5

 • โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    ตำาบลตะนาวศรี อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 • โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    ตำาบลเขาชะงุ้ม อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
    ตำาบลพลิ้ว อำาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
    ตำาบลแซร์ออ อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำา 
    อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลห้วยยาง อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 • โครงการฝายทดน้ำาวังครกพร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    ตำาบลบ้านคา อำาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 • โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
    ตำาบลสมเด็จเจริญ อำาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
 • โครงการปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักคำาปลากั้ง (หนองกระดูกช้าง) พร้อมระบบกระจายน้ำา 
    ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    ตำาบลโนนก่อ อำาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยลอย ตำาบลวังทอง อำาเภอวังเหนือ จังหวัดลำาปาง
 • โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร 
    บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ ๖ ตำาบลปูโย๊ะ อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 • โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
    บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๓ ตำาบลเกาะกลาง อำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่าง ๆ 
การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การดำาเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การดำาเนินงานศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 
ผลการดำาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสำานักงาน กปร. ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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สารจาก เลขาธิการ กปร.
	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 (สำานักงาน	 กปร.)	
เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน	 ซ่ึงในปี	 ๒๕๖๓	 ได้
ดำาเนินภารกิจหลักในการติดตามเสด็จ	 เพ่ือรับพระราชทานพระราชดำาริ	 การติดตามและขับเคล่ือนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
ท่ียังไม่ได้ดำาเนินการ	 จำานวน	 ๘๘	 โครงการ	 และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง	 ๆ	 ร่วมกับ 
องคมนตรี	 การตรวจสอบและติดตามฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือทั้งในปัจจุบันและที่ได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 โดยการประสานงานและ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ	เพื่อสนองพระราชดำาริ	
	 นอกจากน้ี	 สำานักงาน	 กปร.	 ยังได้ดำาเนินงานประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 ให้มีการทำางาน
ร่วมกันทุกภาคส่วน	ควบคู่กับการต่อยอดขยายผลโครงการที่ประสบความสำาเร็จไปสู่ประชาชน	เพื่อนำาไป 
ปรับประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ	 รวมท้ังการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
ไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว
	 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และบุคลากรของ 
สำานักงาน	 กปร.	 ที ่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื ่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริให้เป็นไปตาม 
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เมื่อวันที่	 ๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๒	 ความว่า 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป”

นายดนุชา  สินธวานนท์
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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แผนปฏิบัติราชการของสำานักงาน กปร. ประกอบด้วยแผน ๓ ด้าน ดังนี้แผนปฏิบัติราชการของสำานักงาน กปร. ประกอบด้วยแผน ๓ ด้าน ดังนี้

•	การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช 
		มหาราช	บรมนาถบพิตร
•	การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
		อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
•	การติดตามงานฎีกา
•	การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง	๒๒	แห่ง	จังหวัดสกลนคร
•	การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย	จังหวัดอุบลราชธานี
•	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดตาก
•	โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดน่าน
•	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำาริ	จังหวัดเชียงใหม่
•	การสนับสนุนการดำาเนินงานกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-๑๙	
•	การจัดทำาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
•	ระบบติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	(e-Assessment)
•	การดำาเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

• การติดตามผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการดำาเนินงานด้านวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
• การจัดประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในช่วงสถานการณ ์
		การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙
•	การดำาเนินงานของคณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
		สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)
•	ความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อน	ได้แก่	มูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และศูนย์ประสานงานโครงการ 
		อันเนื่องมาจากพระราชดำาริและความมั่นคง	กองบัญชาการกองทัพไทย	เป็นต้น	
•	โครงการน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
•	การปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ระยะ	๒	(สปน.)
•	โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
•	โครงการจัดทำาสารคดีเฉลิมพระเกียรติ	ชุด	“ร้อยไทยด้วยดวงใจ”
•	โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	(RDPB	Camp)	รุ่นที่	๑๐
•	โครงการจัดเสวนาและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	สวนหลวง	ร.๙

ยุทธศาสตร์ ๑

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ

ยุทธศาสตร์ ๒ 

แผนปฏิบัติราชการด้านการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
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•	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	(นบร.)	รุ่นที่	๘
•	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	ระดับปฏิบัติการ
•	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในระดับต่างๆ	
•	โครงการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมภายในสำานักงาน	กปร.
•	โครงการส่งเสริม/ยกย่องบุคลากรของสำานักงาน	กปร.
•	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศน์ภาษาอังกฤษ	สำาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
		และเจ้าหน้าที่	กปร.	ประจำาปี	๒๕๖๓
•	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
•	โครงการพัฒนาคู่มือประมวลจริยธรรมสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน	กปร.
•	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
•	การส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	แก่ข้าราชการ
•	การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	(ฐานข้อมูลกลาง)
•	ระบบบริหารจัดการงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	(การศึกษา	ทดลอง	และวิจัย)
•	การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ	ประจำาปี	๒๕๖๓
•	โครงการสนับสนุนการติดตั้ง	Internet	Lease	line	ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	๕	แห่ง	ภายใต ้
		การสนับสนุนของสำานักงาน	กสทช.	ระยะที่	๒
•	โครงการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
•	โครงการประเมินผลการบริหารจัดการน้ำาตามแนวพระราชดำาริในลุ่มน้ำาป่าสัก
•	โครงการติดตามผลลัพธ์การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
•	โครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
•	การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการสำานักงาน	กปร.	ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและอื่นๆ	 
		ที่เกี่ยวข้อง	
•	การดำาเนินการนำาเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ	และงบประมาณ	ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้	
		ยุทธศาสตร์ชาติและอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และการรายงานผลการดำาเนินงานลงในระบบ	e-MENSCR	(สศช.)

ยุทธศาสตร์ ๓ 

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือ 

เพื่อสนองพระราชดำาริ
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นายดนุชา  สินธวานนท์ 
เลขาธิการ	กปร.

นายลลิต ถนอมสิงห ์
รองเลขาธิการ	กปร.

นางสาววัชรี วัฒนไกร 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา	ฯ

นายปวัตร์ นวะมะรัตน 
รองเลขาธิการ	กปร.

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน

โครงการ	ฯ

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง 
รองเลขาธิการ	กปร.

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร 
ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน

โครงการฯ

คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
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นางศิริญญา ดิษฐบรรจง 
ผู้อำานวยการกองกิจกรรมพิเศษ

นางศศิพร ปาณิกบุตร 
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๑

นายหทัย  วสุนันต์ 
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๒

นายวิกรม คัยนันทน์์ 
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๓

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ 
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๔

นายสุวิทย์  ดุลยะนันท์ 
ผู้อำานวยการสำานักงาน

เลขาธิการ

นางสุพร  ตรีนรินทร์ 
ผู้อำานวยการกองแผนงาน 

และวิเทศสัมพันธ์

นางกมลินี   สุขศรีวงศ์ 
ผู้อำานวยการกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

นางพิชญดา  หัศภาค 
ผู้อำานวยการกอง
ประชาสัมพันธ์

นายภัททะพงศ์ เทียนศรี 
ผู้อำานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ

นายวัชระ หัศภาค 
ผู้อำานวยการกองติดตาม

ประเมินผล

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์์ 
อำานวยการสูง

ผู้อำานวยการกอง
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ผู้อำานวยการกลุ่ม

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

นางสาวทิพย์กมล  ศุภกุลฐิตาพัฒน์ 
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๑

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๒

นายเอกชัย เพ็งสว่าง 
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๓

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๒๑

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๒๒

นายดำารงค์ หินโม
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๓๑

นายปริญญวัฒน์  วัชรอาภากร
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๓๒

นายธเนศ  มณีกุล
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๑

นายอภิศักดิ์  สรวิสูตร
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๒
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กองติดตามประเมินผล

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์
ผู้อำานวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุทัศน์   ตั้งพิพัฒน์พงศ์ 
ผู้อำานวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตศูนย์สารสนเทศ

นางเสาวลักษณ์ ควรพินิจ
ผู้อำานวยการกลุ่มติดตาม

นางสาวกาญจนา กำาเนิดพันธ์
ผู้อำานวยการกลุ่มประเมินผล

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศ

นางสาวจุไรรัตน์  อินทร์โต
ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์
ผู้อำานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

นางสาวศีต์กร ตันกำาแหง
ผู้อำานวยการกลุ่มแผนงาน

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ
ผู้อำานวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
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กลุ่มนโยบายพิเศษ กองกิจกรรมพิเศษ

นายตรีวิทย์  วินิชสำาเภาทิพย์
ผู้อำานวยการกลุ่มนโยบายพิเศษ

นางอรอนันต์ วุฒิเสน 
ผู้อำานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

สำานักงานเลขาธิการ

นางสาวสุธัญญา ลีแวง
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

นางอรสา สุวรรณประทีป
ผู้อำานวยการกลุ่มช่วยอำานวยการและบริหารทั่วไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวเกสร บุญยกิจสมบัติ
ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
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กรอบอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. ปี ๒๕๖๓ มีจำานวนทั้งสิ้น ๒๒๐ ตำาแหน่ง 

ประกอบด้วย 

■	ข้าราชการ

				ตำาแหน่ง		 จำานวน	๑๓๒	คน		 คิดเป็นร้อยละ	๖๐.๐๐	ของกรอบอัตรากำาลังทั้งหมด

				เจ้าหน้าที่	 จำานวน	๑๓๒	คน	 คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๒๖	ของบุคลากรทั้งหมด

■	ลูกจ้างประจำา 

				ตำาแหน่ง	 จำานวน			๒๒	คน	 คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๐๐	ของกรอบอัตรากำาลังทั้งหมด

				เจ้าหน้าที่		 จำานวน			๒๒	คน	 คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๓๘	ของบุคลากรทั้งหมด

■	พนักงานราชการ

				ตำาแหน่ง	 จำานวน			๖๖	คน	 คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๐๐	ของกรอบอัตรากำาลังทั้งหมด

				เจ้าหน้าที่	 จำานวน			๕๘	คน	 คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๓๖		ของบุคลากรทั้งหมด

การสรรหาและเลือกสรร 

• ดำาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในตำาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ

			(๑	อัตรา)

•	ดำาเนินการเรียกบรรจุข้าราชการในตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ	ลำาดับที่	๕	-	๗	 

			จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำานักงาน	กปร.	(ประกาศผลสอบของสำานักงาน	กปร.	ลงวันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๖๒)		

•	ดำาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป	ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

			(ด้านวิเทศสัมพันธ์)	(๑	อัตรา)

•	ดำาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป	ตำาแหน่งพนักงานประจำาสำานักงาน	

			(๑	อัตรา)	

•	ดำาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป	ตำาแหน่งนายช่างศิลป์	(๑	อัตรา)

อัตรากำาลัง สำานักงาน กปร.

ตำาแหน่ง จำานวน ๖๖ คน 

เจ้าหน้าที่ จำานวน ๕๘ คน

(ร้อยละ ๓๐.๐๐ / ๒๗.๓๖)

ตำาแหน่ง จำานวน ๑๓๒ คน 

เจ้าหน้าที่ จำานวน ๑๓๒ คน

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ / ๖๒.๒๖)
ตำาแหน่ง จำานวน ๒๒ คน 

เจ้าหน้าที่ จำานวน ๒๒ คน

(ร้อยละ ๑๐.๐๐/๑๐.๓๘)
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งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 (สำานักงาน	 กปร.)	 ได้รับงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	งบปกติ	 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	๘๔๖,๗๕๕,๓๐๐	บาท	
แยกตามงบรายจ่ายได้ดังนี้

	 สำานักงาน	 กปร.	 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	
๘๓๘,๖๐๔,๙๖๒.๖๑	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๔๖

หมายเหตุ  : 
	 ๑.	งบประมาณเสนอเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๓	งบดำาเนินงาน
จำานวน	๔,๗๗๕,๗๐๐	บาท	และงบรายจ่ายอื่น	จำานวน	๒๒๔,๓๐๐	บาท	รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๒.	ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมงบรายจ่ายประจำา	ในส่วนของงบบุคลากร	จากสำานักงบประมาณ	เป็นจำานวนเงิน
ทั้งสิ้น	๑,๓๖๔,๒๐๐	บาท

ตารางที่ ๑  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – งบปกติ

ประเภทรายจ่าย งบประมาณ 
ที่ได้รับตาม พรบ.

งบประมาณ 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการใช้จ่าย คงเหลือ

๑.	งบบุคลากร ๘๑,๕๑๓,๖๐๐.๐๐ ๘๒,๘๗๗,๘๐๐.๐๐ ๘๒,๖๙๓,๐๖๖.๕๔ ๑๘๔,๗๓๓.๔๖

๒.	งบดำาเนินงาน ๔๓,๗๓๗,๕๐๐.๐๐ ๓๘,๘๓๗,๔๑๓.๙๕ ๓๔,๖๐๗,๖๑๐.๐๒ ๔,๒๒๙,๘๐๓.๙๓

๓.	งบลงทุน ๔,๗๓๑,๔๐๐.๐๐ ๖,๒๓๒,๑๘๖.๐๕ ๖,๒๓๒,๑๘๖.๐๕ -

๔	งบเงินอุดหนุน ๗๑๕,๐๒๔,๙๐๐.๐๐ ๗๑๕,๐๒๔,๙๐๐.๐๐	 ๗๑๕,๐๒๔,๙๐๐.๐๐ -

๕.	งบรายจ่ายอื่น ๑,๗๔๗,๙๐๐.๐๐ ๑๔๗,๒๐๐.๐๐ ๔๗,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ยอดรวม ๘๔๖,๗๕๕,๓๐๐.๐๐ ๘๔๓,๑๑๙,๕๐๐.๐๐ ๘๓๘,๖๐๔,๙๖๒.๖๑ ๔,๕๑๔,๕๓๗.๓๙
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งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 (สำานักงาน	 กปร.)	 ได้รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 งบกลาง	 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริจำานวน	 ๔	 โครงการ 
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น		๕๔,๕๒๐,๑๑๒	บาท	แยกตามโครงการ	ได้ดังนี้

	 สำานักงาน	 กปร.	 มีผลการใช้จ่าย	 งบกลาง	 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เป็นจำานวนเงิน	 ๓๔,๙๕๓,๐๔๒.๕๙	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๔.๑๑	 ส่งคืนสำานักงบประมาณ	 เป็นจำานวนเงิน	
๑๙,๕๒๓,๕๐๗.๘๕	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๕.๘๑	

ตารางที่ ๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

รายการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่าย ส่งคืน 
สำานักงบประมาณ

คงเหลือ

๑.	โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	
อ.ชะอำา	จ.เพชรบุรี

๑๗,๙๒๐,๕๑๒.๐๐ ๑๗,๙๒๐,๕๑๒.๐๐ - -

๒.	โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๒๙,๖๑๐,๕๔๐.๐๐ ๑๐,๒๗๒,๗๕๙.๗๙ ๑๙,๓๓๐,๓๗๘.๖๕ ๗,๔๐๑.๕๖

๓.	โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๓,๑๐๑,๙๖๐.๐๐ ๒,๘๗๒,๖๗๐.๘๐ ๑๙๓,๑๒๙.๒๐ ๓๖,๑๖๐.๐๐

๔.	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	(	โครงการพัฒนา
ดอยตุง	(พื้นที่ทรงงาน)	)

	๓,๘๘๗,๑๐๐.๐๐	 ๓,๘๘๗,๑๐๐.๐๐ - -

รวมทั้งสิ้น ๕๔,๕๒๐,๑๑๒.๐๐ ๓๔,๙๕๓,๐๔๒.๕๙ ๑๙,๕๒๓,๕๐๗.๘๕ ๔๓,๕๖๑.๕๖

ตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน
Function	

Base

Agenda	

Base

Area 

Base

Innova-

tion	Base

Potential 

Base

๑.	ความสำาเร็จของการขยายผล 
องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริสู่พื้นที ่
โดยรอบ

■ ■ ร้อยละ	๑๐๐ ยกเลิกตัวชี้วัด
	เนื่องจากสถานการณ์	

COVID-๑๙

๒.	ความสำาเร็จของการเผยแพร่ 
องค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	

■ ■ ร้อยละ	๑๐๐
จำานวน 
๖	ด้าน

ร้อยละ	๑๐๐
จำานวน	๙	ด้าน 

๑๖	เรื่อง

๓.	การพัฒนานวัตกรรม	เรื่อง 
“ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการ
ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”

■ ■ ■ ร้อยละ	๑๐๐
๑,๒๐๐	
โครงการ

ร้อยละ	๑๐๐
๑,๒๕๑	โครงการ

๔.	ความสำาเร็จของการขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี		

■ ■ ■ ร้อยละ	๑๐๐
๒๑๗	แห่ง

ยกเลิกตัวชี้วัด
	เนื่องจากสถานการณ์	

COVID-๑๙

๕.	ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนิน
การตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบ	COVID-๑๙

■ ■ ■ ร้อยละ	๙ ร้อยละ	๑๐๐
๓,๙๓๑	ราย/
๓,๙๓๑	ราย
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การดำาเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๓

	 สำานักงาน	ก.พ.ร.	 ได้กำาหนดแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๕	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 และ 
มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๖๓	
					 ต่อมา	คณะรัฐมนตรีในการประชุม	เมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๓	มีมติเห็นชอบไม่นำาผลการดำาเนินงานของส่วนราชการ 
มาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยให้รายงาน 
ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้ดำาเนินการ	และตัวชี้วัดใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	COVID-๑๙ 
เพื่อใช้ในการติดตามผล	(Monitoring)			
	 การปฏิบัติงานของสำานักงาน	 กปร.	 ตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ	 ประจำาปี	 ๒๕๖๓	 (๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 –	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๓)	 ซึ่งผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามตาราง	ดังนี้

ตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน
Function	

Base

Agenda	

Base

Area 

Base

Innova-

tion	Base

Potential 

Base

๑.	ความสำาเร็จของการขยายผล 
องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริสู่พื้นที ่
โดยรอบ

■ ■ ร้อยละ	๑๐๐ ยกเลิกตัวชี้วัด
	เนื่องจากสถานการณ์	

COVID-๑๙

๒.	ความสำาเร็จของการเผยแพร่ 
องค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	

■ ■ ร้อยละ	๑๐๐
จำานวน 
๖	ด้าน

ร้อยละ	๑๐๐
จำานวน	๙	ด้าน 

๑๖	เรื่อง

๓.	การพัฒนานวัตกรรม	เรื่อง 
“ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการ
ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”

■ ■ ■ ร้อยละ	๑๐๐
๑,๒๐๐	
โครงการ

ร้อยละ	๑๐๐
๑,๒๕๑	โครงการ

๔.	ความสำาเร็จของการขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี		

■ ■ ■ ร้อยละ	๑๐๐
๒๑๗	แห่ง

ยกเลิกตัวชี้วัด
	เนื่องจากสถานการณ์	

COVID-๑๙

๕.	ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนิน
การตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบ	COVID-๑๙

■ ■ ■ ร้อยละ	๙ ร้อยละ	๑๐๐
๓,๙๓๑	ราย/
๓,๙๓๑	ราย
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ผลการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
การต่อต้านการทุจริต ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 สำานักงาน	 กปร.	 มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำานักงาน	กปร.	สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี	๒๕๖๓	ที่สำาคัญ	คือ

การดำาเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม

 ■ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ และการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
	 โดยดำาเนินกิจกรรม	๓	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ๑)	 กิจกรรมเสียงตามสาย	 เผยแพร่สัปดาห์ละ	๓	ครั้ง	 ทุกวันจันทร์	 วันพุธ	 และ 
วันศุกร์	 ๒)	 กิจกรรมการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์	 เดือนละ	๑	ครั้ง	 และ	๓)	 กิจกรรมข้อความรณรงค์ผ่านทางหน้าจอ	Desktop	 
ของบุคลากรสำานักงาน	 กปร.	 เดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 ผลลัพธ์ที่ได้:	 บุคลากรสำานักงาน	 กปร.	 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสาระ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน
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 ■ คู่มือองค์กรคุณธรรม สำานักงาน กปร.
	 สืบเนื่องจากที่สำานักงาน	 กปร.	 ได้ดำาเนินโครงการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม	
จริยธรรม	 สร้างค่านิยม	 จิตสำานึกท่ีดีแก่บุคลากรสำานักงาน	 กปร.	
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน	 โดยภายใต้ 
โครงการฯ	 ดังกล่าว	 มีแนวคิดในการจัดทำา	 ๑)	 แผนการ 
ส่งเสริมจริยธรรมและแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต	 ของสำานักงาน	 กปร.	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔)	 และ 
๒)	 คู่มือองค์กรคุณธรรมของสำานักงาน	 กปร.	 ซ่ึงได้ดำาเนินการ 
ต่อยอดจากค่านิยมร่วมของสำานักงาน	 กปร.	 “จงรักและภักดี 
ซ่ือสัตย์ สุจริต สามัคคี อุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 

 ■ โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับ

บุคลากรสำานักงาน กปร. และชุมชนบริเวณโดยรอบสำานักงาน กปร. ประจำาปี ๒๕๖๓ 

	 ปัญหาในสังคมไทยส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
ของคนในสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน	 ปัญหาด้าน
คุณธรรรม	จริยธรรม	และปัญหาทางกายภาพ	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน	 ดังนั้นความสมดุลของ
ร่างกาย	จิตใจ	และการมีอารมณ์ที่มั่นคงจะช่วยให้สามารถปรับ
ตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรู้เท่าทันต่อ
สถานการณ์	 สำานักงาน	 กปร.	 ได้ตระหนักถึงการทำางานอย่าง 
มีความสุขและมีประสิทธิภาพของบุคลากรสำานักงาน	 จึงได้
ดำาเนินการจัดโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม	“พัฒนาจิต เพื่อ
ชีวิตที่สมดุล”	 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับ
บุคลากรสำานักงาน	 กปร.	 และชุมชนบริเวณโดยรอบสำานักงาน	 กปร.	
เมื่อวันที่	 ๗	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำานักงาน	 กปร.	 ในการ 
ร่วมกันค้นหาและกำาหนดอัตลักษณ์ของคน	 กปร.	 ที่สามารถ
แปลงไปสู่การปฏิบัติได้	โดยอัตลักษณ์ของคน	กปร.	ทั้ง	๗	ด้าน	 
ประกอบด้วย		๑)	จงรักและภักดี		๒)	ใช้ชีวิตพอเพียง		๓)	มีคุณธรรม
/ความซ่ือสัตย์		๔)	สามัคคี		๕)	อุทิศตน		๖)	มืออาชีพ		๗)	จิตสาธารณะ 
ซ่ึงสำานักงาน	กปร.	ได้จัดทำาคู่มือองค์กรคุณธรรม	สำานักงาน		กปร.	 
ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของบุคลากรสำานักงาน	กปร.	ต่อไป
  ผลลัพธ์ท่ีได้ :	 บุคลากรสำานักงาน	 กปร.	 มีแนวปฏิบัติ
ตนไปในทิศทางเดียวกัน	 สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร	 และ
เป็นการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำาวัน

/สนับสนุนการสร้างสุขภาวะของคนในองค์กรทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม	
จริยธรรม	 ควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลัก	
บวร	(บ้าน	วัด	โรงเรียน/รัฐ)	
	 กิจกรรมในโครงการฯ	ประกอบไปด้วย	การฟังเทศนา
ธรรมเร่ือง	อยู่อย่างไร	ให้มีความสุข	แบบย่ังยืน	โดยพระอาจารย์	
มนตร์ธัช	อธิปญฺโญ	พระวิปัสสนาจารย์	จากวัดชลประทาน 
ร ังสฤษดิ ์ 	 และการฝึกสมาธิบ ำาบ ัดแบบ	 SKT	 โดย 
รศ.ดร.	 สมพร	 กันทรดุษฎี	 เตรียมชัยศรี	 ซึ่งเป็นการผสมผสาน 
แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์	 จิตวิทยา	 สังคมศาสตร์	 และ
ศาสนศาสตร์	 ท่ีอาศัยการเช่ือมโยงของการปฏิบัติสมาธิกับการทำางาน 
ของระบบประสาทและการควบคุมประสาทสัมผัสเข้าด้วยกัน 



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

22

ซ่ึงจะช่วยร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้	โดยการปรับความสมดุลการทำางานของร่างกายท้ังระบบให้อยู่ในภาวะปกติ
  ผลลัพธ์ท่ีได้  :		ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	สามารถนำาเอาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		หลักธรรม		และหลักวิชามาพัฒนาตนเอง 
ทางด้านร่างกายและจิตใจ	เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานได้

การดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

 ■ ถอดบทเรียนในโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง การวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สำานักงาน กปร. : 

เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตในการวิเคราะห์โครงการฯ ภายใต้หลักคุณธรรม และความโปร่งใส
	 สำานักงาน	 กปร.	 ได้จัดทำาสรุปการถอดบทเรียนในโครงการพี่สอนน้อง	 เรื่อง	 การวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	 สำานักงาน	 กปร.	 :	 เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตในการวิเคราะห์โครงการฯ	 ภายใต้หลักคุณธรรม	 และความโปร่งใส 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารและรุ่นพี่สู่รุ ่นน้อง	 เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	
ปลอดการทุจริต	ประหยัดงบประมาณ	และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	เพื่อให้บุคลากรสำานักงาน	กปร.	ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
การวเิคราะหโ์ครงการฯ	การพจิารณางบประมาณโครงการฯ	ได้ใชเ้ปน็แนวทางประกอบกบัคูม่อืปฏบิติังานโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชดำาริเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมท้ังเป็นการปรับปรุงข้อมูลด้านการวิเคราะห์โครงการให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 ■ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๖๑	 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ 
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 and	 Transparency	 Assessment	
:	ITA)	โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำานักงาน	ป.ป.ช.	กำาหนด	และการประเมิน	ITA	ยังถูกกำาหนดเป็นกลยุทธ์
ที่สำาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 ซึ่งถือเป็นการ 
ยกระดับให้การประเมิน	ITA	ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก
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	 การประเมิน	 ITA	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ
และปัญหาการดำาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	 สามารถนำาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น	 โดยแบ่งเครื่องมือการประเมินออกเป็น	 ๓	 ประเภท	 คือ	 
๑)	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	(Internal	Integrity	and	Transparency	Assessment:	IIT)	๒)	แบบวัดการ 
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	 (External	 Integrity	 and	Transparency	Assessment:	 EIT)	๓)	แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ	(Open	Data	Integrity	and	Transparency	Assessment:	OIT)	
	 สำานักงาน	 กปร.	 เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน	 ITA	 ในปี	 ๒๕๖๓	 จากทั้งหมด	 ๘,๓๐๓	 หน่วยงาน 
โดยสำานักงาน	กปร.	มีผลคะแนนอยู่ที่	๘๖.๖๘	คะแนน	ซึ่งจัดอยู่ในผลการประเมินระดับ	A	(รายละเอียดปรากฏตามตาราง)

คะแนน ITA = ๘๖.๖๘ (ระดับ A)

ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนน

๑)	การปฏิบัติหน้าที่ ๘๘.๘๔

๒)	การใช้งบประมาณ ๘๒.๓๕

๓)	การใช้อำานาจ ๘๔.๘๔

๔)	การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๘.๗๓

๕)	การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๒.๑๔

๖)	คุณภาพการดำาเนินงาน ๙๕.๐๒

๗)	ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๘.๖๕

๘)	การปรับปรุงระบบการทำางาน ๙๐.๐๐

๙)	การเปิดเผยข้อมูล ๗๗.๗๘

๑๐)	การป้องกันการทุจริต ๙๓.๗๕
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 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก	
ได้แก่	แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ พอไปปลูกที่อื่น กลายเป็น
ข้าวจังหวัดอื่น และปัญหาเกี่ยวกับน้ำาแล้ง-น้ำามากใน ๒ ปี
ที่ผ่านมา ต้องมีการเลื่อนการเพาะปลูก ทำาให้ต้นข้าวได้รับ
ผลกระทบตามไปด้วย
  ๒.ให้กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมขังพื้นที่ชุมชม
โดยรอบค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพื้นที่ของ
นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส ในแนวทางที่เหมาะสม 
ซึ่ง	 นายพรชัย	 แสงอังศุมาลี	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา 
กรมชลประทาน	ได้กราบบังคมทูลว่า	จะให้สำานักชลประทานที่	๑๗ 
เข้าไปตรวจสอบ
 ๓ .จากการดำ า เนิ น ง านของนั ก เรี ยนนายร้ อย 
พระจุลจอมเกล้า	 ในโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนว 
พระราชดำารินั้น	 เห็นควรเพิ่มกิจกรรมการเพาะเห็ดฟาง
ในหลายๆ วิธี เช่น ปลูกในกองฟาง และปลูกในตะกร้า 

เพราะเห็นว่า เห็ดฟางราคาดีและบริโภคได้ด้วย ซ่ึงเด็กโรงเรียน 
ตชด.ยังทำาได้
 ๔.ในส่วนของการดำาเนินงานสวนผลไม้ภาคใต้  
ตามแนวพระราชดำาริ	 ทรงรับสั ่งโดยสรุปว่า	 ที ่ประเทศ
สิงคโปร์ ปลูกลิ้นจี่ในโดม ผลผลิตออกมาลูกนิดเดียว น่าจะ 
เป็นพันธุ์ที่นำามาจากจังหวัดนครพนม ว่าจะลองหาพันธุ์และ
ต้นไม้อื่นๆไปให้ทางสิงคโปร์ ซึ่งได้คุยกับอุปทูตแล้ว

 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง	ได้แก่	
ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์	 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ	 ปตท.	
ตำาบลป่ายุบใน	 อำาเภอวังจันทร์	 จังหวัดระยอง	 มีพระราชดำาริ
สรุปได้ดังนี้
 ๑.สำานักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
สำาหรับการดำาเนินโครงการระบบท่อส่งน้ำาบ้านสันติสุข 
ไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ตำาบลป่ายุบใน อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตามที่ผู้แทน
กรมชลประทานกราบบังคมทูลรายงาน
 ๒.เน่ืองจากโครงการระบบท่อส่งน้ำาบ้านสันติสุขไปยัง 

พื้นที่ภาคกลาง - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

การตามเสด็จฯ และพระราชดำาริผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ประจำาปี ๒๕๖๓

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ

พื้นที่ภาคกลาง จำานวน ๑๕ ครั้ง
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 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง 
เปิดงานวันดินโลก	ปี	๒๕๖๒	ณ	โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เส่ือมโทรมเขาชะงุ้มอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลเขาชะงุ้ม 
อำาเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี

ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  เป็นโครงการ 
ท่ีวางระบบท่อส่งน้ำาจากบ้านสันติสุขมายังสระเก็บน้ำาแห่ง
ท่ี ๑ และ  ๒ ของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีดี 
และแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ันควรพิจารณานำาเด็กนักเรียนโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ 
มาเรียนรู้งานในพ้ืนท่ีจริง ท้ังก่อนการก่อสร้าง ในขณะก่อสร้าง
และหลังการก่อสร้าง เพื่อให้เด็กได้รู้และเข้าใจถึงระบบของ 
การบริหารจัดการน้ำา และตระหนักถึงการใช้น้ำาอย่างประหยัด
และรู้คุณค่า 
 ๓.มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาสนับสนุน พันธุ์สัตว์  
ต้นพันธ์ุพืช เมล็ดพันธ์ุพืช ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
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ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก  
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการดำาเนินงานของ
โรงเรียนองครักษ์	 หมู่ที่	 ๓	 ตำาบลองครักษ์	 อำาเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก	 และทอดพระเนตรนิทรรศการผลการ
ดำาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต	 ๗	 จังหวัดนครนายก	 จำานวน	 ๖	 โรงเรียน	 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้	
 ให้พิจารณานำาไส้เดือนดินมาเสริมในการเป็นอาหาร
สำาหรับเล้ียงไก่เพ่ือเพ่ิมโปรตีนในไก่ให้มากย่ิงข้ึน และนำาน้ำาหมัก 
ชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ มาใช้เสริมในการเล้ียงไก่

 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก	ได้แก่
โรงเรียนวัดพราหมณี	หมู่ท่ี	๙		ตำาบลสาริกา	อำาเภอเมืองนครนายก	
จังหวัดนครนายก	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้พิจารณาปรับปรุงและฟ้ืนฟูโรงเรียนในสังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๑ แห่ง ในภาคเหนือที่ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว และร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
ป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากแผ่นดินไหว และ ขอให้ผู้
ที่เก่ียวข้องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาล
เกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามแผน

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ
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ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	ได้แก่
 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ	หมู่ที่	๑๖	ตำาบลทุ่งขนาน	อำาเภอสอยดาว	 
	 				จังหวัดจันทบุรี
 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม	หมู่ที่	๑๑	ตำาบลพวา	อำาเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี
 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว	หมู่ที่	๔	ตำาบลขุนซ่อง	อำาเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี
 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง	หมู่ที่	๑๒	ตำาบลพวา	อำาเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ควรให้มีการฝึกอบรมการตัดแต่งกิ่งไม้ผลและการใช้สารที่เหมาะสมกับไม้ผลแก่เกษตรกรในพื้นที่
 ๒.ให้กรมชลประทานพิจารณาสำารวจความต้องการบ่อบาดาลระดับตื้นของเกษตรกรในพื้นที่ และจัดหาตามความ
    เหมาะสม
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 ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	
และจังหวัดฉะเชิงเทรา	ได้แก่
	 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  
หมู่ท่ี	๕	บ้านคลองตะเคียนชัย	ตำาบลทุ่งมหาเจริญ	อำาเภอวังน้ำาเย็น	
จังหวัดสระแก้ว	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
   ให้กรมชลประทาน สำานักงาน กปร. และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาน้ำาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ตำาบลโมโกร อำาเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก
	 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน	 หมู่ท่ี	 ๑๖  
ตำาบลท่ากระดาน	 อำาเภอสนามชัยเขต	 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
  ให้กรมชลประทานพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
สระเก็บน้ำาของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน บ้านนาอิสาน 
ให้สามารถเก็บกักน้ำาได้ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ำาใช้สำาหรับกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียน 
ในช่วงฤดูแล้ง

 ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ได้แก่
 ■โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก 
หมู่ที ่	 ๙	 บ้านปางไม้	 ตำาบลป่าเด็ง	 อำาเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ระบบสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าเดิมนั้น ขอให้พิจารณาเพิ่ม
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบดีเซลด้วย
 ๒.ขอให้พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มเติม เพื่อ
ให้เพียงพอกับจำานวนนักเรียน 
 ๓.ขอให้นำาไก่ไข่จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์
พระราชทานด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำานวน 
๕๐ ตัว สนับสนุนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งพิจารณาศึกษาหา
วิธีการเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่ด้วย
	 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก	 หมู่ท่ี	 ๒ 
บ้านโป่งลึก	ตำาบลห้วยแม่เพรียง	อำาเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้พิจารณาจัดหาเครื่องสูบน้ำ าพลังงาน 
แสงอาทิตย์เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง โดยเชื่อมต่อกับระบบเดิม และ
ดำาเนินการเป็นโครงการร่วมระหว่างกรมชลประทานและ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 ๒.ขอให้พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ิมเติม
เพื่อให้เพียงพอกับจำานวนนักเรียน	 และทรงรับสั่งกับ 

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ
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นายลลิต	 ถนอมสิงห์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 ขอให้นำาไก่ไข่ 
จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย 
อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำานวน ๑๐๐ ตัว ให้แก่โรงเรียน
พร้อมท้ังพิจารณาศึกษาหาวิธีการเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่
ด้วย
	 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ	 หมู่ที่	 ๙ 
ตำาบลหาดขาม	อำาเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน
พิจารณาสำารวจตรวจสอบแหล่งน้ำาในพ้ืนที่และปรับปรุง
ให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่มีน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภคและทำาการ
เกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
 ๒.ขอให้พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มเติม 
เพื่อให้เพียงพอกับจำานวนนักเรียน	 รวมทั้งมีรับสั่งเกี่ยวกับ 
การขนส่งพันธุ์ ไก่ ไข่จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์
พระราชทานด่านซ้าย	 อำาเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 สรุป
ความว่า	 ไก่ไข่ที่นำามาจากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์
พระราชทานด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่จะขนส่ง 
ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส ขอให้นำามาพักไว้ที่โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
	 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย	 หมู่ที่	 ๗	
ตำาบลห้วยสัตว์ใหญ่	อำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
ขอให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทานพิจารณาจัดหา
น้ำาช่วยเหลือโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย 
โดยปรับปรุงท่อส่งน้ำาเดิมท่ีชำารุดและก่อสร้างบ่อพักน้ำาเพ่ิมเติม 
เมื่อดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำาให้มีน้ำาสำาหรับการ
อุปโภคบริโภคและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพียงพอตลอดท้ังปี
	 ■โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน	 
หมู่ที ่	 ๔	 บ้านท่าวังหิน	 ตำาบลเขาจ้าว	 อำาเภอปราณบุร	ี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้ดำ า เนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ า ด่ืม 
อย่างสม่ำาเสมอ
 ๒.ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดปรับปรุงอ่างเก็บน้ำา
ในพื้นที่จำานวนสามแห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำาคลองอ้ายแดง 
อ่างเก็บน้ำาบ้านย่านซื่อ และอ่างเก็บน้ำาหุบเฉลา
 ๓.กรณีคูน้ ำากันช้าง ขอให้ดำาเนินการด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเกิดอุบัติเหตุพลัดตกได้รับ
บาดเจ็บ  
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 ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  

 ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงเปิดงาน	 “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”	 ประจำาปี	 ๒๕๖๓	 
ณ	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	อำาเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี

 ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์	 กข	 ๗๙	 ณ	 แปลงสาธิต 
การเกษตร	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จังหวัดนครนายก 
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในส่วนของระบบการกระจายน้ำา
พลังงานแสงอาทิตย์	ความว่า
 ....บอกจะทำาอ่างก็เสียดายพื้นที่บ้านตัวเอง ทำาแบบนี ้
(ใช้ระบบพลังงานน้ำาแสงอาทิตย์) เขาถึงพอใจ  

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ
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การตามเสด็จ และพระราชดำาริ

 ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนิน	ทอดพระเนตร
โครงการทหารพันธุ์ดี	กองพันทหารราบ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมในการขุดสระเก็บน้ำาใหม่ และปรับปรุงสระเก็บน้ำาเดิมท่ีอำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร ให้เร่งดำาเนินงานจัดทำาแผน และให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปช่วยดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว รวมถึงให้สำานักงาน กปร. 
ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำาเนินการจัดทำาแผนงานการสนับสนุน
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ให้แก่ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ตำาบลเลยวังไสย์ อำาเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อเป็นแหล่งอาหารของครู
และนักเรียนอย่างเร่งด่วน ต่อไป

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก
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 ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม
และติดตามการดำาเนินงานของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา	 หมู่ท่ี	 ๘	 ตำาบลอ่างคีรี	 อำาเภอมะขาม	
จังหวัดจันทบุรี	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้กรมชลประทาน สำานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดหาน้ำาให้แก่ราษฎรตำาบลอ่างคีรี  
อำาเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี โดยจะดำาเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำาบ้านคลองมะลิ ขนาด
และความยาวตามความเหมาะสม เมื่อดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรตำาบลอ่างคีรี อำาเภอมะขาม จะมีน้ำาสำาหรับ
ทำาการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
 ๒.ให้กรมชลประทานตรวจสอบปริมาณน้ำาใช้สำาหรับการเกษตรภายในพื้นที่โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ ตำาบลป่ายุบใน 
อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการปลูกพืชชนิดใดบ้าง เพื่อให้โรงเรียนฯ วางแผนการเพาะปลูก 
ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำา
 ๓.ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำารวจตรวจสอบ หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาน้ำากัดเซาะบริเวณรั้วโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ ๓ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน    

ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ
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การตามเสด็จ และพระราชดำาริ

ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปยังโรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง	(สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 
ตำาบลสองพี่น้อง	อำาเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	

 ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓  

 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงติดตามผลการดำ า เนินงานของโรง เรี ยนตำ ารวจ 
ตระเวนชายแดน	บ้านเขาจ้าว	หมู่ท่ี	๑	ตำาบลเขาจ้าว	อำาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	ได้แก่
	 ■	ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล	หมู่ที่	๔	ตำาบลชะแล	อำาเภอทองผาภูมิ	
จังหวัดกาญจนบุรี
	 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกค่ี	(ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์)	หมู่ท่ี	๔	ตำาบลปิล๊อก	อำาเภอทองผาภูมิ	
จังหวัดกาญจนบุรี	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ให้ สำานักงาน กปร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดหาน้ำาเพิ่มเติม 
ให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกค่ี โดยดำาเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากห้วยปิล๊อก 
ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ พร้อมทั้งให้ดำาเนินการจัดการระบบสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบโรงกรองน้ำา 
ให้ถูกสุขลักษณะ

ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ
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 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	 ได้แก่	 โครงการทหารพันธุ์ดี	 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	 มณฑลทหารบกที่	 ๒๔ 
ตำาบลหมากแข้ง	อำาเภอเมืองอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.โครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มีแหล่งน้ำาค่อนข้างสมบูรณ์ แม้ว่าดินอาจจะไม่ดีแต่ก็สามารถจัดการได้ 
หากขาดน้ำาจะจัดการยาก
 ๒.โครงการนี้เป็นประโยชน์กับกำาลังพล ซึ่งจะสามารถขยายผลไปให้ความรู้ แก่คนในชุมชนได้ด้วย ทำาให้ราษฎร 
มีรายได้มากขึ้น รายจ่ายลดลง สามารถพึ่งพาตนเองได้
 ๓.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้เกษตรกรปลูกข้าวไม่ได้ 
ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
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ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	 ได้แก่
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา	พึ่งบารมี	หมู่ที่	๑๒	ตำาบลสร้างค้อ	
อำาเภอภูพาน	จังหวัดสกลนคร	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามการดำาเนิน
งานของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการขุดสระ 
เก็บน้ำาให้มีการเพาะปลูกพืช ผัก ชนิดต่าง ๆ ได้หลากหลาย 
สามารถนำาผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนได้อย่างเพียงพอ

 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	ได้แก่
	 ■	โครงการศูนย์พัฒนาพันธ์ุสัตว์พระราชทานด่านซ้าย	
อำาเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย
	 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว	
ตำาบลกกสะท้อน	อำาเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย
	 ■	โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์	ตำาบลเลยวังไสย์	อำาเภอภูหลวง	
จังหวัดเลย	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้มูลนิธิชัยพัฒนา และ สำานักงาน กปร. จัดหา
พันธุ์ไม้ผลและไก่ไข่ ตลอดจนพิจารณาหาพันธุ์สุกร เป็ด ปลา 
ให้แก่โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ด้วย
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 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	ได้แก่
 ■	โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา	บ้านดวนใหญ่	ตำาบลดวนใหญ่	อำาเภอวังหิน	จังหวัดศรีสะเกษ
 ■	โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้วสามัคคี	หมู่ท่ี	๑๒	บ้านตะเคียนเหนือ	ตำาบลศรีแก้ว		อำาเภอศรีรัตนะ	จังหวัดศรีสะเกษ
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ...ขอให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำาสนับสนุนให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และราษฎรบริเวณใกล้เคียง จำานวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 
๒) โรงเรียนวัดสระกำาแพงใหญ่ ๓) โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา และ ๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา...

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
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 ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร 

 และจังหวัดศรีสะเกษ
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	
จังหวัดยโสธร	และจังหวัดศรีสะเกษ	ได้แก่
 ■	โรงเรียนบ้านโหง่นขาม	ตำาบลหนามแท่ง	อำาเภอ 
ศรีเมืองใหม่	จังหวัดอุบลราชธานี
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้พิจารณาดำาเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำาบาดาล
ของโรงเรียนซ่ึงเป็นแหล่งน้ำาสำาหรับการอุปโภคบริโภคภายใน
โรงเรียนและหมู่บ้าน รวมท้ังพิจารณาปลูกไม้ผลภายในพ้ืนท่ี
ของโรงเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคผลไม้ที่มี
ความสดใหม่และปลอดภัย เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ืออาหารของโรงเรียน
 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา	ตำาบล
นาโพธิ์กลาง	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้สำานักงาน กปร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กรมชลประทาน และจังหวัดอุบลราชธานี 
พิจารณาดำาเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาห้วยลา พร้อมเพิ่ม
ประมาณความจุอ่างเก็บน้ำาให้มีความจุเพ่ิมข้ึน และก่อสร้าง
บ่อพักน้ำา พร้อมทั้งปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาที่จำาเป็นบางส่วน
ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา 
และชุมชนบ้านปากลา ให้มีน้ำาสำาหรับดำาเนินการกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ

 ■โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ 	
ตำาบลศรีแก้ว	อำาเภอเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาแก้ไข
ปัญหาการเผาตอซังข้าว โดยการให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับราษฎร 
ในพื้นที่อำาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
 ๒.ให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำาเนินการอบรม 
ให้ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องจักสาน ให้
กับราษฎรบ้านศรีสวัสดิ์ อำาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ■	โรงเรียนบ้านดงนา	ตำาบลหนามแท่ง	อำาเภอศรีเมืองใหม่	
จังหวัดอุบลราชธานี
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้พิจารณาดำาเนินการปรับปรุงบริเวณทางลง 
ท่าจอดเรือบ้านดงนา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
จากสภาพปัญหาริมตลิ ่งทรุดตัว ส่วนในระยะยาว ควรม ี
การศึกษาหาแนวทางในการป้องกันปัญหาการทรุดตัว 
ของตลิ่งแม่น้ำาโขงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและพิจารณา
ดำาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่	 
ตำาบลรุง	อำาเภอกันทรลักษ์	จังหวัดศรีสะเกษ
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำา จึงขอให้ 
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
เกษตรกรในการส่งเสริมอาชีพ โดยการปลูกพืชในสวน
ยางพารา เช่น กาแฟ พืชสมุนไพร หรือพืชอื่นๆ ที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
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พื้นที่ภาคเหนือ จำานวน ๗ ครั้ง

 ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก	ได้แก่
 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 ศาสตราจารย	์
สำาเภา-ไพวรรณ	วรางกูร	ตำาบลพะวอ	อำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก 
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้ช่วยสนับสนุนกรมชลประทานในการ 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำาภายในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
ท่ียังไม่ได้ดำาเนินการ
 ๒.ขอสนับสนุนไก่และเป็ดให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติม
เพราะปัจจุบันคงเหลืออยู่จำานวนไม่มากซึ่งไม่เพียงพอ 
ต่อการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนและครู
 ■	ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยขี้หมี	 อำาเภอท่าสองยาง	 จังหวัดตาก	 มีพระราชดำาริ
สรุปได้ดังนี้
 ไม้ผลไม่ดี เพราะอากาศเย็น ให้หาพันธ์ุไม้ผลท่ีเหมาะสม 
กับสภาพอากาศมาปลูกแทน เหมือนกับเลตองคุ
 ■	โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง	ตำาบลแม่สอง	อำาเภอท่ายาง	
จังหวัดตาก	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดำาเนินงานร่วมกัน เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ำาให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ราษฎรในพ้ืนท่ีวัด และจุดสกัด
อุทยานแห่งชาติแม่เมย โดยก่อสร้างฝายต้นน้ำา พร้อมระบบส่งน้ำา 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

และบ่อพักน้ำา ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมปริมาณน้ำาต้นทุนเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และทำาการเกษตร ให้แก่พ้ืนท่ีได้อย่างเพียงพอ
 ■	 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลพระธาตุผาแดง	
อำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ต้องมีการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์และให้มีรายได้
 ๒.ให้มีบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเรียน
รู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ จังหวัดตาก ในลักษณะคล้ายคลึงกับศูนย์ศึกษา
การพัฒนา และให้มีการระดมทุนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๓.ขาดงานวิจัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในพื้นที่
 ๔.ในการก่อสร้างเรือนกระจกให้ใช้กระจกตรงจาก
วัสดุที่หาได้ในประเทศ 
 ๕.ขอให้รวบรวมพันธุ์ไม้ตะวันตกของไทยและที่มี
อยู่ในแถบใกล้เคียงมาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ดังเช่น
ตัวอย่างของการรวบรวมพันธุ์ไม้จากที่ต่างๆ และนำามาปลูก
ไว้ในวังสระปทุม
 ๖.ให้พยายามรวบรวมพันธุ์ไม้ที่ทนร่มเงามาเพิ่มเติม 
 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี	
ตำาบลโมโกร	 อำาเภออุ้มผาง	 จังหวัดตาก	 มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้
 ๑.ให้กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และสำานักงาน กปร. 
ร่วมกันดำาเนินการจัดหาแหล่งน้ำาให้แก่ราษฎรบ้านแม่กลองคี 
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โดยการก่อสร้างฝายต้นน้ำาพร้อมระบบท่อส่งน้ำา และถังเก็บน้ำา 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่กลองคี
 ๒.ให้ทดลองนำาสูตรอาหารสัตว์ซ่ึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถผลิตได้ มาทำาการทดลองเลี้ยงสัตว์ 
ที่ โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์ สัตว์พระราชทานด่านซ้าย 
จังหวัดเลย
 ๓.ขอให้สนับสนุนระบบส่งน้ำาแก่กลุ่มรวมพลังเกษตร
อินทรีย์ ตำาบลเช้ือเพลิง อำาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึง
เป็นกลุ่มผลิตข้าวสารพันธ์ุหอมมะลิแบบอินทรีย์
	 ■	โครงการทหารพันธ์ุดี	ค่ายวชิรปราการ	อำาเภอเมืองตาก	
จังหวัดตาก
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ระยะเร่งด่วน จะดำาเนินการออกแบบโรงสูบน้ำา
ขนาดเล็ก จำานวน ๑ แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำา และถังเก็บน้ำา 
ตามความเหมาะสม 
 ๒.ระยะยาว จะดำาเนินการศึกษาแนวทางการนำาน้ำามา
เติมให้แก่สระเก็บน้ำาภายในค่ายวชิรปราการ เพ่ือให้มีปริมาณ
น้ำาเพียงพอตลอดท้ังปี สำาหรับดำาเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก
สำารอง
	 ■	 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา	 “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านห้วยวัว	ตำาบลแม่ตื่น	อำาเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และสำานักงาน กปร. ร่วมกันจัดหาน้ำาให้แก่ศูนย์
การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวัว  
วัด และราษฎรบ้านห้วยวัว โดยดำาเนินการก่อสร้างฝายพร้อม
ระบบส่งน้ำาและถังเก็บน้ำา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำาเนิน

 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  
 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์	
ได้แก่
	 ■โครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา	บ้านเกร่ินกระถิน	 
ตำาบลเนินขี้เหล็ก	อำาเภอลาดยาว	จังหวัดนครสวรรค์
		 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล และสำานักงาน กปร.  
ดำาเนินการสำารวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อน้ำาบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

การในลักษณะโครงการร่วมระหว่างกรมชลประทานและ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการจัดหา 
แหล่งน้ำาเพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสำาหรับการอุปโภคบริโภค
ของโรงเรียนและวัด รวมท้ังราษฎรอย่างเพียงพอตลอดปี
	 ■	ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง	
ตำาบลพระธาตุ	อำาเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้กรมชลประทาน สำานักงาน กปร. และหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหาน้ำาให้แก่ศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุงและราษฎรบ้านห้วยสลุง  
โดยดำาเนินการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำาและถังเก็บน้ำา
ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์การเรียนและการอุปโภคบริโภคของราษฎร 
บ้านห้วยสลุงให้เพียงพอตลอดทั้งปี
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 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  
 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ได้แก่
	 ■	 ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ
บ้านน้ำาบ่อสะเป่	อำาเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 หินปูน ต้มก็ไม่หาย กรองก็ไม่หาย ให้ทำาแบบ RO  
ให้พิจารณาในลักษณะนั้น
	 ■	 ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหม้ือ	
อำาเภอแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. ร่วมกัน
ดำาเนินการจัดหาแหล่งน้ำาสนับสนุนศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ โดยการปรับปรุงระบบส่งน้ำา
พร้อมอาคารประกอบ และจัดหาถังเก็บน้ำาเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ และช่วยเหลือราษฎร
บ้านปอหมื้อ
 ๒.ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์
สัตว์พระราชทานด่านซ้าย จังหวัดเลย สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่
และอาหารสัตว์ ให้แก่ ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านปอหมื้อ และศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน
น้ำาบ่อสะเป่ 
 ๓.ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
พิจารณาสำารวจ ซ่อมแซมปรับปรุง เส้นทางคมนาคมจาก
อำาเภอแม่สะเรียงมายังบ้านปอหมื้อ ระยะทางประมาณ 
๕๐ กิโลเมตร เพื่อความสะดวกในการสัญจร ของครู
นักเรียน และราษฎร

บ้านเกริ่นกระถิน ตำาบลเนินขี้เหล็ก อำาเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ และบริหารจัดการการใช้น้ำาให้ชาวบ้านในพื้นที่
ได้รับประโยชน์
	 ■	โครงการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา
ตำาบลหนองกรด	 อำาเภอเมืองนครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค์ 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ให้กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. ร่วมกัน
พิจารณาจัดหาน้ำาสนับสนุนให้แก่ราษฎรตำาบลหนองกรด
และโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา 
ตำาบลหนองกรด อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ให้มีน้ำาเพื่อดำาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอตลอดทั้งปี
	 ■	โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา	ตำาบลหนองหม้อ	
อำาเภอตาคลี	จังหวัดนครสวรรค์	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้แก้ปัญหาในพื้นที่ตำาบลหนองกรด อำาเภอเมือง
และพื้นที่อำาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามแนวทาง  
“สุรินทร์โมเดล” ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่อำาเภอชุมพลบุรี
อำาเภอสำาโรงทาบ อำาเภอศีขรภูมิ อำาเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริอย่างได้ผล
โดยการขุดสระน้ำาในพ้ืนท่ีนา เล้ียงปลานิลจิตรลดา ปลูกไม้ผล 
พระราชทานโดยรอบคันบ่อและปลูกผักพระราชทาน 
ในพื้นที่ รวมทั้งขุดเจาะบ่อน้ำาบาดาลในพื้นที่นาด้วย 
 ๒.ให้กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. ร่วมกัน
พิจารณาจัดหาน้ำาสนับสนุนให้แก่ราษฎรตำาบลหนองหม้อ 
อำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และราษฎรบ้านเกร่ินกระถิน
ตำาบลเนินข้ีเหล็ก อำาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีน้ำา
เพ่ือดำาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอตลอดท้ังปี

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพิษณุโลก 

 ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ในเขตพื้นที ่จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และ 
จังหวัดพิษณุโลก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก	 จังหวัดเชียงราย	
และจังหวัดพิษณุโลก	ได้แก่
	 ■	 โครงการตำารวจพันธ์ุดี	 ตำาบลท่าสาย	 อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรศึกษาและขยายพันธ์ุ
มะละกอฮอลแลนด์ เพ่ือนำามาปลูกในโครงการตำารวจพันธ์ุดี
 ๒.ให้โครงการตำารวจพันธ์ุดีเรียนรู้การถนอมอาหาร
ตามวิธีการท่ีเคยสอนให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
เช่น การทำาปลาดุกอบแห้ง
	 ■	 ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 ตำาบลโป่งงาม	
อำาเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ให้รักษาพันธุ์พืชที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกปี เพื่อจะได้มี
เมล็ดพันธุ์ใหม่และเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช
	 ■	 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดตาก	 มีพระราชดำาริ
สรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุไม้ท้องถ่ินในภาคตะวันตก 
ของประเทศไทย รวมถึงปลูกไม้หลายช้ันเรือนยอดและไม้ใหญ่

ในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดตาก ดังเช่น
ตัวอย่างที่จังหวัดตรัง
 ๒.ให้ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีโดยการปลูกป่าด้วยวิธีธรรมชาติ 
ท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีบริเวณรอบนอกโครงการ ให้เด็ก 
และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
เช่น Camping การศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ คล้ายการดำาเนินงาน 
กิจกรรมสวนป่าพฤกษพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีเป้าหมาย 
เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ตลอดจนเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ต่างๆ 
 ๓.การก่อสร้างให้ดำาเนินการในลักษณะเรียบง่ายได้
ประโยชน์ เน้นการรวบรวม มีเรือนเพาะชำา เพื่อสะสมกล้าไม้ 
ลักษณะคล้ายการดำาเนินงานที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ 
ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุรักษ์ดินและน้ำาเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำาเนินการ
 ๔.ให้ทำาความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เกี่ยวกับ 
การดำาเนินกิจกรรมในโครงการ
	 ■	 โครงการทหารพันธ์ุดีของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ	
จังหวัดพิษณุโลก	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้สำานักงาน กปร. จัดหาเคร่ืองมือทำาการเกษตรท่ีจำาเป็น 
เพ่ือสนับสนุนโครงการทหารพันธ์ุดีของค่ายเอกาทศรถ 
จังหวัดพิษณุโลก
	 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบำารุงที ่	๑๑๒ 
ตำาบลแม่สลองใน	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมป่าไม้
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางจัดหา

 ๔.ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
พิจารณาสนับสนุนวัสดุในการสร้างหอพักนักเรียนโดยใช้ไม้ 
ในพ้ืนท่ี (ไม้ล้มหมอนนอนไพร) และไม้ไผ่ รวมท้ังส่งเสริมการ
ปลูกไผ่ในพ้ืนท่ี เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ
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ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	
ได้แก่	ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	อำาเภอวังทอง	จังหวัด
พิษณุโลก	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้ สำานักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างของโครงการฟาร์มตัวอย่าง
จังหวัดนราธิวาส ที่ถูกเลิกจ้าง โดยใช้พื้นที่หน้าศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง จำานวน ๖ ไร่ มาทำาการเกษตร โดยให้
เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแนะนำา เมื่อได้ผลผลิตก็มอบให้แก่
ราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรม
 ๒.ให้ สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกองทัพ
ภาคที่ ๓ ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำาสนับสนุนให้แก่โครงการ
ทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยดำาเนินการ 
ขุดสระเก็บน้ำาพร้อมระบบรับน้ำา และก่อสร้างสถานีสูบน้ำา
พร้อมระบบส่งน้ำา จำานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) สถานีสูบน้ำา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำา เข้าสู่พื้นที่แปลง
เกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดี และ ๒) สถานีสูบน้ำาด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำา เข้าสู่แก้มลิงลาดบัวขาว

 ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน	ได้แก่
	 ■	 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	 ตำาบลนาไร่หลวง	
อำาเภอสองแคว	จังหวัดน่าน	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
โครงการหลวงถ้ำาเวียงแก และราษฎรบริเวณใกล้เคียง โดยดำาเนินการ 
ก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำาปิดก้ันลำาห้วยมีดพร้อมระบบท่อส่งน้ำา 
ขนาดและความยาวตามความเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาก่อสร้าง 
ถังพักน้ำาบริเวณฝายเวียงแก ๑ จำานวน ๒ แห่ง และถังพักน้ำา 
บริเวณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำานวน ๑ แห่ง ปริมาณ 
ความจุตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
โครงการหลวงถ้ำาเวียงแก และราษฎรบริเวณใกล้เคียง มีน้ำาใช้ 
สำาหรับการอุปโภคบริโภค และทำากิจกรรมต่าง ๆ   ได้อย่างเพียงพอ 
ตลอดปี
	 ■	 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และพัฒนาพื้นที่
ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดน่าน	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.การดำาเนินงานพัฒนาในพื้นที่โครงการ ขอให้ทำา
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยขอให้คำานึงถึงความต้องการและ
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เป็นสำาคัญ

น้ำาให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบำารุงที่ ๑๑๒
 ๒.ให้สำานักงาน กปร. ประสานขอรับการสนับสนุน
ไก่ไข่ จำานวน ๒๐๐ ตัว พร้อมอาหาร จากบริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบำารุงที่ ๑๑๒
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 ๒.การดำาเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่	 ตำาบลสะเนียน	อำาเภอเมือง
น่าน	 จังหวัดน่าน	 สรุปความได้ว่า	 ขอให้ดำาเนินการจัดหาน้ำา
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินกิจการของศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนที่บ้านห้วยลู่โดยเร่งด่วน ให้ทันกับเวลาที่จะ
เปิดทำาการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคมนี้
	 ■	โครงการทหารพันธ์ุดี	กองบังคับการกรมทหารพราน
ท่ี	๓๒	ตำาบลฝายแก้ว	อำาเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำาประชาพิจารณ์ระหว่างราษฎร 
บ้านถ้ำาเวียงแก ตำาบลนาไร่หลวง อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
และราษฎรผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ใน เรื่ อ งการ พัฒนา 
แหล่งน้ำาบริเวณลำาห้วยมีด โดยให้ราษฎรเป็นผู้ตัดสินใจเอง
ว่าต้องการแบบไหน
 ๒.อยากไปดูโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาท่อทองแดง
จังหวัดกำาแพงเพชร ซ่ึงท่ีโดยรอบเป็นสวนส้มมีการใช้ยาฆ่าแมลง 
เยอะ ซ่ึงอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่จะขยับขยายยังไง
 ๓.ให้เปรียบเทียบอาหารเล้ียงไก่ท่ีทางทหารทำากับท่ี
มูลนิธิชัยพัฒนาทำา โดยให้พิจารณาในเร่ืองโปรตีน เพราะไม่ได้ 
ทำาเพ่ือธุรกิจแต่ทำาเพ่ือเพ่ิมโภชนาการ โรงเรียนท่ีไปดูมาเม่ือวาน 
รายงานว่ามีนักเรียน ๔๐๐ คน แต่ขาดสารอาหาร ๑๐๐ คน
ซึ่งไม่ดีเลย ต้องไปดู เรื่องการเลี้ยงไก่ยังไงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
อย่างเก่งก็ ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์

 ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร	 และจังหวัด
พิษณุโลก	ได้แก่
	 ■	 ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร	อำาเภอบางมูลนาก	
จังหวัดพิจิตร	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ทรงมีพระราชดำาริด้านการศึกษา เน้นให้เด็กและ
เยาวชนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น เมื่ออ่านออกเขียนได้แล้ว
ก็สามารถอ่านหาความรู้ในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยจะช่วยได้ให้สอนรายครอบครัว รวมถึงการทำา
เกษตรและมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะได้ลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีอาหาร
บริโภคในครัวเรือน และสามารถพึ่งตนเองได้
	 ■	 โครงการทหารพันธุ์ดี	 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ	
ตำาบลอรัญญิก	อำาเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้กองทัพภาคที่ ๓ ถอนกำาลังทหารพันธุ ์ด ี
ออกจากพื้นที่ชุมชนมละบริ ห้วยลู่ จังหวัดน่าน เนื่องจาก 
ตำารวจตระเวนชายแดนเข้าพื้นที่แล้ว
 ๒.ให้โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ ๓ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปให้ความช่วยเหลือการดำาเนิน
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารในชุมชน โรงเรียนในสังกัด 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำานวน 
๒๐ โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

45

การตามเสด็จ และพระราชดำาริ

พื้นที่ภาคใต้ จำานวน ๓ ครั้ง

 ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา 

 จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา 

 และจังหวัดนราธิวาส 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดสงขลา	จังหวัดตรัง	จังหวัดสตูล	
จังหวัดยะลา	และจังหวัดนราธิวาส	ได้แก่
	 ■	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	อำาเภอปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้โครงการศูนย์พัฒนาพันธ์ุสัตว์พระราชทาน
ด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และโครงการศูนย์
พัฒนาพันธ์ุสัตว์พระราชทานบ้านหนองชะลาบ อำาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก ทดลองการเลี้ยงไก่ไข่ โดยใช้สูตรอาหารที่มีส่วน
ผสมของข้าวกล้องงอก
	 ■	เรือนจำาจังหวัดตรัง	ตำาบลโคกหล่อ	อำาเภอเมืองตรัง	
จังหวัดตรัง	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้ประสานกับสำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำา
เมล็ดพันธ์ุพืชของโครงการศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
จังหวัดเชียงราย มาสนับสนุนให้แก่เรือนจำาจังหวัดตรัง

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา
 และจังหวัดนราธิวาส 

	 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์	
หมู่ท่ี	๔	ตำาบลควนกาหลง	อำาเภอควนกาหลง	จังหวัดสตูล	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้พิจารณาสนับสนุนการดำา เนินงานของ
โรงเรียนเยาววิทย์ อำาเภอกะปง จังหวัดพังงา รวมทั้งขอให้ 
ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและด้าน
แหล่งน้ำาควบคู่กันไปด้วย
	 ■	คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน	และคณะชมรมศิษย์
เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสวรรค์	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 การส่งเสริมการสร้างป่าสร้างรายได้ควรให้ความรู้
เรื่องชนิดพันธุ์ไม้ ว่าชนิดใด ปลูกได้ หรือไม่สามารถปลูกได้ 
ต้นไหนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ต้นไหนเป็นไม้หวงห้าม
ต้นไหนเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ขัดกับข้อกฎหมายป่าไม้เพื่อ
สามารถให้ราษฎรเก็บผลผลิตได้ โดยให้กรมป่าไม้ส่งเสริม
แนะนำาการปลูกป่าสร้างรายได้ในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
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	 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน	หมู่ท่ี	๔	
ตำาบลปาดังเบซาร์	อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้นำาสูตรอาหารต้นทุนต่ำาของกรมปศุสัตว์
ไปทดลองการเลี้ยงกับไก่ของโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์
พระราชทานด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 ๒.ขอให้นำาตัวอย่างการทำาบัญชีครัวเรือนในโรงเรียน 
ไปขยายผลการดำาเนินงานสู่ชุมชนรอบๆ โรงเรียน เพ่ือเป็นการ 
ส่งเสริมให้มีการจัดทำาบัญชีครัวเรือน
	 ■	 ศูนย์ผลิตพันธ์ุพืชพระราชทาน	 “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 
ภาคใต้ตอนล่าง	ค่ายรัตนพล	อำาเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้ พิจารณาความเหมาะสมในการนำ า 
ข้าวกล้องงอกมาผลิตเป็นอาหารสัตว์
 ๒.ควรส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดภายในค่ายรัตนพล
เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรที่สนใจเพื่อนำาไปเลี้ยงและนำาไข่เป็ด 
ไปแปรรูปเป็นไข่เค็ม
	 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ	
หมู่ที่	๘	ตำาบลแม่หวาด	อำาเภอธารโต	จังหวัดยะลา	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ด้านการขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน
ควรมีการสอนเรื่องการจัดทำาบัญชีครัวเรือนให้แก่ราษฎร 
ในชุมชนเพิ่มเติมด้วย
 ๒.น้ำาเพื่อการบริโภคควรมีการนำาไปต้มก่อนด่ืม 
ถึงจะสะอาด รวมทั้งควรหมั่นทำาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 
 ๓.ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และศูนย์
อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาจัดหา
น้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านปาโจแมเราะและ 
บ้านกระป๋องเพิ่มเติม โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ด้านท้ายน้ำา
 ๔ .ขอ ให้ นำ า ไ ก่ ไข่ จ า กศู น ย์ พัฒนาพั น ธุ์ สั ต ว์
พระราชทานด่านซ้าย จังหวัดเลย มาสนับสนุนให้แก่โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ ในรอบการเลี้ยง
ครั้งต่อไป เพื่อเป็นอาหารเสริมด้านโปรตีนให้แก่เด็กนักเรียน
	 ■	เรือนรับรองพิกุลทอง	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลกะลุวอเหนือ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 

 ๑.ราษฎรท่ีเคยทำางานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
บ้านปาฆาบือซา ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งราษฎรในพื้นที่บ้านเขาตันหยง 
บ้านอ่าวมะนาว และบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำาบลกะลุวอ
อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไม่มีงานทำา เพราะไม่
ได้ทำางานในฟาร์มตัวอย่างฯ แล้วบางคนก็ไม่มีอาชีพ อาจเป็น 
เพราะไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือบางส่วนไม่ค่อยช่วย 
ตัวเองในการประกอบอาชีพ บางส่วนมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ 
ส่วนจะปลูกพืชผักก็บอกว่าปลูกอะไรไม่ค่อยได้ โดยขอให้
ช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะพื้นที่เขตอ่าวมะนาว ซึ่งมีสภาพเป็นดินทรายปลูก
ผักไม่ค่อยขึ้น ทั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาโดยการนำาดินพรุ
มาผสม เพื่อเพาะปลูกพืชผักต่าง ๆ ได้
 ๒.ควรพิจารณาจัดหาพื้นที่ทำากินให้แก่ราษฎรที่
เคยทำางานฟาร์มตัวอย่างฯ รวมทั้งราษฎรในหมู่บ้านบริวาร
หรือหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อให้ราษฎรได้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเข้า
มาทำาประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบ
อาชีพที่สนใจ น่าจะแก้ไขปัญหาได้ 
	 ■	 ห้องประชุม	 ๑	 	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลกะลุวอเหนือ	อำาเภอเมือง
นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ควรตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนโดย
รอบโดยเฉพาะหมู่บ้านบริวารหรือหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ 
ว่าปัจจุบันมีสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเป็น
อย่างไร
 ๒.พื้นที่บ้านอ่าวมะนาว สามารถพัฒนาได้โดยการ
เอาดินพรุมาผสมใส่เพ่ือปลูกพืชผักต่างๆ เม่ือผลผลิตได้ดีแล้ว
หากไม่มีตลาดก็สามารถเอามารวบรวมที่ศูนย์ศึกษาฯ หรือ
จุดรวบรวมแห่งใดแห่งหน่ึง เพ่ือกระจายสินค้าต่อไป รวมท้ัง
การส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่นๆ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้
เช่น ราษฎรท่ีบ้านปูลากาป๊ะ ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เดิมไม่ค่อยมีอาหารการกิน แต่มี
การเล้ียงแพะ และผลิตผ้าคลุมฮิญาบ ซ่ึงสร้างรายได้ดีมาก 
	 ■	แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลกะลุวอเหนือ	 อำาเภอเมือง
นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
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 วัตถุประสงค์ท่ีให้นำาไก่ไข่ไปให้เด็กนักเรียนของโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ อำาเภอธารโต 
จังหวัดยะลา เพราะต้องการให้นักเรียนได้บริโภคไข่ไก ่
เพื่อบำารุงร่างกายให้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันไก่ที่มีอยู่ออกไข่น้อยลง
เพราะส่วนใหญ่เป็นไก่ในช่วงหมดไข่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทซีพ ี
ได้เข้ามาต่อยอดการดำาเนินการ เพื่อให้การดำาเนินโครงการฯ 
เกิดความยั่งยืนต่อไป ก็เป็นแนวทางที่ดี
	 ■	โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่	๑๕๓	หมู่ที่	๔	 
ตำาบลกะลุวอเหนือ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ให้แก่นักเรียน
สามารถดำาเนินการได้โดยการฝึกให้นักเรียนได้ออกเสียง
สะกดคำาบ่อยๆ
 ๒.เนื่องด้วยพื้นที่โรงเรียนเป็นดินทราย หากโรงเรียน
มีกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องการเพาะปลูกพืชผักที่เจริญเติบโต
บนพื้นที่ดินทรายได้ ควรนำาไปประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ราษฎรในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้และนำาไปปฏิบัติใน
ครัวเรือนต่อไป รวมทั้ง ชักชวนให้ชาวบ้านมีการจัดทำาบัญชี
ครัวเรือนควบคู่กันไปด้วย
 ๓.ควรให้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เข้ามาร่วมเป็น 
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน
	 ■	โรงเรียนบ้านบางมะนาว	หมู่ที่	๑	ตำาบลกะลุวอเหนือ	
อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริสนับสนุนการปลูกไม้ผลเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน
บ้านบางมะนาว โดยสามารถพิจารณาดำาเนินการเพาะปลูก
ด้วยการขุดหลุมหรือการปลูกพืชในกระถาง

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร 

 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร	ได้แก่
	 ■	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี	 
หมู่ท่ี	๑๓	ตำาบลครน	อำาเภอสวี	จังหวัดชุมพร	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ขอให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน ปรับปรุง
และซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำาฝายทดน้ำาบ้านคลองหลุง 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ และก่อสร้างถังพักน้ำา ขนาดและท่ี
ต้ังตามเหมาะสม พร้อมจัดหาเคร่ืองสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือสูบน้ำาจากฝายชะลอน้ำาไปเติมยังถังพักน้ำาเม่ือดำาเนินการ
แล้วเสร็จ โรงเรียนจะมีน้ำาสำาหรับการอุปโภคบริโภค และ
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพียงพอตลอดท้ังปี
	 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์	หมู่ท่ี	๑๖	
ตำาบลละแม	อำาเภอละแม	จังหวัดชุมพร	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ขอให้สำานักงาน กปร. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมชลประทาน พิจารณาดำาเนิน
การพัฒนาแหล่งน้ำา ระยะที่ ๒ โดยดำาเนินการก่อสร้าง
ระบบประปาภูเขา ซึ่งโครงการจัดหาน้ำาดังกล่าวจะดำาเนิน
การในลักษณะโครงการร่วมระหว่างกรมชลประทาน และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อดำาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหาร น้ำา
ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นน้ำา ป่าไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำา
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ให้แก่โรงเรียนและราษฎรบ้านทรัพย์ทวี จะได้มีน้ำาสำาหรับ
การอุปโภคบริโภค และดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ เพียงพอ 
ตลอดทั้งปี
	 ■	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร	หมู่ท่ี	๑๖	
ตำาบลละแม	อำาเภอละแม	จังหวัดชุมพร	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้สำานักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทานพิจารณา 
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาพร้อมระบบส่งน้ำา และอาคารประกอบ
ในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อส่งน้ำาสำาหรับการอุปโภคบริโภค
และดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างย่ังยืน และเพียงพอตลอด
ท้ังปี... 
 ๒.ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัด
ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำากติกาการใช้
น้ำาและการบริหารจัดการน้ำาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนตำารวจ 
ตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร และเกษตรกร เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยกำาหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีการเกษตรและชนิดพืชที่เพาะปลูกให้ชัดเจน
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำาใช้การที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
ให้ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อควบคุม
จำานวนเกษตรกร และจำากัดพื้นที่การเพาะปลูกทุเรียน ไม่ให้
ขยายพื้นที่ไปมากกว่านี้ ซึ่งจังหวัดชุมพร น่าจะเป็นจังหวัด
แรกที่ดำาเนินการ

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร 

 ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

 และจังหวัดสงขลา
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	
จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	และจังหวัดสงขลา	ได้แก่
	 ■	 แปลงสาธิตการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื ้นที ่
ดินเปรี ้ยวจัด	 บ้านโคกชุมบก	 (นายเดช	 มินทการต์)	
ตำาบลไพรวัน	อำาเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้ทดลองการปลูกกระจับในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เพราะเป็นพืชที่ปลูกได้ในพื้นที่น้ำาท่วม
 ๒.จากปัญหาน้ำาท่วมในพื้นที่ หากปรับเปลี่ยนเวลา 
ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวแล้ว จะสามารถทำานาได้
 ๓.เรื่องการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดงขอให้ทำา
ต่อไป แล้วนำามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
 ๔.การผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 
เป็นแนวทางที่ดีให้ดำาเนินการต่อไป
	 ■	โรงเรียนบ้านค่าย	หมู่ท่ี	๒	บ้านค่าย	ตำาบลกะลุวอเหนือ 
อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาการส่ง
เสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินให้แก่โรงเรียนตามท่ี 
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านค่ายได้แจ้งความประสงค์ไว้
 ๒.ขอให้สำานักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯสนับสนุนไก่ไข่เพ่ิมเติมให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย รวมท้ัง 
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ให้สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกศิลาด้วย
 ๓.ปัญหาเรื่องเด็กขาดสารอาหารภายในโรงเรียน
ก็ต้องเร่งแก้ไข ควรส่งเสริมด้วยการบริโภคอาหารช่วยเพิ่ม
ธาตุเหล็ก โดยเฉพาะผักใบเขียว เช่น ตำาลึง คะน้า ฯลฯ
	 ■	 อาคารพิกุลกนก	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลกะลุวอเหนือ	อำาเภอเมือง
นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ขอให้สำานักงาน กปร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ 
และพันธุ์พืช และกรมชลประทานร่วมกันจัดหาน้ำาเพิ่มเติม 
ให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ (ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำาเนินการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากห้วยปิล๊อก 
ขนาดตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ซึ่งจะสูบน้ำา 
ไปเติมยังถังพักน้ำาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ ๕๐  
ลูกบาศก์เมตร
	 ■	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	 ตำาบลกะลุวอเหนือ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 
จังหวัดนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ควรมีการสอนวิธีการ
ทำาอาหารไก่ไข่ ซึ่งเป็นสูตรของกรมปศุสัตว์ควบคู่ไปด้วย
 ๒.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหา
เรื่องลิง บริเวณโดยรอบพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ ที่มา
ทำาลายพืชผลทางการเกษตรและก่อกวนกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนโดยรอบพื้นที่
 ๓.ค่ายรัตนพลมีศูนย์แจกจ่ายพันธุ์สัตว์แล้ว แต่ทั้งนี้ 
เขตพื้นที่ภาคใต้ขอให้พิจารณาหาพื้นที่สำาหรับเป็นศูนย์ผลิต
พันธุ์สัตว์ให้เหมาะสม
 ๔.เร่ืองการตรวจหาเช้ือหนอนพยาธิให้กับเด็กในพ้ืนท่ี 
ควรเพ่ิมเติมการตรวจเช้ือแบคทีเรียในน้ำาอุปโภคบริโภค ขอให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย
 ๕.ด้านน้ำาอุปโภคบริโภคของโรงเรียนมีเพียงพอ 
เหมาะสมหรือไม่ น้ำาทิ้งจากโรงอาหารเป็นอย่างไร ควรมีการ
จัดการในเรื่องสุขอนามัยให้ได้ตามมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก
 ๖.ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลอง 
การปลูกพริกไทยค้างกับต้นทองหลาง

	 ■	 อาคารอเนกประสงค์ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ตำาบลสะเตง	อำาเภอเมืองยะลา	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ขอให้สำานักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ดำาเนินการจัดทำา ศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธ์ุสัตว์พระราชทาน 
ณ ศูนย์อำานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาปากพนัง 
อันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
 ๒.ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และ 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
พิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำาให้แก่ราษฎรบ้านปาโจแมเราะ  
และราษฎรบ้านกระป๋อง ตำาบลแม่หวาด อำาเภอธารโต 
จังหวัดยะลา โดยดำาเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาจากฝาย
บ้านกือแด เพื่อส่งน้ำาไปยังถังเก็บน้ำา ขนาดความจุ ๑,๖๐๐  
ลูกบาศก์เมตร ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านปาโจแมเราะให้มีน้ำาใช้สำาหรับการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 
 ๓.ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และ 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
พิจารณาปรับปรุงฝายบูเก๊ะซายี เพื่อส่งน้ำาช่วยเหลือราษฎร
บ้านบูเก๊ะซายีประมาณ ๒๐ ครัวเรือน ซึ่งประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำาสำาหรับการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถมี
น้ำาใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
 ๔.ขอให้กรมชลประทานดำาเนินการจัดฝึกอบรม 
ยุวชลกร และราษฎรในพื้นที่บ้านปาโจแมเราะ บ้านกระป๋อง
บ้านกือแด และบ้านบูเก๊ะซายี ตำาบลแม่หวาด อำาเภอธารโต
จังหวัดยะลา ในเรื่องการใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า การมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการน้ำาร่วมกันระหว่างหน่วยราชการ 
และราษฎรในพื ้นที ่ รวมถึงการดูแลบำารุงรักษาอาคาร
ชลประทานสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน
 ๕.ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องช้ีแจงทำาความเข้าใจ
แก่เกษตรกรบ้านปาโจแมเราะ และหมู่บ้านใกล้เคียง เกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารจัดการน้ำาจากโครงการที่มุ่งเน้นสนับสนุนน้ำา
เพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นเบ้ืองต้น สำาหรับน้ำาเพ่ือการเกษตร
เช่น การทำาสวนทุเรียน ควรมีการบริหารจัดการน้ำาให้เหมาะสม 
เนื่องจากปริมาณน้ำามีอย่างจำากัด
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การตามเสด็จ และพระราชดำาริ

	 ■	โรงเรียนอิบตีดาวิทยา	หมู่ที่	๗	บ้านบริจ๊ะ	ตำาบลลาโละ	อำาเภอรือเสาะ	จังหวัดนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
   ๑.ขอให้สำานักงาน กปร. พิจารณาการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เพ่ือใช้ในกิจกรรม 
ของโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ี
 ๒.ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า 
คุณภาพน้ำา และแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมขังให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในโครงการ 
ตามพระราชดำาริในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา
	 ■	โรงเรียนบ้านเขาตันหยง	หมู่ที่	๔	บ้านเขาตันหยง	ตำาบลกะลุวอเหนือ	อำาเภอเมืองนราธิวาส	
	 มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้ทหารเข้าไปในหมู่บ้านไปช่วยเหลือในด้านต่างๆ ภายในชุมชนด้วย
 ๒.ขอให้ช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์แก่ทางโรงเรียนบ้านเขาตันหยง
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การสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ(งบกลาง) 
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

	 สำานกังาน	กปร.	ไดพ้จิารณากลัน่กรองวิเคราะหแ์ผนงาน/โครงการเสนอ	กปร.	อนมุตังิบประมาณใหกั้บหนว่ยงาน 
ต่างๆ	เพื่อดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ	รวมทั้งสิ้น	๑๕๑	โครงการ/กิจกรรม	โดยกระจายตามพื้นที่ต่างๆ	และประเภท
การพัฒนา	ดังนี้

ภาค จำานวนโครงการ งบประมาณ

ภาคกลาง	 ๓๑ ๔๗๘,๓๔๑,๙๔๙

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ๒๙ ๔๕๑,๒๑๒,๑๗๗

ภาคเหนือ	 ๖๒ ๗๘๐,๙๓๕,๗๖๕

ภาคใต้	 ๒๒ ๓๘๔,๙๓๘,๙๒๘

ไม่ระบุภาค	 ๗ ๓๙๑,๕๓๐,๒๘๒

รวม ๑๕๑ ๒,๔๘๖,๙๕๙,๑๐๑

ประเภท จำานวนโครงการ งบประมาณ

๑.	ด้านการเกษตร	 ๒ ๘๐๙,๗๔๐

๒.	ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา	 ๖๐ ๑,๒๕๐,๓๙๑,๑๓๗

๓.	ด้านสิ่งแวดล้อม	 ๓๔ ๑๒๕,๕๗๐,๒๗๕

๔.	ด้านส่งเสริมอาชีพ	 ๕ ๓๒๙,๗๐๔,๒๗๙

๕.	ด้านคมนาคม/สื่อสาร	 ๑ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๖.	ด้านบูรณาการ/อื่นๆ	 ๔๙ ๗๕๕,๔๘๓,๖๗๐

รวม ๑๕๑ ๒,๔๘๖,๙๕๙,๑๐๑

ขั้นตอนการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การรวบรวม
และแจ้งให้ทราบถึง 

พระราชดำาริ

การศึกษา วิเคราะห์ 
และจัดทำารายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การพิจารณากลั่นกรอง
ระดับกระทรวงหรือ

ระดับคณะกรรมการ(ถ้ามี)

การพิจารณาของ

สำานักงาน กปร. และ กปร.

การดำาเนินงาน

ตามโครงการ / กิจกรรม
การติดตามประเมินผล

การบริหารจัดการ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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งานฎีกา

 ฎีกา หมายถึง คำาร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อขอ 
พระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ขาดแคลนถนน น้ำา ไฟฟ้า ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ในเรื่องที่ดินทำากิน ต้องการอาชีพ ฯลฯ

รูปแบบและวิธีการทูลเกล้าฯ

 ถวายฎีกา	 มี	 ๒	ทาง	 คือ	 การทูลเกล้าฯ	 ถวายอย่างเป็นทางการผ่านสำานักพระราชวัง	 และการทูลเกล้าฯ	 ถวายในเวลา
เสด็จพระราชดำาเนินผ่านหรือเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่าง	ๆ

กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสำานักงาน กปร.
	 จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำานักพระราชวัง	 สำานักงาน	 กปร.	 กรมชลประทาน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้มีการ

กำาหนดกรอบระยะเวลาในการดำาเนินงานไม่เกิน		๑		ปี	โดยนับต้ังแต่สำานักงาน	กปร.	ได้รับเร่ืองจากสำานักพระราชวัง	จนถึงข้ันตอน 

การสรุปข้อมูลเสนอสำานักพระราชวัง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำานักงาน กปร.

ขั้นตอนที่ ๑ 
 เมื่อได้รับหนังสือจากสำานักพระราชวังแล้ว	 สำานักงาน	 กปร.	 จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (ภายใน	 ๘	 วันทำาการ)	
พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นพร้อมทั้งแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ ๒ 
 ประมาณ	๑	เดือน	หลังจากส่งหนังสือแล้ว	จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำานักงานเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๓ 
	 หน่วยงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พร้อมแนวทางในการให้ความช่วยเหลือส่งมายังสำานักงาน	 กปร.	 ภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด	ดังนี้
	 ๑.	กรมชลประทาน		 	 	 	 	 	 ๙๐	วัน
	 ๒.	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช		 	 	 ๖๐	วัน
	 ๓.	กระทรวงมหาดไทย		 	 	 	 	 	 ๑๕	วัน
	 ๔.	หน่วยงานอื่น	ๆ		 	 	 	 	 	 ๓๐	วัน

ขั้นตอนที่ ๔ 
	 เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบถ้วนแล้ว	สำานักงาน	กปร.	จะจัดทำาสรุปข้อมูลเสนอสำานักพระราชวัง	โดยมีกรอบ
ระยะเวลา	๔๐	วัน	นับจากได้รับหนังสือของหน่วยงานฉบับสุดท้าย	เพื่อนำาขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย	

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา	ต่อไป
	 นอกจากนี้ในปี	๒๕๕๑	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ได้อัญเชิญ
พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
เรื่องฎีกา	สรุปได้ดังนี้
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	 ๑.	ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่มาจากฎีกา
	 	 ๑.๑	โครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณในการดำาเนินงานสูง	มอบหมายให้สำานักงาน	กปร.	รับดำาเนินการ
	 	 ๑.๒ โครงการขนาดเล็ก	 และเป็นโครงการที่มีกิจกรรมดำาเนินงานครบวงจร	 มีความจำาเป็นเร่งด่วนและใช้ 
งบประมาณไม่สูงมาก	มอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนารับดำาเนินการ
	 	 ๑.๓ โครงการท่ีสามารถใช้งบปกติของส่วนราชการดำาเนินการได้ให้ประสานแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
รับดำาเนินการ
	 ๒.	 การทำาโครงการแก้ปัญหาของผู้ร้องฎีกา	 ควรพิจารณาประโยชน์ที่เกิดจากโครงการว่า	 ต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดกับ
ชุมชน	หมู่บ้านในส่วนรวมมากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะผู้ร้อง
	 ๓.	ทรงให้ความสำาคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ร้อง	ชุมชน	ในระหว่างการดำาเนินการโครงการ	โดยควร
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อน	 ทั้งนี้	 สามารถ
ใช้สื่อประเภทต่างๆ	เช่น	วิทยุของส่วนราชการในพื้นที่	เช่น	วิทยุทหาร	สถาบันการศึกษา	หรือทางเว็บไซต์ต่าง	ๆ

พื้นที่ภาค ฎีกาเข้า

(เรื่อง)

สำานักงาน กปร.ตอบ

สำานักพระราชวัง 

(เรื่อง)*

รับเป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

(โครงการ)*

ช่วยเหลือด้วยแนวทางอื่น

(เรื่อง)*

ภาคกลาง ๘ ๖ ๔ ๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๗

ภาคเหนือ ๑๑ ๓๘ ๒๓ ๑๐

ภาคใต้ ๕ ๑๓ ๑๑ ๗

รวม ๓๖ ๗๐ ๕๑ ๓๐

หมายเหตุ : *เป็นฎีกาที่ไม่ใช่เฉพาะของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีฎีกาสะสมมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า

การดำาเนินการด้านฎีกาของสำานักงาน กปร. ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลเขาหินซ้อน	อำาเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้มีพระราชดำาริ	เม่ือวันท่ี	๘	สิงหาคม	๒๕๒๒ 
ให้พิจารณาพัฒนาพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ	 ถวายที่ตำาบลเขาหินซ้อน	 อำาเภอพนมสารคาม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยให้ดำาเนิน
การสำารวจดินอย่างละเอียด	 เพื่อจัดแบ่งส่วนให้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะให้ผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้	 ในด้านการชลประทาน 
การเกษตรกรรม	 การปศุสัตว์	 การประมง	 ตลอดจนการสาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน	 และให้ดำาเนินงานเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง 
การศึกษาการเกษตรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด	 ซ่ึงจะเป็นสถานท่ีให้เกษตรกร	 และผู้สนใจได้เข้าชมศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนำาไปปฏิบัติตาม 
พร้อมส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านรวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีรอบศูนย์ศึกษาฯ	 บริเวณลุ่มน้ำาโจนให้มีความเจริญเป็นตัวอย่างแก่การ 
พัฒนาพื้นที่อื่น	ต่อไป
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 พระราชทานพระราชดำาริ 
กับนายจุลนภ	 สนิทวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 องคมนตรีในรัชกาลที่	 ๙	 ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในขณะนั้น	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	สรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้
 •	พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการพัฒนาแหล่งน้ำา	ปรับปรุงบำารุงดิน	ฟื้นฟูสภาพป่าไม้	 
ปรับแผนการผลิตของเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ	รวมถึงการทำาบัญชีขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น	และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
 •	ให้นำาวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดที่ได้ผลแล้ว	มาใช้กับพื้นที่ดินเปรี้ยวที่บางคล้า	และสาธิตตามแนวทฤษฎีใหม่
 •	ให้ศูนย์ศึกษาฯ	เป็นสถานที่ศึกษาการผสมพันธุ์พืชเพื่อสร้างพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่มีคุณภาพดีให้เป็นที่แพร่หลายสืบไป
 •	ให้มีศูนย์ศิลปาชีพฝึกหัดการจักสาน	ทอผ้า	และศิลปหัตถกรรม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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ผลการดำาเนินงาน
๑. งานศึกษาวิจัย 
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ได้ดำาเนินโครงการ
จัดทำาตัวชี้วัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 เพื่อเชื่อมโยง 
หรือใช้ประโยชน์จากตัวชี้ วัดโครงการอันเ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริกับงานศึกษา	ทดลอง	วิจัยและพัฒนา	รวมทั้งงาน
ทดสอบ	 สาธิต	 ของศูนย์ศึกษาฯ	 เพื่อเป็นการวัดผลสำาเร็จและ
ขยายแนวคิดของการพัฒนาให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง 
และเป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล	 จึงได้มี 
การเก็บบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาในด้านต่างๆ	 ของศูนย์ฯ	
จำานวน	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาที่ดิน	 ตัวชี้วัด 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา	 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาป่าไม้	 และตัวชี้วัด 
ด้านการพัฒนาการเกษตร	โดยดำาเนินการตามคู่มือตัวชี้วัดที่จัด
ทำาขึ้นเพื่อใช้แสดงการช้ีวัดผลการพัฒนาในแต่ละด้านว่ามีการ
พัฒนาและความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร	อีกทั้งยังใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้มีทิศทางและกรอบ
มาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นระบบ

๒. การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
	 ๑)นำาผลงานศึกษา	 ทดลอง	 วิจัยและพัฒนา	 และงาน 
ทดสอบสาธิตที่ประสบผลสำาเร็จ	ถอดเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด
สู่กลุ่มเป้าหมาย	 ประชาชนทั่วไป	 และการขยายผลสู่โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน	๑๔	แห่ง	 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา	ในกิจกรรมต่างๆ	เช่น	ส่งเสริมการทำาเกษตร
อินทรีย์ตามวิถีพอเพียง	 ให้กับเกษตรกร	 จำานวน	 ๑๓๐	 ราย 
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์	
ให้กับเยาวชน	จำานวน	๒๕๐	ราย
	 ๒)นำาผลงานศึกษา	 ทดลอง	 วิจัยและพัฒนา	 และงาน 
ทดสอบสาธิตด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ประสบผลสำาเร็จ	 ถอดเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่ม 
เป้าหมายและประชาชน	โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาฯ	เช่น	การ
รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อม	สาธิตการปรับปรุงบำารุงดิน	สาธิตการทำาน้ำาหมัก 
ชีวภาพ	 สารไล่แมลงและขยายเชื้อจุลินทรีย์	 ควบคุมและกำาจัด
โรคพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 สาธิตศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง 
ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	

นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาฯ	 ได้ดำาเนินการในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ 
ได้แก่	 สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่บ้านธารพูด	
(พื้นที่	 ๓๓	 ไร่)	 โครงการสาธิตการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวพื้นที่
โครงการส่วนพระองค์บางคล้า	(พื้นที่	๑๑๔	ไร่)
	 ๓)ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรชุมชนเครือข่าย 
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ศูนย์ศึกษาฯ	 ได้ดำาเนิน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร	 เช่น	 โครงการ	 ๖๐
	พรรษา	๖๐	หมู่บ้าน	๖	ศูนย์ศึกษาฯ	สร้างคน	สร้างป่า	พัฒนา
คุณภาพชีวิต	 การฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบกับการพัฒนา
แบบพอเพียง	 ให้กับเกษตรกร	 จำานวน	 ๕๐	 ราย	 การฝึกอบรม
ขยายผลสำาเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 แก่ผู้ที่ 
สนใจทั่วไป	 จำานวน	 ๔๐๐	 ราย	 การฝึกอบรมเยาวชนไทย
สืบสานปณิธานงานพ่อ	 ให้กับเยาวชน	 จำานวน	 ๓๖๐	 ราย 
การฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	 ให้กับเยาวชน	 จำานวน	 ๔๐	 ราย 
การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 จำานวน	 ๒	 ราย	 
ส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพสู่โรงเรียนและงานทำาเตาเอนกประสงค์ 
หมู่บ้านรอบศูนย์	 ส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีในพื้นท่ี 
๓	 ตำาบล	 ตำาบลละ	 ๕๐	 ไร่	 รวมพ้ืนท่ี	 ๑๕๐	 ไร่	 ส่งเสริมการทำา
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน	 จำานวน	 ๑๐๐	 ราย	 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว	จำานวน	๓๐	ราย 
	 ๔)พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริ	 ให้สามารถ
รองรับการศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยในปี	๒๕๖๓ 
ดำาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จำานวน	 ๕	 แห่ง	 เพื่อเป็นสถานที่สำาหรับถ่ายทอดความรู้ 
ด้านต่างๆ	 ให้แก่เกษตรกร	 ซึ่งศูนย์ฯ	 ได้ดำาเนินการจัดทำาศูนย์
เรียนรู้ไว้ในพื้นที่ต่างๆ	 ของหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ	 สำาหรับใช้เป็น
สถานทีศ่ึกษาดูงานของเกษตรกรทั่วไป	 ให้มีศักยภาพเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการศึกษาดูงาน
 ๕)การพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงพัฒนา 
ตามแนวพระราชดำาริ	 ศูนย์ศึกษาฯ	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในรูปแบบของโครงการรักษ์ป่าเขาหินซ้อน 
ตามแนวพระราชดำาริ	ด้านการพัฒนาป่าไม้
	 ๖)การจัดการแปลงเกษตรท่ีได้คุณภาพมาตรฐานของ
การผลิตการเกษตรเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน	
ด้วยเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบๆ	ศูนย์ศึกษาฯ	ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการปลูกข้าวเพ่ือใช้ทำาเป็นเมล็ดพันธ์ุท่ีดี	 ศูนย์ศึกษาฯ 
จึงได้ดำาเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ	
๑๐๕	 เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์	 เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้เรื่องข้าว	
ให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติ	และเยี่ยมชม
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ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ศูนย์ฯ	เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านต่าง	ๆ	ให้แก่เกษตรกรรอบศูนย์		และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา	
เพื่อให้สามารถนำาความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ดังนี้
	 ๑.ด้านการขยายผลความรู ้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนฯ	 	 ได้นำาผลสำาเร็จจากการวิจัยขยายผลไปสู่เกษตรกร 
พื้นที่รอบศูนย์ฯ	 จำานวน	 ๔๓	 หมู่บ้าน	 ๑๒,๔๐๓	 ครัวเรือน	
และการนำาตัวอย่างแห่งความสำาเร็จที่เกษตรกรสามารถนำาไป
ปฏิบัติตามจนเกิดผลสำาเร็จในอาชีพ	 โดยศูนย์ฯ	สามารถคัดเลือก 
เพื่อนำามาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อทำาหน้าที่เป็นเครือข่าย 
เพื่อขยายผลองค์ความรู้ได้	 ๑๕	 แห่ง	 และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	
จำานวน	 ๑๘	 กลุ่ม	 โดยในภาพรวมของผลจากการพัฒนาอาชีพ
ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ฯ	 มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
มีรายได้เฉลี่ยประมาณ	๖๐,๐๐๐	บาท	ต่อคนต่อปี	
	 ๒.การถ่ายทอดส่งเสริมความรู้ไปสู่เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดสระแก้ว	 รวม	 ๑๔	 โรง	 ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนฯ	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน	 ตลอดจนการขยายผลสู่ผู้ปกครองของนักเรียน 
ให้ได้ความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจำาวันได้	 จึงได้ดำาเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การเกษตร	 ส่งเสริมการทำาผลิตภัณฑ์สำาหรับใช้ในครัวเรือน 
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร	 สุขภาพ	 เศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 ๓.การสนับสนุนและอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ	 เช่น	
ไก่เขาหินซ้อน	 ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว	 เป็ดไข่พื้นเมืองพันธุ์
ปากน้ำา	 ปลาดุกอุยเทศ	 ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
เพื่อนำาไปผลิตทดแทนเป็นพันธุ์ใหม่รุ่นต่อไป
	 ๔.ในแต่ละปีมีจำานวนผู้เข้ารับการอบรมและศึกษา
ดูงาน	 การขอรับบริการด้านต่าง	 ๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 ปุ๋ยน้ำา
ชีวภาพ	 การทำาอาหารแปรรูป	 การถนอมอาหาร	 ตลอดจน
เป็นสถานที่ถ่ายทำาสารคดีเกี่ยวกับผลความสำาเร็จของศูนย์ฯ 
โดยระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๖๒	ถึงเดือนกันยายน	๒๕๖๓	มีผู้
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ	เป็นจำานวนทั้งสิ้น		๔๔,๙๐๓	คน
	 ๕.การขยายผลสำาเร็จของศูนย์ศึกษาฯ	 ให้แก่ผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษาอบรม	 ระหว่างตุลาคม	 ๒๕๖๒	 ถึงเดือนกันยายน	
๒๕๖๓	มีผู้รับการฝึกอบรม	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	๕๕๐	คน
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลคลองขุด	อำาเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได ้ม ีพระราชดำาร  ิ
เมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๒๔	 ความโดยสรุปว่า	 “ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำาโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง
และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี”
	 ดังนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ขึ้นที่ 
ตำาบลคลองขุด	 อำาเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลัก	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำาเนินงาน
ตามแนวทางการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล	นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชดำาริเพิ่มเติมเมื่อวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๒๔	
ความโดยสรุปว่า	 “ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เช่นเดียวกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล” 
	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๒๖	 สิงหาคม	 ๒๕๓๑	 ความโดยสรุปว่า	 “คุ้งกระเบนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชายทะเล ต้นไม้ต่าง ๆ 
ชายทะเลและปลา การประมง” 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

58

ผลการดำาเนินงาน
๑. งานศึกษาวิจัย 
	 ดำาเนินการศึกษาทดลองวิจัย	ด้านการพัฒนาการประมง 
และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาชายฝ่ัง		การพัฒนาการเกษตร		และการ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นการศึกษา	
ทดลอง	วจิยั	ในลกัษณะเปน็การพฒันาทีมุ่ง่แกไ้ขความเดือดร้อน 
ในชีวิตความเป็นอยู่ราษฎรในพื้นที่	 โดยพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง	
คือ	 จากยอดเขา	สู่ท้องทะเล	 รวมทั้งเป็นการศึกษาวิจัยที่คำานึง
ถึงพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการทรงงาน	“ภูมิสังคม”	ทั้งนี้	งานศึกษาวิจัย 
ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม	 ได้แก่	 การศึกษาความหลากหลาย
ของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในบริเวณพื้นท่ีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดจันทบุรี	 เป็นต้น	 จากนั้นจะมีการนำาผลการศึกษาวิจัย 
ไปขยายผลสู่เกษตรกรและผู้สนใจและยังมีส่วนช่วยในการ 
บริหารจัดการ	รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืนต่อไป
 
๒. งานขยายผล
	 ได้นำาองค์ความรู้ ท่ีมีความสอดคล้องกับภูมิสังคม 
นำามาขยายผลให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ	 ไม่ว่าจะเป็น 
การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร	 ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูอาชีพ	 และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน	 ให้สามารถนำาองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติภายในครัวเรือน	 สร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต	 โดยได้
ดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 ๒.๑ โครงการผลิตจุลินทรีย์	 ปม.	 ๑	 ชนิดน้ำา	 จำานวน	
๗,๕๗๕	ขวด	และโปรไบโอติก	จำานวน	๒๒๑	ขวด	แจกจ่ายให้
กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำาในพื้นท่ีโครงการชลประทานน้ำาเค็ม	
ระหว่างการเลี้ยงเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อวิบริโอ	 และแบคทีเรีย
ต่างๆ	 รวมทั้งนำาโปรไบโอติคผสมในอาหารให้สัตว์น้ำากินเพื่อ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์น้ำา
	 ๒.๒ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถัง
ไฟเบอร์กลาสแก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำาแดง 
ซึ่งเมื่อเลี้ยงได้ระยะเวลา	 ๒	 เดือน	 นักเรียนนำาสาหร่ายขึ้นมา
ล้างทำาความสะอาดและนำาไปเป็นอาหารกลางวัน	 อีกส่วนหนึ่ง
นำาไปจำาหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง	
	 ๒.๓ โครงการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูอาชีพการเล้ียงสัตว์น้ำา 
แก่เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 และพื้นที่ใกล้เคียง
ให้สามารถมีวิธีการเล้ียงสัตว์น้ำาท่ีถูกต้องและสร้างรายได้พอเพียง 
ต่อการดำารงชีพ	 ในปัจจุบัน	 ดำาเนินการผลิตและสนับสนุนพันธุ์
กุ้งกุลาดำาแก่เกษตรกรในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี	 จำานวน	
๓๐	ราย
	 ๒.๔ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 โดยการ 
สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ได้แก่	ก้อนเห็ด	เมล็ดพันธ์ุ 
ผักสวนครัว	ไก่ไข่และเป็ด	พันธุ์กบ	และพันธุ์ปลาดุก	แก่โรงเรียน 
ในพื้นที่ดำาเนินการของศูนย์ฯ	จำานวน	๑๗	โรง
	 ๒.๕ โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเร่ืองการหมัก
ต้นกล้วยเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์	 โดยคัดเลือกเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวาง	จำานวน	๕	ราย	พร้อม
สนับสนุน	 ปัจจัยการผลิตใช้สำาหรับผลิตอาหารต้นทุนต่ำา	 เช่น	
ถังพลาสติก	และน้ำาตาลทรายแดง
	 ๒.๖ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แก่
เกษตรกรจำานวน	 ๓๐	 ราย	 พร้อมทั้งสนับสนุนไก่ไข่จำานวน 
๑๐	ตัว	รวมถึงอาหารสำาเร็จรูป	๑๐	กิโลกรัม	แก่เกษตรกร

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	 ได้สนองพระราชดำาริในการเป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี	 ๒๕๒๕ 
โดยทำาการศึกษา	 วิจัยหารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล	
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีให้กลับคืนสู่สภาพที่ 
อุดมสมบูรณ์	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป	
อีกทั้งปัจจุบันยังมีบทบาทเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ให้
ความรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
เยาวชน	ซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสามารถสรุปได้	ดังนี้
	 ๑.การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	
บริเวณแนวเขาครอบคลุมพื้นที่ป่าบก	๑๑,๓๗๐	ไร่	และอนุรักษ์
ฟื้นฟูป่าชายเลนรวมประมาณ	 ๑,๓๐๐	 ไร่	 พบว่าปัจจุบัน 
ป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ ้งกระเบน	 มีสภาพสมบูรณ์ที ่สุด 
ในจังหวัดจันทบุรีและเป็นคลังทรัพยากรที่สำาคัญของท้องถิ่น
	 ๒.การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงกุ้งอย่างยั่งยืน
ด้วยระบบชลประทานน้ำาเค็มซ่ึงเป็นระบบที่มีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	 มีพื้นที่รวมประมาณ	 ๑,๐๙๙	 ไร่	 ผลผลิตกุ้งที่
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ได้มีมูลค่าสูงราวปีละ	๒๐๐	ล้านบาท	และผลิตจุลินทรีย์	ปม.๑	ชนิดน้ำา	และโปรไบโอติก	แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำา 
ในพื้นที่โครงการชลประทานน้ำาเค็ม	และพื้นที่รอบศูนย์ฯ	คุ้งกระเบน	จำานวน	๗,๗๙๖	ขวด
		 ๓.การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านโดยจัดทำา	“ธนาคารปูไข่”	ทำาให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถทำาการ
ประมงปูม้าได้ผลผลิตเฉลี่ยวันละ	๑๒	-	๑๔	กิโลกรัม	ก่อให้เกิดรายได้ราว	๑,๘๐๐	-	๒,๑๐๐	บาทต่อวัน	และยังสามารถทำาการ
ประมงปูม้านอกอ่าวคุ้งกระเบนได้เพิ่มขึ้นด้วย
	 ๔.การพัฒนาการเกษตร	 ได้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร	 ได้แก่	 ส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น	 ส่งเสริม 
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุน	 ช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำาแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการของ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	และพื้นที่ใกล้เคียง	ทั้งนี้	มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้	จำานวน	๑๒	ศูนย์	เช่น	ศูนย์เรียนรู้การผลิต
เห็ดเศรษฐกิจครบวงจร	 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษ	 และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง	 เป็นต้น	 ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตรกร	 มีหลายชนิด	 เช่น	 กะปิคุณภาพดี	 ข้าวเกรียบหอยนางรม	 น้ำาผึ้งชันโรง	 น้ำามังคุด	 ระกำาผง
	เป็นต้น	โดยผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ	จึงสามารถนำาไปจำาหน่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและอ่ืนๆ	รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย	
	 ๕.การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	เนื่องจากสถานการณ์	COVID	–	๑๙	ที่เกิดขึ้น			ในปี	๒๕๖๓	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	ได้มีการปรับเปลี่ยน 
จากการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นการสนับสนุนชุดปลูกผักสวนครัว	และปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ 
จาก	COVID-๑๙	จำานวนรวม	๗๙๖	ราย	
	 ๖.การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	รวมถึง 
พระบรมวงศานุวงศ์	ที่ทรงมีต่อประชาชน	แก่ผู้มาเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแห่งนี้	ในปี	๒๕๖๓	จำานวนรวม 
๔๖๔,๐๓๕	คน	
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลสามพระยา	อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้มีพระราชดำาริ	 เมื่อวันที่ 
๕	 เมษายน	๒๕๒๖	ความโดยสรุปว่า	“... ให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สามารถทำาการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำา 
สนับสนุน การปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช จัดระเบียบให้ราษฎรในพื้นที่โครงการให้เข้าอยู่อาศัย และทำากินอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจนได้อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูก
พืชต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำาลายป่าไม้อีกต่อไป…”
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทอดพระเนตรและทรงติดตามผลการดำาเนินงาน	 จำานวน	 ๑๑	 คร้ัง	 ซ่ึงในแต่ละคร้ังได้มีพระราชดำาริเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนา 
แหล่งน้ำาและระบบส่งน้ำา	 รวมถึงเครือข่ายอ่างเก็บน้ำา	 (อ่างพวง)	 การฟื้นฟูสภาพป่าไม้โดยใช้ระบบป่าเปียกและภูเขาป่า 
การปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้ในการเผาถ่าน	การปรับปรุงดินเสื่อมสภาพ	การทำาเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่	การทดลองปลูกหญ้าแฝก 
เพื่ออนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และป้องกันการพังทลายของดิน	 การผสมพันธุ์พืชลูกผสมสองชั้นในพืชผักที่รับประทานผล	 การอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ	การพัฒนาพลังงานทดแทน	และการพัฒนาอาชีพ	เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน
๑. งานศึกษาวิจัย 
	 ดำาเนินการศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 ตามแนวพระราชดำาริ 
ท่ีได้พระราชทานไว้	รวมถึงแนวทางการพัฒนาต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง 
เสร็จสิ้นแล้ว	 จำานวน	 ๘๓	 เรื่อง	 ซึ่งได้จัดทำาเป็นหลักสูตรการ
ฝึกอบรม	 จำานวน	 ๘	 หลักสูตร	 จัดทำาเป็นเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรม	 จำานวน	 ๑๑	 เรื่อง	 และจัดทำาเป็นเอกสาร 
องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่จำานวน	๔๘	เรื่อง	ซึ่งผลงานล่าสุด	ได้แก่	 
เกษตรทันสมัย	 นวัตกรรมง่ายๆ	 ทำาเองได้ไม่ยาก	 การผลิต
น้ ำาส้มควันไม้	 การผลิตน้ำาหมักชีวภาพ	 เทคนิควิธีการปลูก
หญ้าแฝกในการปรับปรุงและพัฒนาดินท่ีแข็งเป็นดานเพื่อการ
ปลูกพืช	และถ่านชีวภาพ
	 ปั จ จุ บั น กำ า ลั ง ดำ า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จำานวน	๑	โครงการ	ได้แก่	โครงการ
วิจัยการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้ 
บนพื้นฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนว 
พระราชดำาริด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วย	๗	โครงการย่อย	ซึ่งดำาเนินการแล้วเสร็จ	จำานวน	 

๔	 โครงการ	 ได้แก่	 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์
พันธุ์พืชในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	 พลวัตของป่าในแปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
ป่าไม้บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	 ภูมิอากาศใกล้ผิวดินและสมดุลน้ำา	 บริเวณพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
และการตอบสนองทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ป่าภายใต้สภาพ
แห้งแล้ง	
๒. งานขยายผล
	 ๒.๑	การฝึกอบรม
	 ดำาเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการดำาเนิน
งานสนองพระราชดำาริที่ได้ศึกษา	 ทดลอง	 และพัฒนาจน 
ประสบผลสำาเร็จ	รวมถึงผลของโครงการศึกษาวิจัยท่ีเสร็จส้ินแล้ว	
มาขยายผลสู่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจโดยการจัดทำาเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมโดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 มีผู้ได้รับการ
ขยายผลด้วยวิธีการฝึกอบรม	 รวมทั้งสิ้น	 ๘๐๑	 คน	 หลักสูตร 
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การอบรม	 ได้แก่	 หลักสูตรการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ระบบ
การให้น้ำาพืชอย่างถูกต้อง	 หลักสูตรการใช้และบำารุงรักษา 
เครื ่องยนต์เกษตรเบื ้องต้น	 หลักสูตรการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร		หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก	และหลักสูตรเกษตร
ผสมผสานและการแปรรูปผลผลิต
	 ๒.๒	การจัดชุดเจ้าหน้าที่ขยายผลประจำาตำาบล
	 ดำาเนินการสนองพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ตามที่ 
ได้มีพระราชดำาริเมื่อครั้งเสด็จฯ	 ไปติดตามผลการดำาเนินงาน 
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๕๖๓ 
ด้วยการจัดสร้างโรงเรือนเลี ้ยงไก่ไข่	 ณ	 โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกและโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก	 อำาเภอแก่งกระจาน	 จังหวัดเพชรบุรี	 
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ต่อมา	 ได้ร่วมกับมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา		สำานักงาน	กปร.	และศูนย์พัฒนาพันธ์ุสัตว์พระราชทาน 
ด่านซ้าย	 อำาเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ดำาเนินการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้การเลี้ยงและสูตรอาหารไก่ไข่ให้แก่ครู	 นักเรียนของ
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกและ
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก	เจ้าหน้าที่ของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	ฯ	และเจ้าหน้าที่ของโครงการศึกษา
และฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม	จังหวัดราชบุรี		ณ	ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยทราย	ฯ	โดยเป็นการอบรมในลักษณะการให้ความรู้ 
ทางวิชาการ	พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติผสมอาหารไก่ไข่	และให้การ
สนับสนุนยานพาหนะในการขนส่งพันธุ์ไก่ไข่ไปยังโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนทั้งสองโรงเรียน
	 ๒.๓	การจัดทำาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
	 ดำาเนินการจัดทำาแปลงตัวอย่างสาธิตการทำาเกษตร
ทฤษฎีใหม่	ในพื้นที่	๕	ไร่	 เพื่อเป็นตัวอย่างการดำาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ให้แก่สมาชิกของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	ฯ	และเกษตรกร	รวมถึงประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ	ได้เรียนรู้การทำาเกษตรแบบผสมผสาน	เกษตรอินทรีย์	
การปรับปรุงบำารุงดิน	 รวมถึงการจัดทำาบัญชีครัวเรือน	 โดยได้ 
จัดทำาโรงเลี ้ยงไก่ไข่	 แปลงปลูกผักสวนครัว	 บ่อเลี ้ยงปลา 
แปลงนาข้าว	 และบ้านเกษตรกรตัวอย่าง	 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ทั้งโครงการภายในเดือนเมษายน	๒๕๖๔

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	
มีประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรงจำานวน	
๒๙	 หมู่บ้าน	 ๔,๗๑๙	 ครัวเรือน	 โดยการดำาเนินงานจะมุ่งเน้น
ให้ความสำาคัญกับการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	 และขยายผลองค์ความรู้รวม
ถึงเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสม
ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ	 รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
การจำาหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนที่อาศัย 
อยู่ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ	เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
ให้แก่เกษตรกร	 ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 ซ่ึงการดำาเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	 ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดีย่ิง	 
จะเห็นได้จากจำานวนผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
ศูนย์ฯ	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	มีจำานวนถึง	๖๑,๓๗๘	คน	และมี 
ความหลากหลายทั้งเกษตรกร	 เยาวชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	
ประชาชนทั่วไป	และชาวต่างประเทศ	
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม
	 เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร 
ได้มีพระราชดำาริ	 ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำาสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
โดยมีวัตถุประสงค์			เพื่อการศึกษาทดลองและพัฒนาการเกษตรด้านต่าง	ๆ 	ตามความเหมาะสมสำาหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำาไป 
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองต่อไป	 และได้มีพระราชดำาริ	 ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 เป็นศูนย์ให้บริการ 
ในด้านเทคนิคและวิชาการที่ครบวงจร	เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน
 ๑. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
	 จัดทำาพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาในมิติต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 และการประกอบอาชีพของราษฎร
ในท้องถิ่น	 ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ประชาชน
สามารถเข้ามาศึกษาดูงานในกิจกรรมด้านต่างๆ	 ที่มีความ 
หลากหลาย	ประกอบด้วย
  ด้านวิชาการ		ดำาเนินการศึกษา	ทดลอง	วิจัย	จำานวน	
๑	 เรื่อง	 คือ	 การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโต	 และ
ลักษณะซากโคลูกผสมภูพานชาโรเลส์	 กับโคลูกผสมภูพาน 
ไทยฟรีเซียน	ผลจากการศึกษาดังกล่าวจะทำาการศึกษาเปรียบเทียบ 
อัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมภูพานชาโรเลส์กับ 
โคลูกผสมภูพานไทยฟรีเชียน	 ที่อายุ	 ๑๒	 -	 ๓๒	 เดือน	 และ

ทำาการเก็บข้อมูลคุณภาพซาก	 โดยผลการศึกษาจะถูกนำาไป
ต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนต่อไป
 ด้านสิ่งแวดล้อม		ได้มีการปลูก	และบำารุงรักษาสภาพ
ป่าไม้	 พื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 ลาดตระเวน
ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้รอบศูนย์ฯ	 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และส่งเสริมการปลูกป่า	 ควบคู่ไปกับการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง	 ๆ	 เช่น	 หลักสูตรเยาวชนเพื่อการพิทักษ์ป่าไม้
หลักสูตรเทคนิคการเพาะชำากล้าไม้	 หลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง
ทรัพยากรยั่งยืน	 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ท้ังน้ี	 ในปัจจุบันพบว่าสัตว์ป่าในบริเวณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเป็นการพบคร้ังแรก	 ประเภทสัตว์ปีก 
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	จำานวนรวมทั้งสิ้น	๒๒๗	ตัว	และพบนกยูงไทยเพิ่มขึ้นอีก	จำานวน	๕	ตัว
            ด้านอาชีพ	สาธิตตัวอย่างความสำาเร็จด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายและครบวงจร	ตั้งแต่การปรับปรุงบำารุงดิน 
การปลูกพืช	การทำาปุ๋ยใช้เอง	การเล้ียงสัตว์	การผลิตอาหารสัตว์	ในแปลง	ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย			
 ๒. ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
	 ดำาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องและต่อเน่ืองจากกิจกรรมสาธิต	 ในรูปแบบของการให้คำาปรึกษา	การจัดฝึกอบรม 
และการขยายผล	 เกษตรกรสามารถรับบริการได้อย่างครบวงจรตั ้งแต่การปลูก	 การดูแล	 การเก็บเกี ่ยว	 การแปรรูป 
ซึ่งในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	 	 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 รวม	๔,๔๖๓	คนโดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุด	 ได้แก่	 หลักสูตร
เกษตรทฤษฎีใหม่	 เกษตรผสมผสาน	 และหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน	 รวมถึง 
ผู ้ที ่เข้ามาศึกษาดูงาน	และอบรมความรู ้ระยะสั ้น	จำานวน	๔๕,๑๖๑	คน		ทั ้งนี ้ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-๑๙)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 ได้เตรียมการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์		เช่น	การอบรมออนไลน์	การอบรมแบบกลุ่มย่อยการอบรมผ่านโปรแกรมต่าง	ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับพระราชดำาริด้านการพัฒนาและการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในรูปแบบต่างๆ	เช่น		การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่าง	ๆ		การจัดรถรางสำาหรับการศึกษาดูงาน 
ในศูนย์ศึกษาฯ		การจัดอบรมเยาวชน	ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียง	๙๐๙	สกลนคร	และระบบวิทยุออนไลน์ 
ซึ่งในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน	 รวม	 ๔๕,๑๖๑	 คน	 	 โดยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (COVID-๑๙)	ระหว่างเดือนมีนาคม	–	กรกฎาคม	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ไม่ได้รับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน 
เนื่องจากปฏิบัติตามแนวทางและคำาสั่งของจังหวัดสกลนคร	ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเดิม
	 เมื่อวันที่	 ๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๒๗	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ไปทอดพระเนตร 
การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	มีพระราชดำาริถึงเป้าหมายหลักของศูนย์ศึกษาฯ	คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์
บริเวณต้นน้ำาห้วยฮ่องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเป็นการเร่งด่วน	 ด้วยการผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาในระดับบนไปตามแนวร่องน้ำาต่าง	 ๆ	
ไหลลงอ่างเก็บน้ำาในระดับต่ำาลงไป	พร้อมกับปลูกป่าตามแนวร่องน้ำา	ลำาดับต่อไปควรสร้างฝายต้นน้ำาเป็นระยะ	ๆ	แล้วต่อท่อไม้ไผ่
ส่งน้ำาออกทั้งสองฝั่งร่องน้ำา	 สำาหรับด้านการประมงให้ควบคุมบริหารการรักษาพันธุ์ปลาและการจับปลา	 ส่วนเรื่องเกษตรกรรม
และการปศุสัตว์-โคนม	 ควรรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ทั้งจะต้องศึกษาเรื่องเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย	 เพื่อรองรับ
ภาวะผลผลิตการเกษตรล้นตลาด
	 จากนั้น	มีพระราชดำาริเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	มาอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเมื่อวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๔๐	มีพระราชดำาริเพิ่มเติมให้ศูนย์ศึกษาฯ	ทุกศูนย์	ซึ่งมีปัญหาและสาเหตุเรื่องดินที่แตกต่างกัน 
แก้ปัญหาด้วยการจัดหาน้ำาสนับสนุน	ปรับปรุงดิน	และเลือกกิจกรรมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม	สำาหรับศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	ควรเน้นและให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์	ประกอบด้วย	การปลูกข้าวในบริเวณใกล้
อ่างเก็บน้ำา	การเลี้ยงปลาในอ่างเก็บน้ำาที่	๗	การอนุรักษ์ดินโดยใช้น้ำาและหญ้าแฝกควบคู่กัน
	 นอกจากนี้	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้มีพระราชดำาริเพิ่ม
เติมต่อการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	เมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	เชิงเขาตาแป้น	อำาเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	 
ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๖๒	 ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายดนุชา	 สินธวานนท์	 เลขาธิการ	 กปร. 
ถึงโครงการเลี้ยงโคนมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	“ให้จำานวนโคนมที่จะเลี้ยงมีความสัมพันธ์กับพื้นที่แปลงปลูก
หญ้าเลี้ยงสัตว์ของศูนย์ฯ”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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ผลการดำาเนินงาน
	 เพื่อสนองพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร  ี
ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 กปร.	 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 
กรมปศุสัตว์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 สำาหรับจัดซื ้อ 
ระบบการผลิตอาหาร	 TMR	 กรมปศุสัตว์ได้ดำาเนินการ
ซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงโคนม	 จำานวน	 ๑	 หลัง	 และก่อสร้าง 
โรงรีดพร้อมท้ังระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์	 โดยความร่วมมือของ	 JICA 
และภาคเอกชน	 บริษัท	 Orion	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 
โครงการฟาร์มโคนมสาธิตห้วยฮ่องไคร้อันเ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	 ให้เป็นแหล่งศึกษาและสาธิตการเล้ียงโคนมครบวงจร 
ตามแนวพระราชดำาริ	ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม	และส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	โดยมีเป้าหมายเป็นฟาร์มโคนมสาธิต
ครบวงจร	ขนาด	๕๐	แม่รีด	 เป็นแบบจำาลองฟาร์มขนาดกลาง
ถึงขนาดเล็กของเกษตรกรและการศึกษาวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์
นมต่าง	ๆ
	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่	 ประกอบด้วย	 การจัดทำาคู ่มือส่งเสริมอาชีพ	
เอกสารเผยแพร่	 แผ่นพับทางวิชาการ	 โครงการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ	ผ่านสื่อกระจายเสียงและการสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานควบคุมและป้องกันไฟป่า 
โครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรความรู้ เรื่องไฟป่าและ 
หมอกควัน	 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
	 ด้านการจัดการความรู้	ประกอบด้วย	โครงการปรับสภาพ 
การเลี้ยงสัตว์ ป่าเพื่อให้สัตว์ ป่าดำารงชี วิตแบบธรรมชาติ	
โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีทาง 
การเกษตร	 การศึกษาสาธิตการทำานาข้าวด้วยตอซัง	 วิธีใหม่	 :	
ปลูกหน่ึงเก็บเก่ียวมากกว่าสามในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 การผลิตและเก็บ
สำารองเมล็ดพันธุ์ผักทั่วไป	 ผักพื้นบ้าน	 ผักท้องถิ่น	 และพืชไร่	
การแปรรูปสัตว์น้ำา	งานดูแลพื้นที่สาธิตจัดการพื้นที่พัฒนาป่าไม้	 
๓	 วิธีตามแนวพระราชดำาริ	 งานสาธิตระบบวนเกษตร	 จัดทำา 
กล้าไม้เศรษฐกิจ	 การเพาะเห็ดเผาะในพื้นที่ป่าเต็งรัง	 โดยไม่
เผาป่าในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 

ปีที ่	๒	การบำารุงรักษามะม่วงแก้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสทรงพระชนมายุ	 ๖๐	 พรรษา 
งานสาธิตการเล้ียงโค	งานสาธิตการเล้ียงแพะ	งานสาธิตการเล้ียงไก่	 
งานสาธิตการเลี้ยงหมู	 งานสาธิตการเพาะเลี้ยงปลากดหลวง
ในกระชังและบ่อคอนกรีตกลม	 โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิตการเพาะ 
ขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและอี เห็นเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	 การศึกษาสาธิตแสดง
พันธุ์ข้าวในแปลงสาธิตภายใต้โครงการ	 อพ.สธ.	 การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำา 
ห้วยฮ่องไคร้	 ๗	 งานดูแลรักษาบริเวณสวนรุกขชาติในพื้นที่
อ่างเก็บน้ำาที่	 ๑	 การจัดการและปรับปรุงแปลงไม้ผลเพื่อเป็น
แปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้	การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในถิ่น 
ที่อยู ่อาศัย	 ปีที ่	 ๓	 การสำารวจนิเวศวิทยาในอ่างเก็บน้ ำา 
ห้วยฮ่องไคร้ที่	 ๗	 ปีที่	 ๒	 การจัดการปลูกพืชอินทรีย์เพื่อ
เป็นแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้	 แปลงสาธิตอินทรีย์ต้นแบบ	 
งานสำารวจมูลค่าเพ่ิมและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ผลิตผล
รองจากป่าในพื้นที่พัฒนาป่า	 ๓	 วิธีตามแนวพระราชดำาริ
	 โครงการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ	
โครงการอนุรักษ์ไม้ป่าที่มีศักยภาพเป็นไม้ประดับ
 ด้านการดำาเนินงานขยายผลสำาเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริสู่ชุมชนจังหวัด 
ภาคเหนือ	 ประกอบด้วย	 โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนและ
อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	 จำานวน	 ๑๕๐	 ราย 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพ่ิมศักยภาพใน
การพัฒนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่า	 จำานวน	 ๑๒๐	 ราย 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป	 จำานวน 
๗๐๐	 ราย	 สถานศึกษา	 จำานวน	 ๑,๔๕๕	 ราย	 และมูลนิธ ิ
ผู้ด้อยโอกาส	 จำานวน	 ๒๐๐	 ราย	 โครงการสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันสู่สถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือ	จำานวน		๖๕		แห่ง	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 
จำานวน	๓๑	แห่ง	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ	๔๘	พรรษา	จังหวัด
ลำาพูน	 และศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ	 อำาเภอ
สารภี	 จังหวัดเชียงใหม่	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
เกษตรกรตัวอย่างและศูนย์ เรียนรู้ เครือข่ายศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 ประกอบด้วย 
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เกษตรกรตัวอย่าง	 จำานวน	 ๕๔	 ราย	 ศูนย์เรียนรู้	 จำานวน	 ๖๖	 แห่ง	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบ 
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ		โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สู่ภาครัฐ	ชุมชนและสถานศึกษา	ประกอบด้วย	ภาครัฐ	จำานวน	๔	แห่ง	ชุมชน 
จำานวน	 ๑๐	 แห่ง	 สถานศึกษา	 จำานวน	 ๓๒	 แห่ง	 โครงการจัดตั้งเครือข่ายการขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริสู่กลุ่มผู้ใช้น้ำาในพื้นที่รับน้ำาชลประทาน	 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามแนวโครงการรักษ์น้ำา
เพ่ือแม่ของแผ่นดินแก่ประชาชนจำานวน	๖๐	คน	การขยายผลสำาเร็จของศูนย์ฯ	สู่โครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พ้ืนท่ี	๑๗	จังหวัด 
ภาคเหนือ	โครงการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานขยายผล
	 การดำาเนินงานตามแผนงาน	ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	มีการ
ปรับรูปแบบการดำาเนินงานตามแผนงาน	 ให้สอดรับกับสถานการณ์	 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙)	 โดยการปรับแผนการฝึกอบรม	 เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 มอบคู่มือหลักสูตรอบรมพร้อมให้คำาแนะนำาการ
ดำาเนินงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์	โดยจะติดตามผลการดำาเนินงานเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ	

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 มีบุคคลที่สนใจทั้งนักเรียนนักศึกษา	 เกษตรกร	 และประชาชนทั่วไป	 เข้ามาเยี่ยมชม	 และ
ศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จำานวน	๑๖,๙๕๔	คน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

บ้านพิกุลทอง	หมู่ที่	๖	ตำาบลกะลุวอเหนือ	อำาเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม
	 เมื่อวันที่	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๒๕	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
ได้มีพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา	ค้นคว้าทดลอง	วิจัย	 
แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่น	 และเป็นสถานที่ที่นักวิชาการ	 
ผู้ปฏิบัติงาน	 ราษฎร	 ใช้แลกเปลี่ยน	 สื่อสาร	 และถ่ายทอดความรู้	 เป็นแบบจำาลองของพื้นที่ที่มีการพัฒนาแบบผสมผสาน 
ทุกสาขาในลักษณะสหวิทยา	และมีการบริหารท่ีเป็นระบบ	เป็นข้ันเป็นตอน	มีการประสานการดำาเนินงานท่ีมีเอกภาพเป็นศูนย์บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ
	 ในลักษณะของ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”	 รวมทั้งนำาผลสำาเร็จของโครงการฯ	 ขยายผลไปสู่ราษฎรในหมู่บ้าน 
รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	และราษฎรผู้สนใจทั่วไป	โดยได้กำาหนดแผนการศึกษาดำาเนินงาน	แบ่งออกเป็น	๔	แผนงาน 
ได้แก่	 ๑)	 แผนงานศึกษา	 ทดลองวิจัย	 ตามแนวพระราชดำาริ	 	 ๒)	 แผนงานขยายผลการพัฒนา	 	 ๓)	 แผนงานฟื้นฟู	 อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ	๔)	แผนงานบริหารจัดการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

68

ผลการดำาเนินงาน
 ๑.แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดำาริ
	 ระยะเวลาที่ผ่านมา	๓๘	ปี	 เน้นการดำาเนินงานพัฒนา
พื้นที่พรุและพื้นที่ดินเปรี้ยวให้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ 
ทางด้านการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๘	 –	 ๒๕๖๓	 
ได้ดำาเนินการศึกษา	 ทดลอง	 และวิจัยไปแล้ว	 จำานวนทั้งสิ้น	
๓๑๕	เรื่อง	แบ่งเป็น
■	ดำาเนินการศึกษาแล้วเสร็จ		 จำานวน		๓๑๐	เรื่อง	
■	อยู่ระหว่างการศึกษา		 	 จำานวน						๕	เรื่อง
■	นำาไปขยายผล																	 จำานวน		๑๕๘	เรื่อง
	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้ดำาเนินการ	
จำานวน	๒	เรื่อง	โดยมีงานศึกษาวิจัย	ดังนี้	
	 •การสร้างฝูงต้นพันธุ์ไก่เบตง-พิกุลทอง	
	 •การนำาจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้จากพื้นที่พรุโต๊ะแดง	
จังหวัดนราธิวาส	ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร	(ด้านการปลูกข้าว)	
 ๒. แผนงานขยายผลการพัฒนา
■	พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ			
 •โครงการพัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชไร่และ
ไม้ผล	 :	 ดำาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่บ้านบางมะนาว	บ้านใหม่	บ้านตือลาฆอปาลัส 
บ้านบูกิตอ่าวมะนาว	 และบ้านสะปอม	 ตำาบลกะลุวอเหนือ	
อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	
ได้ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด 
เพื่อปลูกแก้วมังกร
 •โครงการการจัดการสวนไม้ผลผสมผสานในพื้นที่
หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ	 :	 ดำาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการจัดการสวนไม้ผลผสมผสาน	 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที ่
บ้านยาบี	 ตำาบลกะลุวอ	 บ้านเปล	 บ้านคีรี	 และบ้านพิกุลทอง	
ตำาบลกะลุวอเหนือ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส 
โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตร
การจัดการสวนไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร
 •โครงการขยายผลการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเปรี้ยว 
ที่ปรับปรุงแล้ว	 :	 ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลา 
ในบ่อดินเปร้ียวท่ีปรับปรุงแล้ว	 ให้แก่ราษฎรบ้านบูกิตอ่าวมะนาว	
และบ้านสะปอม	 ตำาบลกะลุวอเหนือ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	
จังหวัดนราธิวาส	จำานวน	๑๐	ครัวเรือน

■	พื้นที่ศูนย์สาขา
	 •โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสาน 
บ้านปีแนมูดอ	ตำาบลบูกิต	อำาเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส	
:	 ดำาเนินการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องต่างๆ	 ประกอบด้วย	 
การปลูกผักในท้องร่อง	 จำานวน	 ๒๐	 ครัวเรือน	 การจัดการ 
สวนไม้ผล	 จำานวน	 ๓๕	 ครัวเรือน	 การปลูกผักแบบยกแคร่
บริเวณบ้าน	จำานวน	๒	ครัวเรือน	และการปลูกพืชผักในบริเวณ
บ้านเพื่อบริโภคในครัวเรือน	จำานวน	๕	ครัวเรือน
	 •โครงการพัฒนาพื้นที่การทำาเกษตรแบบผสมผสาน 
ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ	 ตำาบลโฆษิต	 อำาเภอตากใบ	
จังหวัดนราธิวาส	 :	 ดำาเนินการส่งเสริมการปลูกผักบนพื้นที ่
ขุดยกร่อง	 จำานวน	 ๓๐	 ครัวเรือน	 โดยสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน
และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก	เช่น	พริกหยวก	กระเจี๊ยบเขียว
มะเขือเปราะ	 พริกชี้ฟ้า	 ถั่วพู	 ฟักแฟง	 และน้ำาเต้า	 รวมทั้ง 
ส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผล	จำานวน	๔๓	ครัวเรือน	ด้วยการให้
องค์ความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ผล

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	มีบุคคลที่สนใจทั้งนักเรียน	 
นักศึกษา	 เกษตรกร	 และประชาชนทั่วไป	 เข้ามาเยี่ยมชม
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 จำานวน 
๑๙๓	คณะ	๑๖,๑๗๘	คน	และมีราษฎรที่เข้ารับการอบรมจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	จำานวน	๒,๘๕๗	คน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลดอกกราย	อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 มีพระราชดำาริ	 เมื่อวันที ่
๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๓	 ให้จัดตั้งศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร	 บริเวณริมอ่างเก็บน้ำาดอกกราย 
อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	พื้นที่ประมาณ	๑,๓๐๐	ไร่	ในการนี้	ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนา	สรุปความได้	ดังนี้
	 ๑.	ให้พัฒนาด้านการเกษตร	โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมง
	 ๒.	ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพในรูปสหกรณ์	
	 ๓.	ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์	
	 ๔.	ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร	เพื่อราษฎรที่มาศึกษาและเยี่ยมชมนำาเอารูปแบบไปปรับปรุงไร่นาของตนเอง

ผลการดำาเนินงาน
	 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ	 ได้ทำาหน้าที่เป็นศูนย์บริการฝึกอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง	 ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจุดเรียนรู้หรือแปลงสาธิตรวม	 ๓๓	 จุด	 เช่น	 แปลงสาธิต 
การปลูกผักปลอดสารพิษ	แปลงสาธิตการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ	การผลิตเห็ด	พืชผัก	และสมุนไพร	แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก	การสาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม	การเพาะเลี้ยงปลาน้ำาจืด	การเลี้ยงกบ	รวมถึงการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์	เช่น	การผลิตไข่ไก่อินทรีย์	เป็นต้น
	 มีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 โดยได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 
รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรตัวอย่างผู้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงจนเป็นผลสำาเร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับ
 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำาริ	 
ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร	ประมง	และปศุสัตว์	และในปี 
๒๕๖๓	 ได้จัดทำาหลักสูตรฝึกอบรม	 เช่น	 การปรับปรุงบำารุงดิน	
การเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จัดทำาส่งเสริม 
และพัฒนาครัวเรือนตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตปศุสัตว์	เป็นต้น	
	 นอกจากน้ีศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง	ฯ	ได้ส่งเสริม 
และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง	จำานวน	๓๐	ราย 
เช่น	 ไม้ผล	 ก้อนเชื้อเห็ด	 อุปกรณ์เลี้ยงจิ้งหรีด	 เป็นต้น	 และได้ 
ดำาเนินการคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างประจำาปีงบประมาณ	
๒๕๖๓	จำานวน	๓๕	ราย	และพัฒนาศูนย์เรียนรู้จำานวน	๙	ศูนย์	 
เช่น	 ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองมะปริง	 หมู่	 ๒	 ตำาบลแม่น้ำาคู	้ 
อำาเภอปลวกแดง	 ศูนย์เรียนรู้บ้านสัตตบรรณ	 หมู่	 ๔	 ตำาบล 
หนองละลอก		อำาเภอบ้านค่าย	และศูนย์เรียนรู้บ้านเขาคลองซอง 
หมู่	 ๖	 ตำาบลหนองไร่	 อำาเภอปลวกแดง	 เป็นต้น	 รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้สำาหรับประชาชนที่มาเยี่ยมชมการดำาเนินงาน 
กว่า	๔,๗๗๘	ราย
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โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลตะนาวศรี	อำาเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี

เรื่องเดิม
	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๓๘	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรการดำาเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ	 และมีพระราชดำาริกับคณะผู้ดำาเนินงาน 
สามารถสรุปสาระสำาคัญได้	ดังนี้
	 ๑.การปรับปรุงพื้นที่	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติ	 จะต้องกำาหนดให้มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน	 โดยให้เริ่ม 
ดำาเนินงานในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็กก่อน	แล้วจึงขยายผลไปในพื้นที่อื่น	ๆ
	 ๒.ทำาการสำารวจทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพในพื้นที่แห่งนี้ให้ละเอียด	และเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
	 ๓.นำาผลการสำารวจและข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำาการศึกษาและวิจัย	 เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ	 รวมทั้งให้นำา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น
	 ๔.การดำาเนินงานทุกขั้นตอนควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้วย
	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๖๑	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพระตำาหนักภูฟ้า	อำาเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	ในการนี้ได้มีพระราชดำาริให้		สำานักงาน	กปร.	พิจารณา
ดำาเนินการนำาโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ	 ตำาบลตะนาวศรี	 และตำาบลสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี	 มาดำาเนินการในรูปแบบ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 โดยให้จัดตั้งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	จังหวัดเพชรบุรี
	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 มกราคม	 ๒๕๖๒	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรการดำาเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ	ทรงรับทราบแผนการดำาเนินงานโครงการ
ในระยะ	๓	ปี	 ของหน่วยงานร่วม	 ได้แก่	 กองทัพบก	กรมชลประทาน	กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมป่าไม้	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช	และมีพระราชดำาริเพิ่มเติม	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้	
	 ๑.ด้านการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการบุกรุกพื้นที่	 “ให้ทบทวนในประเด็นเรื่องเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทับซ้อน
กับพื้นที่ที่มีการครอบครองของราษฎร”
	 ๒.โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ	 ในพื้นที่โครงการฯ	 “ให้ศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมทั้งศึกษา สำารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมในลุ่มน้ำาอื่น ๆ ด้วย”

ผลการดำาเนินงาน
	 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ	 ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ	 ซึ่ง	 กองพลพัฒนาที่	 ๑	 รับผิดชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่
ทั ้งหมดประมาณ	 ๑๓๒,๙๐๕	 ไร่	 ส่วนงานอำานวยการดำาเนินการโดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ดำาเนินการในพื้นที่	 ๔๙	 ไร่	 ภายในประกอบด้วย	 ศาลาข้อมูลธรรมชาติ	
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	โดยเปิดให้บริการตามแผนงานการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการฯ	ให้แก่เด็ก	เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมชาติ	พร้อมบริการสิ่งอำานวยความสะดวกตามภารกิจสำาคัญ	โดยในปี	๒๕๖๓	โครงการฯ	ได้
ดำาเนินการสนองพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง
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ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การดำาเนินงานของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ	 มีประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยมีหมู่บ้านอยู่ใน 
พื้นที่โครงการฯ	จำานวน	๔	หมู่บ้าน	คือ	บ้านผาปก	บ้านห้วยผาก	บ้านตะโกล่าง	ตำาบลสวนผึ้ง	และบ้านบ่อหวี	ตำาบลตะนาวศรี	 
และหมู่บ้านรอบพื้นที่โครงการฯ	 จำานวน	 ๔	 หมู่บ้าน	 คือ	 บ้านบ้านบ่อ	 บ้านทุ่งแฝก	 ตำาบลสวนผึ้ง	 และบ้านท่ามะขาม 
บ้านห้วยแห้ง	ตำาบลตะนาวศรี	 โดยการดำาเนินงานจะมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู ้
การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	 และขยายผลองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมให้ 
แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ	 นอกจากนี้	 ยังทำาหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้	 สัตว์ป่า	 และเป็นสถานที่ 
ฝึกอบรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	เป็นแหล่งเรียนรู้	ศึกษาดูงาน	ให้แก่เกษตรกร	เยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา	และผู้ที่สนใจ
ทั่วไป	ซึ่งในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	มีผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ	จำานวน	๓๘	คณะ	๓,๐๘๔	คน
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โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลเขาชะงุ้ม	อำาเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 มีพระราชดำาริ	 เมื่อวันที่ 
๔	 มกราคม	 ๒๕๒๘	 และเมื่อวันที่	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๙	 ความโดยสรุปว่า	 ให้ดำาเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำารุงดินที่
เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้	 รวมทั้งทดสอบ	 วางแผน	 และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
โดยดำาเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่ง
ได้มีพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง	 จำานวน	 ๗	 ครั้ง	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๔๔	 ได้มีพระราชดำาริสรุปความว่า	 ในส่วนที่ดิน 
นายสี	วรรณเทวี	ที่ได้น้อมเกล้าฯ	ถวาย	 ให้ดำาเนินการทดลองปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา	และนำามาเปรียบเทียบกับพื้นที่
เดิมของโครงการฯ	 ส่วนที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่ซื้อไว้ให้ปล่อยไว้ตามธรรมชาติเพื่อเก็บข้อมูล	 และเมื่อวันที่	 ๗	 มกราคม	 ๒๕๕๔	 
ทรงรับที่ดินของ	 นางสาววรรณา	 พูนผล	 ที่น้อมเกล้าฯ	 ถวาย	 และได้พระราชทานที่ดินให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ประโยชน์ในการ
ดำาเนินงานของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ	 โดยพิจารณาให้พัฒนาปรับปรุงเป็นสระเก็บกักน้ำาเพื่อรักษา
ความชุ่มชื้นและสำาหรับสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จะดำาเนินการในอนาคต	 ส่วนพื้นที่ที่เหลือควรปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ 
เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของโครงการฯ	ที่ได้มีการพัฒนาไปแล้ว
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ผลการดำาเนินงาน
	 เดิมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินต้ืน	 เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย 
และปนกรวดหิน	มีช้ันดานแข็งอยู่ด้านล่างลึกประมาณ	๔๐	เซนติเมตร	 
จากผิวดินบน	มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำามาก		มีการชะล้างพังทลาย 
ของหน้าดินสูงจนเกิดการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์	 พื้นที่
บางแห่งมีการขุดลูกรังไปขาย	 ทำาให้พื้นที่บางส่วนไม่เหมาะสม 
ที่จะใช้ทำาการเกษตร	ขาดแคลนน้ำาเนื่องจากดินมีความสามารถ
ในการอุ้มน้ำาต่ำาและมีแหล่งน้ำาน้อย	 เมื่อโครงการศึกษาวิธีการ
ฟ้ืนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้มฯ	 	 เข้ามาดำาเนินการโดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ		มีกรมพัฒนา 
ที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ 		 
ให้เป็นไปอย่างบูรณาการ	 ร่วมกันศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบ
วิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม	 โดยการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา	 ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสร้างรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร	
รวมถึงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก	 โดยปล่อยให้พื้นที่ป่าฟื้นคืน 
สภาพเองตามธรรมชาติ	ทำาให้เกิดการเรียนรู้การจัดการดิน	น้ำา	 
ป่าไม้	 อย่างถูกต้องยั่งยืน	 สามารถเผยแพร่ความสำาเร็จไปสู่
เกษตรกรได้	 และในปี	 ๒๕๖๓	 โครงการฯ	 ได้ดำาเนินการสนอง
พระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง	

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.สามารถส่งเสริม	 อบรม	 ขยายผลการพัฒนาไปสู่ 
เกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่	จำานวน	๑๒	หมู่บ้าน
	 ๒.เป็นต้นแบบให้แก่ราษฎรในการฟื้นฟูปรับปรุงดิน 
ที่เสื่อมโทรม	 โดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา	 
และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก	ปล่อยให้พ้ืนท่ีป่าฟ้ืนคืนสภาพเอง 
ตามธรรมชาติ	
	 ๓.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ	 เพื่อพัฒนา
ความรู้ในการพัฒนาสภาพพื้นที่	 และอาชีพทางการเกษตร	 
โดยในปี	 ๒๕๖๓	 มีผู้มาศึกษาดูงานภายในโครงการฯ	 ได้แก	่
หน่วยงานภาครัฐ	 หน่วยงานเอกชน	 คณะนักเรียน	 นักศึกษา	
คณะครู	และเกษตรกร	ประมาณ	๒๒๔,๔๐๐	คน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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ผลการดำาเนินงาน
	 กรมชลประทาน	ดำาเนนิการกอ่สรา้งอ่างเกบ็น้ำาหว้ยแห้งอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งเตรยีมการเบ้ืองตน้	 
และคาดว่าจะดำาเนินการลงพื้นที่ก่อสร้างได้ภายในเดือนธันวาคม	๒๕๖๓

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำาห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จะมีความจุประมาณ	 ๓.๔	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 
ซึ่งสามารถส่งน้ำาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำาบลพลิ้ว	 อำาเภอแหลมสิงห์	 จำานวน	 ๓,๙๗๒	 ไร่	 และในพื้นที่ตำาบลตะปอน	 
อำาเภอขลุง	จำานวน	๓๒๘	ไร่	พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านอุปโภค-บริโภค	แก่ราษฎรในตำาบลพลิ้ว	อำาเภอแหลมสิงห์	จำานวน	๓๗๐	
ครัวเรือน	และราษฎรตำาบลตะปอน	อำาเภอขลุง	จำานวน	๔๐	ครัวเรือน	
	 ๒.ราษฎรในพื้นที่ตำาบลพลิ้ว	 อำาเภอแหลมสิงห์	 และตำาบลตะปอน	 อำาเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 จะมีรายได้จากผลผลิต
ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยแห้ง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลพลิ้ว	อำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	 ณ	 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 อำาเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 
เมื่อวันที่	 ๒๘	มิถุนายน	๒๕๓๑	 ได้มีพระราชดำาริให้กรมชลประทาน	ทำาการศึกษา	 วางโครงการ	 และพิจารณาก่อสร้างโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำาแม่น้ำาจันทบุรี	เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำาเภอต่างๆ	ของจังหวัดจันทบุรี		ซึ่งมักขาดแคลนน้ำาในฤดูแล้ง
เป็นประจำาทุกปี

พื้นที่ก่อนดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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โครงการอ่างเก็บน้ำาแซร์ออ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลแซร์ออ	อำาเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 
รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแซร์ออ	 อาคารบังคับน้ำาในลำาน้ำาเดิมท้ายอ่าง	 พร้อมปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กเดิม	 
ในเขตตำาบลแซร์ออ	 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตามหนังสือสำานักราชเลขาธิการ	 ที่	 รล	 ๐๐๐๘.๒/๑๔๗๙๑	 
ลงวันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๔	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำาบลแซร์ออ	อำาเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	ขอพระราชทานโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา	 บริเวณบ้านแผ่นดินเย็น	 หมู่ที่	 ๙	 ตำาบลแซร์ออ	 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภค-บริโภค
และทำาการเกษตร

ผลการดำาเนินงาน
	 สำานักงาน	กปร.	ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน 
ดำาเนินการก่อสร้าง	 อ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง	 กว้าง	 ๘	 เมตร 
สูง		๑๑.๐๕		เมตร	ยาว	๓๕๐	เมตร	ความจุของอ่างเก็บน้ำาประมาณ 
๓	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ปัจจุบันมีผลการดำาเนินงานรวมทั้งสิ้น 
ประมาณร้อยละ	 ๙๕	 โดยในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม	 (IEE)	 ให้	สำานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 พิจารณาอีกครั้ง	 หากเห็นชอบแล้ว	 จะนำาไป
ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูงต่อ
กรมป่าไม้	ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 •เป็นแหล่งเก็บกักน้ำา	 ๒.๐๙	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 
ใช้สำาหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค	 ให้กับราษฎรในเขต
พื้นที่โครงการ	ประมาณ	๖๓๙	ครัวเรือน
	 •สามารถส่งน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก	 ๕,๐๖๕	 ไร่	 
ในเขตพื้นที่ตำาบลแซร์ออ	อำาเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว
	 •เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำาจืด	 ให้สามารถทำาการประมง 
เพื่อเป็นรายได้เสริม

ถนนเข้าโครงการ

งานอาคารระบายน้ำาล้น

งานทำานบดินเขื่อนหลักงานอาคารและที่ทำาการบ้านพัก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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ผลการดำาเนินงาน
	 กรมชลประทาน	 ดำาเนินการก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำา	 ในพื้นที่บ้านห้วยมะปรางค์	 หมู่ที่	 ๔	 
ตำาบลห้วยยาง	 อำาเภอทับสะแก	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ประกอบด้วย	 กิจกรรมก่อสร้างทำานบดิน	 ขนาดความกว้าง	 ๔	 เมตร 
ความสูง	๕	เมตร	ความยาวโดยรอบ	๗๙๐	เมตร	ผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๔๐	กิจกรรมท่อ	OUTLET	ผลการดำาเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ	๗๕	 	 (สามารถใช้งานได้แล้ว)	กิจกรรมท่อระบายน้ำาลงลำาน้ำาเดิม	ผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๗๕	 (สามารถ 
ใช้งานได้แล้ว)	กิจกรรมขุดลอกแก้มลิง	ผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๕๐	และกิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำา	ผลการดำาเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ	๑๕	ทั้งนี้	ผลการดำาเนินงานภาพรวมทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ	๔๐	ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม	๒๕๖๔

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำาบลห้วยยาง	
อำาเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จำานวน	๔	หมู่บ้าน	 ได้แก่	 หมู่ที่	 ๔	บ้านห้วยมะปรางค์	 หมู่ที่	 ๘	บ้านคอกม้า	หมู่ที่	 ๙	 
บ้านหนองพลับ	และหมู่ที่	๑๓	บ้านจั่นเสือ	ราษฎรจำานวน	๔๙๙	ครัวเรือน	๑,๕๖๕	คน	โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ	๕๐๐	ไร่	
ได้มีน้ำาใช้อย่างเพียงพอ
	 ๒.ราษฎรจำานวน	๔	หมู่บ้านในตำาบลห้วยยาง	มีแหล่งเก็บกักน้ำาสำารองในลักษณะแก้มลิง	ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
	 ๓.เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและทำากิจกรรมของราษฎรในพ้ืนท่ี

โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบ
และระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบ
และระบบส่งน้ำา	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตามที่นายอำานาจ	 ปานทิพย์	 และราษฎร 
ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ขอพระราชทานความช่วยเหลือ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร	 เนื่องจากขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตรเป็นประจำาทุกปี	 (หนังสือสำานักพระราชวัง 
ที่	รล	๐๐๐๘.๑/๒๓๖๑๒	ลงวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๖๒)

กิจกรรมก่อสร้างทำานบดิน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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โครงการฝายทดน้ำาวังครกพร้อมระบบส่งน้ำา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ตำาบลบ้านคา	อำาเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับโครงการฝายทดน้ำาวังครกพร้อมระบบส่งน้ำา	 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 เมื่อวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร

ผลการดำาเนินงาน
	 กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความกว้าง	๔	เมตร	ความยาว	๒๐	เมตร	ความสูง	๓	เมตร
พร้อมขุดเปิดหน้าดินด้านหน้าและท้ายฝาย	 และระบบท่อส่งน้ำาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	 ความยาวทั้งสิ้น	 ๔,๘๖๘	 เมตร	 ปัจจุบัน 
ผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๘๕	จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม	๒๕๖๓

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำาให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำาบลบ้านคา	 สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และทำาการเกษตร	ให้แก่ราษฎรหมู่ที่	๗,	๘	และ	๑๓	ตำาบลบ้านคา	พื้นที่รับประโยชน์	จำานวน	๕๑๕	ไร่	ราษฎร	๑๖๔	ครัวเรือน
จำานวน	๔๙๒	คน	และส่งน้ำาไปเติมอ่างเก็บน้ำาบ้านบึงใต้และอ่างเก็บน้ำาบ้านพุขี้เหล็ก	 สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณ
อ่างเก็บน้ำาดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น	๖๐๐	ไร่

การก่อสร้างฝายทดน้ำาวังครกฯ ท่อสง่น้ำาพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ
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โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้มีพระราชดำาริ	 เมื่อวันที่	 
๑๒	พฤษภาคม	๒๕๒๕	ความโดยสรุปว่า	ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาบริเวณคลองบ้านอำาเภอ	เพื่อประโยชน์ในการกสิกรรมของ
ราษฎรในพื้นที่	 และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของวัดญาณสังวรารามฯ	พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในบริเวณพื้นที่โครงการให้เป็นวนอุทยานรักษาป่าและสัตว์ป่า				
	 วันที่	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๒๕	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	 และพระราชทานพระราชดำาริ	 ความโดยสรุปว่า	 ให้มีการพัฒนาที่ดิน
บริเวณติดต่อกับวัดญาณ	สังวรารามวรมหาวิหาร	เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเกษตร	ประกอบด้วย	แหล่งน้ำา	วนอุทยานเพื่อการรักษา 
ป่าไม้	สัตว์ป่า	และราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น

ผลการดำาเนินงาน
	 โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามได้น้อมนำาหลักบวร	 คือ	 บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 ซึ่งเป็นพระราชดำาริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 มาเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน	 ได้มีการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรของราษฎรในพื้นที่	 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 การส่งเสริมดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน	ทั้งนี้	ผลการดำาเนินงานในปี	๒๕๖๓	สามารถสรุปได้	ดังนี้
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	 ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร	 ได้มีการออกหน่วย
ให้ความรู้ในเรื่องการทำาการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยที่จำาเป็นสำาหรับการทำาเกษตร	 เช่น	
ผลิตภัณฑ์สารเร่ง	พด.	น้ำาหมักชีวภาพ	และฝึกอบรมให้ความรู้ 
ในเรื่องแนวทางและผลสำาเร็จของโครงการฯ	 รวมถึงวิธีการ
ทำาการเกษตร	ให้แก่คณะศึกษาดูงานท่ีได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการ 
เพื่อนำามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง
	 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม	ได้มีการสร้างความปลอดภัยให้แก่สัตว์ป่าในพ้ืนท่ี	 
แสดงแนวเขตที่ชัดเจน	 และลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันกับ 
ประชาชนรอบพ้ืนท่ี	โดยการปรับปรุงแนวร้ัวตาข่ายให้อยู่ในสภาพท่ี 
สมบูรณ์	 และจัดตั้ง	 ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่า	 สำาหรับ
สัตว์ป่าที่พลัดหลง	 โดยนำามาฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนที่จะ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ	 พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมเยาวชน	 พิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์	 เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงมีการ
พัฒนา	สถานที่เพื่อให้มีความพร้อมสำาหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้
สำาหรับผู้สนใจ	 ที่จะศึกษาในเรื่องของความสำาเร็จของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 โครงการได้ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	 โดยการพัฒนา
ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	 และพัฒนาแหล่งน้ ำา 
ให้พอเพียงต่อการอุปโภค	-	บริโภคและทำาการเกษตรของราษฎร	 
พร้อมท้ังได้อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ให้กลับมามีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์	นอกจากนี้ยังได้
มีการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ
และประชาชน	ทั้งนี้	 ในปี	๒๕๖๓	 โครงการได้จัดการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจรวมกว่า	 ๑,๘๓๙	 คน
เพ่ือให้สามารถนำาไปปรับใช้ในท่ีดินของตนเองได้อย่างเหมาะสม	

	 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย	ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาล 
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุในการให้บริการด้าน
การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน	 ซ่ึงมุ่งเน้นดูแลสุขภาพอนามัย 
ของผู้สูงอายุ	 และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเอง 
ได้เป็นอย่างดี	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	 
ในเร่ืองความรู้ของส่ิงแวดล้อมและอุปกรณ์เสริมสำาหรับผู้สูงอายุ 
แก่คณะบุคลากรสาธารณสุข
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โครงการห้วยองคต 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลสมเด็จเจริญ	อำาเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้มีพระราชดำาริ	 เมื่อวันที่	 
๒๘	มกราคม	๒๕๓๓	ความโดยสรุปว่า	ให้ดำาเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณตำาบลหนองปรือ	อำาเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี
(ปัจจุบันอยู่ในอำาเภอหนองปรือ)	 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดี	 โดยขอให้ประสานและสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการขุดสระน้ำา	 ปลูกป่า	 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
และมพีระราชดำารเิพ่ิมเตมิใหจ้ดัหาท่ีดนิจำานวนหนึง่เพือ่พฒันาและชว่ยเหลอืประชาชนในพืน้ทีด่งักลา่ว	และพระราชทานช่ือโครงการ 
ว่า	“โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”	ทรงเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่	 โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำากินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน	คือ	 ไม่ทำาลายซึ่งกันและกัน	ตามหลักการ 
ฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศ	ทำาให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการดำาเนินงาน
	 โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	มีพ้ืนท่ีประมาณ	๒๐,๖๒๕	ไร่	อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	เขาพระฤาษี	–	เขาบ่อแร่
แปลงที่	 ๒	 โดยสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 (สำานักงาน	 กปร.)	 ได้ขอใช้
พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อจัดทำาโครงการตั้งแต่ปี	๒๕๓๔	-	๒๕๖๔	ครอบคลุมพื้นที่	๔	หมู่บ้าน	คือ	หมู่	๓	บ้านห้วยแม่ระวาง	หมู่	๔	
บ้านม่วงเฒ่า	หมู่	๕	บ้านบารมี	หมู่	๗	บ้านห้วยองคต	มีการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริจากส่วนราชการ	ภาคเอกชนและราษฎร
โดยการจัดตั้งเป็นคณะทำางาน		มีกรมการปกครอง	เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแผนงาน				
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ในปี	๒๕๖๓	มีผลการดำาเนินงานสรุปได้ดังนี้
 ๑.งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 •	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (อสทป.)	ตำาบลสมเด็จเจริญ	 โดยผู้แทนชุมชนในพื้นที่	 จำานวน	๕๐	คน	ร่วมกัน 
ดูแลรักษาป่า	 จัดทำาแนวป้องกันไฟและดับไฟป่าในพื้นที่โครงการห้วยองคตฯ	 จัดชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ	 จุดสกัด	 เพื่อป้องกัน 
ปราบปรามและจับกุมผู้กระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยการกระทำาผิดกฎหมายป่าไม้	โดยการตรวจยานพาหนะและบุคคลออกลาดตระเวน 
ตรวจตราเพื่อป้องกันและปราบปราม	 การกระทำาความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 สร้างฝายชะลอน้ำา	 เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของ 
ป่าต้นน้ำาบริเวณวัดถ้ำาเนรมิต	และกิจกรรมการปลูกป่า	สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน 
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	 •ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดบำารุงดิน	 โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	 จำานวน	 ๑,๕๐๐	 กิโลกรัม	 ให้แก่พื้นที่เกษตรกร
เป้าหมาย	จำานวน	๓๐๐	ไร่	ในพื้นที่หมู่ที่	๒	บ้านเขาหินตั้ง	ตำาบลสมเด็จเจริญ	อำาเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี
	 •ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยชีวภาพ	 โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและ
ปุ๋ยชีวภาพ	การเก็บตัวอย่างดิน	สาธิตการผลิตสารไล่แมลง	พด.๗	สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและสนับสนุนวัสดุสำาหรับผลิต	 
สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	สูตรกรมพัฒนที่ดิน	ให้กับเกษตรกร
 ๒. งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
	 •โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการห้วยองคตฯ	 โดยตำารวจตระเวนชายแดน	ออกปฏิบัติการตรวจรักษา
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการฯ	ด้านการรักษาป่าไม้	การป้องกันยาเสพติด	และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จำานวน	
๒๗๗	ครั้ง
	 •โครงการห้องเรียนชุมชนตามแนวพระราชดำาริ	(ห้องเรียนกลางแจ้ง)	โดยจัดเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่	จำานวน	 
๓	 โรงเรียน	 รวม	 ๙๐	 คน	 เข้าค่ายพักแรม	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	ณ	กองอำานวยการโครงการฯ	และไปศึกษาดูงาน	ณ	วัดทิพย์สุคนธาราม	อำาเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี	และ 
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย	(นาเฮียใช้)	ตำาบลบ้านโพธิ์	อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ราษฎรในพื้นที่โครงการห้วยองคตฯ	ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ทั้งด้านที่ดิน
ทำากิน	ที่อยู่อาศัย	การศึกษา	สุขภาพอนามัย	อาชีพ	การคมนาคม	การติดต่อสื่อสาร	มีวัฒนธรรมในท้องถิ่น	และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน	 ทั้งยังส่งผลให้ราษฎรพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการบริการจากรัฐ	 การอำานวยความสะดวกทุกด้าน	 ตลอดจน 
สภาพป่าไม้เดิมที่ถูกทำาลายเป็นบริเวณกว้าง	 ส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ	 ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืน 
สู่สภาพเดิม	 โดยเป็นพื้นที่ปลูกสวนป่าและพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ๔,๐๓๐	 ไร่	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ	 และการอนุรักษ์	 ก่อให้เกิดความหวงแหน	 ส่งผลให้สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์	 และมีความยั่งยืนตลอดไป	 รวมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎรในหมู่บ้านรอบโครงการฯ	 และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าไปศึกษาดูงานและนำาความรู้ไปปรับใช้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ในปี	๒๕๖๓	มีคณะบุคคลต่าง	ๆ	สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่	จำานวน	๒๐	คณะ	๑,๓๖๕	คน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

82

โครงการปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักคำาปลากั้ง (หนองกระดูกช้าง) 
พร้อมระบบกระจายน้ำาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บุณฑริก - ยอดมน 

ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ตำาบลโนนก่อ	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเดิม
	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๖๒	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์	 เนวิน	 สคริมชอว์	 บ้านเจริญชัย	 
ตำาบลคอแลน	อำาเภอบุณฑริก	จังหวัดอุบลราชธานี	 	 ในการนี้	 ได้มีพระราชดำาริ	 ให้พิจารณาจัดหาน้ำาให้แก่	ศูนย์การเรียนตำารวจ 
ตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา	 ตำาบลโนนก่อ	 อำาเภอสิรินธร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 และราษฎรบริเวณใกล้เคียง 
รวมทั้งให้พิจารณาปลูกพืชอาหารช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 บุณฑริก	 -	 ยอดมน	 เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าบุกรุกเข้ามาในเขต
ชุมชนและโรงเรียน

ผลการดำาเนินงาน
	 กรมชลประทาน	 ดำาเนินการจัดทำาแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำาในบริเวณร่องน้ำาคำาปลากั้ง	 หรือหนองกระดูกช้าง	 พื้นที่	 ๒	 ไร่	
ความจุ	 ๑๖,๑๒๐	 ลูกบาศก์เมตร	 พร้อมปรับปรุงอาคารชลประทานเพื่อเพิ่มระดับเก็บกักน้ำา	 และก่อสร้างระบบกระจายน้ำาด้วย
สถานีสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์	จำานวน	๒	ระบบ	ปัจจุบันดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๖๓

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้	และเป็นแหล่งน้ำาสำาหรับสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์	สัตว์ป่าบุณฑริก	-	ยอดมน	รวมทั้งเป็น
แหล่งน้ำาอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรชุมชนป่าหญ้าคา	จำานวน	๑๔๐	ครัวเรือน	๔๒๐	คน	นักเรียนและครูของศูนย์การเรียน 
ตำารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา	 จำานวน	 ๘๐	 คน	 และส่งน้ำาไปสนับสนุนแปลงเรียนรู้ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชดำาริบ้านป่าหญ้าคา	พื้นที่	๔๐	ไร่

ขุดลอกแก้มลิงพร้อมจัดทำาทางลาดเพื่อให้สัตว์ป่าเดินขึ้น-ลง

ไปกินน้ำาได้สะดวกยิ่งขึ้น

งานปรับปรุงอาคารชลประทาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยลอย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

หมู่ที่	๘	บ้านห้วยลอย	ตำาบลวังทอง	อำาเภอวังเหนือ	จังหวัดลำาปาง

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยลอย	 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 เมื่อวันที่	 ๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรตำาบลวังทอง	 ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภค	 และทำาการเกษตร	 ตามที่ 
นายอินตา	มั่งมูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังทองได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ผลการดำาเนินงาน
	 กรมชลประทานดำาเนินการอ่างเก็บน้ำาโดยก่อสร้างทำานบดิน	ขนาดกว้าง	๘.๐๐	เมตร	สูง	๒๐.๐๐	เมตร	ยาว	๑๗๑.๐๐	
เมตร	ขนาดความจุ	๕๐๑,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร	พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำาล้นแบบรางเทขนาดสันทางระบายกว้าง	๑๒.๐๐	เมตร
ก่อสร้างท่อส่งน้ำาฝั่งซ้ายพร้อมท่อแยก	 ความยาวรวม	 ๑๑๑	 เมตร	 พร้อมคลองส่งน้ำาดาดคอนกรีต	 ความยาว	 ๒๐	 เมตร	 รวมทั้ง
ก่อสร้างคลองส่งน้ำาระบายลงสู่ระบบส่งน้ำาเดิม	(คลองส่งน้ำาดาดคอนกรีต)	ซึ่งระบบคลองส่งน้ำา	มีความยาวประมาณ	๘๐๐	เมตร	
ปัจจุบันดำาเนินการแล้วเสร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 สามารถส่งน้ำาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน	
๑,๒๐๐	ไร่	และในฤดูแล้ง	๒๘๐	ไร่	และสามารถส่งน้ำาอุปโภค
บริโภคให้แก่ราษฎร	 ๕	 หมู่บ้านในตำาบลวังทอง	 จำานวน	 ๗๖๗	
ครัวเรือน	 รวม	๒,๔๖๘	คนรวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง	ทั้งยัง 
บรรเทาปัญหาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำาที่เกิดขึ้นเป็นประจำา 
ทุกปี	นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎร	รวมทั้งเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำาจืด	 ตลอดจนสามารถสร้างความชุ่มชื้น 
ให้กับพ้ืนท่ีบริเวณโครงการได้เป็นอย่างดี	 ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ 
จากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร 

บ้านโต๊ะแดง	หมู่ที่	๖	ตำาบลปูโย๊ะ	อำาเภอสุไหงโก-ลก	จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม
	 ๑.เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๓๕	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร 
เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรโครงการส่งน้ำาและคลองระบายน้ำา	บ้านโคกกูแว	ตำาบลพร่อน	อำาเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	
ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชดำาริ	สรุปความว่า
 ...พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความสำาคัญ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราทำาโครงการที่
โคกในเขาจะบุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจำากัดบริเวณเขาในพรุเราก็ส่งเสริมเอาไม้พรุเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทางนี้
สวยมาก เห็นไม้ต่าง ๆ ไม้หลาวชะโอนก็มี...  
 ...ควรกำาหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ อันจะทำาให้สภาพแวดล้อมเสียหมด 
	 ๒.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้มีพระราชดำาริ	 เกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานโครงการฯ	ดังนี้
	 •	เมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ณ	บริเวณแปลงนาข้าวบ้านโคกอิฐ	-	โคกใน	อำาเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	
สรุปความว่า
 …ให้บริหารจัดการน้ำาในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงโดยเอื้อประโยชน์แก่ป่าและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน…
	 •	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๕	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดนราธิวาส 
สรุปความว่า
 …เนื่องจากพื้นที่พรุถูกทำาลายบางส่วน เห็นควรให้ทุกหน่วยงานประสานกัน เพื่อจัดทำาการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน 
(Zoning) ตามที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำาหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุไว้แล้ว…      
	 •	เมื่อวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร	จังหวัดนราธิวาส	สรุปความว่า
	 	 ๑)	การจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสให้ดำาเนินการให้เป็นรูปธรรม
	 	 ๒)	ให้พิจารณาใช้พื้นที่ตามขอบเขตที่กำาหนด	ตามเขตการใช้ที่ดิน	ซึ่งได้แก่	เขตพัฒนา	เขตอนุรักษ์	และเขตสงวน	
	 •	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 อำาเภอเมืองยะลา	 จังหวัดยะลา 
สรุปความว่า
 ...ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดง โดยเฉพาะการป้องกัน
ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน หากทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้
ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดงอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน…

ผลการดำาเนินงาน
	 ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ดำาเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดิน 
พร้อมราวจับจากป่าเดียวไประยะทาง	 ๓๔๐	 เมตร	 โดยการจัดหาไม้เนื้อแข็ง	 (ไม้นาคบุตร)	 มาสับเปลี่ยน	 พร้อมทั้ง	 ซ่อมแซมซุ้ม
พักระหว่างทาง	จำานวน	๔	ซุ้ม	ได้แก่	ซุ้มลำาดับที่	๒		๓		๔	และ	๕	ให้มีสภาพแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
ทั้งนี้	ปัจจุบันดำาเนินการแล้วเสร็จ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
	 เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ	 จะทำาให้สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรของศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุ 
ุสิรินธร	มีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการของราษฎรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	อีกทั้งเป็นการสนับสนุน
กิจกรรมการปลูกจิตสำานึก	 และสร้างการเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าพรุโต๊ะแดง	 เพื่อช่วยเสริมสร้างการตระหนักและความร่วมมือ 
ในการอนุรักษ์	ดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงตามแนวพระราชดำาริได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ระหว่างดำาเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ บริเวณที่ดำาเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า	รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนระบบนิเวศของผืนป่า 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์
	 ๒.สามารถลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรทั้งในและนอกพื้นที่	ในการเข้ามาบุกรุกยึดถือครอบครองป่า	เก็บหาของป่า 
ภายในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

บ้านปากคลอง	หมู่ที่	๓	ตำาบลเกาะกลาง	อำาเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่

เรื่องเดิม
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	รับโครงการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล	 ตำาบลเกาะกลาง	 อำาเภอเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่	 เนื้อที่ประมาณ	 ๔,๒๐๐	 ไร่	 ไว้เป็นโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ	เมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๓๗	ตามที่จังหวัดกระบี่น้อมเกล้าฯ	ถวาย	เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้	สัตว์ป่า 
และสัตว์น้ำา	 ให้มีความอุดมสมบูรณ์	 ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศของป่าทุ่งทะเลให้ยั่งยืน	 (ตามหนังสือสำานักราชเลขาธิการ 
ที่	รล	๐๐๐๙/พิเศษ	๑๓๑	ลงวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๓๗)

ผลการดำาเนินงาน
	 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล	จังหวัดกระบี่	ร่วมกับสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	๕	(นครศรีธรรมราช)	กรมอุทยานแห่งชาติ	
สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ได้ดำาเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	โดยมีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้
	 ๑.กิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรงและการทำาผลิตภัณฑ์จากน้ำาผึ้งโพรง	จำานวน	๑	รุ่น	ณ	 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 
ระหว่างวันที่	 ๓	 -	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 โดยมีผู้เข้าอบรมจำานวน	 ๕๐	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้นำาชุมชน	 คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำาบล	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	และราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ซึ่งทำาให้ราษฎร
สามารถนำาความรู้ที ่ได้	 ไปพัฒนาการเลี้ยงผึ้งโพรงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	 รวมถึงสามารถนำาน้ำาผึ้งโพรงไปต่อยอด 
เป็นผลิตภัณฑ์	ช่วยสร้างงาน	สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน
	 ๒.กิจกรรมฝึกอบรมการทำาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน	จำานวน	๑	รุ่น	ณ	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล	ระหว่าง
วันที่	๒๑	-	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓	โดยมีผู้เข้าอบรมจำานวน	๕๐	คน	ประกอบด้วย	ผู้นำาชุมชน	คณะกรรมการหมู่บ้าน	คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตำาบล	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	และราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ซึ่งทำาให้ราษฎรสามารถนำาความรู้ที่
ได้	ไปพัฒนาและต่อยอดการทำาผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน	ช่วยสร้างงาน	สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน
	 ๓.กิจกรรมปลูกเตยปาหนันเพื่อส่งเสริมอาชีพแนวพระราชดำาริการจักรสานเตยปาหนัน	 จำานวน	 ๕๐	 ไร่	 ณ	 เขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล	 โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่	 ๑๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ถึงวันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ 
โดยรอบโครงการฯ	มีแปลงปลูกเตยปาหนันเพิ่มขึ้น	และมีวัสดุเพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน
	 ๔.โครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	จำานวน	๒	รุ่น	ณ	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล	โดยรุ่นที่	๑	
ฝึกอบรม	ระหว่างวันที่	๑๗	-	๑๙	กันยายน	๒๕๖๓	และรุ่นที่	๒	ฝึกอบรม	ระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๔	กันยายน	๒๕๖๓	รุ่นละ	๖๐	คน	 
ทั้งนี้	 กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	หรือสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่อาศัยอยู่ในท้องที่อำาเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่	รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์	อายุระหว่าง	๑๓	-	๒๕	ปี	ไม่จำากัดเพศ	มีความประพฤติ
เรียบร้อย	มีความสนใจและตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรม	และได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้ปกครองและสถานศึกษา	

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
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	 ๓.ช่วยยกระดับรายได้ของราษฎรให้พออยู่พอกิน	สามารถพึ่งพาตนเองได้	โดยเน้นให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม
	 ๔.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ได้รับประสบการณ์	 และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน	รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สร้างจิตสำานึกที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศชาติในอนาคต	 ให้
คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ดำาเนินการปลูกเตยปาหนัน ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล

โครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
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การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

๑. เร่ืองเดิม

	 ๑.๑	ด้วย	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้มีคณะกรรมการติดตามและขับเคล่ือน 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 เพ่ือเร่งรัด	 รวมท้ังแก้ไขปัญหา	 อุปสรรค	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดำาเนินงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 ท่ียัง

ไม่ได้ดำาเนินการหรือดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ	 และให้ดำาเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ควบคู่กันไปให้มีความเหมาะสม	โดยให้ลำาดับความสำาคัญเร่งด่วนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริของรัชกาลท่ี	๙	ก่อน

	 ๑.๒	 ต่อมา	พลเอก	 เปรม	 ติณสูลานนท์	ประธานองคมนตรี	 ได้ลงนามในคำาส่ังสำานักงานองคมนตรี	 ท่ี	๑/๒๕๖๒	ลงวันท่ี	 

๒๖	เมษายน	๒๕๖๒	เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	(แก้ไขเพ่ิมเติม	คร้ังท่ี	๒) 

เพ่ือสนองพระราชกระแสดังกล่าวข้างต้น	

	 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ	ดังน้ี

	 •	นายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี		 เป็นประธาน	

	 •	พลอากาศเอก	ชลิต	พุกผาสุข	องคมนตรี		 เป็นรองประธาน

	 •	นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	 เป็นรองประธาน

	 •	พลเอก	กัมปนาท	รุดดิษฐ์	องคมนตรี		 เป็นรองประธาน

	 •	นายอำาพน	กิตติอำาพน	องคมนตรี		 เป็นรองประธาน

	 •	พลเอก	เฉลิมชัย	สิทธิสาท	องคมนตรี	 เป็นรองประธาน

	 •	พลอากาศเอก	จอม	รุ่งสว่าง	องคมนตรี	 เป็นรองประธาน

	 •	ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง	๑๓	หน่วยงาน		 เป็นกรรมการ	

	 •	เลขาธิการ	กปร.		 	 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 ๑.๓	ต่อมา	ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในระดับพ้ืนท่ีน้ัน	โดยมี

พ้ืนท่ีภาคเหนือ

	 • 	นายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	เป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือน	โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

	 			ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ

พ้ืนท่ีภาคกลาง

	 • พลอากาศเอก	 ชลิต	 พุกผาสุข	 องคมนตรี	 เป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจาก 

	 		พระราชดำาริในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง	

	 •พลอากาศเอก	 จอม	 รุ่งสว่าง	 องคมนตรี	 เป็นรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจาก 

	 		พระราชดำาริในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

	 • นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	เป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

	 		ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			

	 • นายอำาพน	 กิตติอำาพน	 องคมนตรี	 เป็นรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

	 		ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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พ้ืนท่ีภาคใต้

	 • พลเอก	กัมปนาท	รุดดิษฐ์	องคมนตรี	เป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

	 		ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้

	 •พลเอก	เฉลิมชัย	สิทธิสาท	องคมนตรี	เป็นรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

	 		ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้

โดยมีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ	และรองเลขาธิการ	กปร.	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๒. ผลการดำาเนินงาน

	 ๒.๑	 ต้ังแต่ปี	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นมาคณะกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 ได้ดำาเนินการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	ท่ียังไม่ได้ดำาเนินการ	จำานวน	๘๘	โครงการ	และเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำาท้ังหมด	แบ่งเป็น	

	 	 •โครงการที่พระราชทานพระราชดำาริโดยตรง	จำานวน	๒๖	โครงการ	

	 	 •โครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ	 (ฎีกา)	 ซึ่งทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริแล้วจำานวน	๖๒	โครงการ	

	 ๒.๒	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	คณะกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ได้มีการประชุม

และติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานโดยสรุปดังน้ี

	 	 ๒.๒.๑	 การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จำานวน	 ๒	 ครั้ง 

คร้ังท่ี	๑/๒๕๖๓	เม่ือวันท่ี	๑๕	ตุลาคม	๒๕๖๒	และคร้ังท่ี	๒/๒๕๖๓	เม่ือวันท่ี	๑๕	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	อาคารสำานักงานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	
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ภาคเหนือ จำานวน ๑๕ ครั้ง ติดตามงาน จำานวน ๓๕ โครงการ

ภาคกลาง จำานวน ๘ ครั้ง ติดตามงาน จำานวน ๑๗ โครงการ

	 	 ๒.๒.๒	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

ได้เดินทางไปประชุมติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในระดับพ้ืนท่ี	ดังน้ี



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

91
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ภาคใต้ จำานวน ๓ ครั้ง ติดตามงาน จำานวน ๘ โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๖ ครั้ง ติดตามงาน จำานวน ๑๗ โครงการ

	 ๒.๓	 คณะกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 ได้ดำาเนินการต่อเน่ืองจนถึงปีงบประมาณ	
๒๕๖๓	มีผลการดำาเนินงาน	ดังน้ี
 • โครงการท่ีสามารถดำาเนินการก่อสร้างได้	จำานวน	๕๓	โครงการ
 • โครงการท่ีอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม	สามารถขับเคล่ือนได้	จำานวน	๒๔	โครงการ
 • โครงการท่ีติดปัญหา	จำานวน	๑๑	โครงการ
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๑๐ ครั้ง 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ : ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	 ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	
และ	จังหวัดชลบุรี	ได้แก่	
	 • ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี	ณ	สนามบินท่าใหม่	
อำาเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ	อำาเภอเกาะจันทร์	จังหวัดชลบุรี

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี	 ณ	 สนามบินท่าใหม่	
อำาเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี
	 ๑.เห็นควรให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำา
โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
สนามบินเนินพลอยแหวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพร้อม
รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกฺ 
โดยปรับปรุงทางข้ึน	–	ลง	ของเคร่ืองบินให้มีความยาว	๑,๕๐๐	เมตร	
จากเดิมที่มีแผนปรับปรุงให้มีความยาว	๑,๓๐๐	เมตร
				 ๒. เห็นควรให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ได้ประสานขอใช้งานระบบไฟรันเวย์แบบเคลื่อนย้ายได้จาก
กองทพัอากาศ	เพือ่เพิม่ความปลอดภยัขณะนำาเครือ่งบนิขึน้	–	ลง	 
ในช่วงที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอท้ังในช่วงเวลากลางคืนและ 
ในช่วงเช้าตรู่
 โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ	อำาเภอเกาะจันทร์	จังหวัดชลบุรี
	 ๑.เมื่อคลองส่งน้ำาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการบำารุงรักษาซึ่งเป็นเรื่องที่มีความ
สำาคัญต้องมีการพิจารณาดำาเนินการต่อไป
	 ๒.กระทรวงมหาดไทยและท้องถ่ินควรมีบทบาทร่วมกับ 
กรมชลประทานในการกำากับดูแลการบริหารจัดการน้ำาเพ่ือการ
เพาะปลูกอย่างพอเหมาะ	เพราะเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่
	 ๓.การเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำาคลองหลวง	รัชชโลทร	 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำา
โดยการเสริมสันเขื่อนให้สูงขึ้น	 เป็นวิธีการที่สามารถดำาเนินการ 

ได้ง่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำา	 ซ่ึงเห็นควรพิจารณา 
ให้มีการดำาเนินการโดยเร็ว	 เพราะความต้องการน้ำาในพื้นที ่
ภาคตะวันออกมีสูงทั้งจากภาคการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 และ
ชุมชน	รวมถึงแรงงานจำานวนมากจากนอกพื้นที่

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ได้แก่	
	 •โครงการที่ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	กรณีฎีกา	นายอำานาจ	ปานทิพย์	และราษฎรตำาบล
ห้วยยาง	 อำาเภอห้วยยาง	 อำาเภอทับสะแก	 ขอพระราชทาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่ตำาบลห้วยยาง	

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคกลาง
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	 •โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอบางสะพานอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	อำาเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ๑.ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวตำาบลห้วยยาง 
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	 รับโครงการก่อสร้างแก้มลิง 
ห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำาเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตและประโยชน์สุขของประชาชน

	 ๒.เนื่องจากแหล่งน้ำาส่วนใหญ่รวมถึงแก้มลิงต่างๆ	 
ในพ้ืนท่ีอำาเภอทับสะแก	และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มีสภาพตื้นเขิน	 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณา
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำา	เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มี 
น้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
		 ๓.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 กรมเจ้าท่า	 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 พิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการ 
ขุดลอกบริเวณปลายคลองบางสะพานที่มีสภาพต้ืนเขินอยู่ 
บ่อยครั้ง	ให้มีศักยภาพในการระบายน้ำาช่วงฤดูน้ำาหลาก

				 ๔.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ที่กำาลังพิจารณาดำาเนิน
การโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคาร
ประกอบและระบบส่งน้ำาฯ	 ดำาเนินการด้วยความรวดเร็วและ 
ต่อเนื่อง	 รวมถึงให้ความสำาคัญกับคุณภาพของงาน	 เช่น	
คุณภาพน้ำาและท่อส่งน้ำาต้องมีความเหมาะสม	 ปริมาณน้ำาต้อง
เพียงพอกับความต้องการ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ควรพิจารณา 
ถึงแนวทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป
	 ๕.ขอขอบคุณชาวตำาบลห้วยยาง	อำาเภอทับสะแก	และ
ประชาชนอำาเภอบางสะพาน	ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐเป็นอย่างดี	 เช่น	 การบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำา	 ซึ่งเป็นประโยชน์ของส่วนรวม	 จึงทำาให้การ
ดำาเนินการต่าง	ๆ	เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ทั้งนี้	ประชาชนสามารถ
ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับภาครัฐได้	เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
			 ๖.เมื่อการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยาง
แพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำาฯ	 แล้วเสร็จ	 
ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ	 
และพัฒนาโครงการให้มีความยั่งยืนต่อไป

ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี	
ได้แก่	
	 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลเขาชะงุ้ม	 อำาเภอโพธาราม	
จังหวัดราชบุรี	

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคกลาง
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเข้ามาศึกษาเส้นทาง 
ศึกษาธรรมชาติของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้มฯ	ซึ่งสามารถดำาเนินการได้โดยการจัดทำาเป็นแผนงาน 
ในแต่ละปี	 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีรู้จักอนุรักษ์และหวงแหน 
ป่าในท้องถิ่นของตนเอง

ครั้งที่ ๔ : ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ  

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	และ
กาญจนบุรี	ได้แก่	
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยท่าเ ด่ืออันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลนิคมกระเสียว	อำาเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี
	 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยท่าเด่ืออันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลหนองปรือ	อำาเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 โครงการอ่างเ ก็บน้ำา ห้วยท่าเ ด่ืออันเ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลนิคมกระเสียว	อำาเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี
	 ๑.องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว	 เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
"เนื่องจากในปี	 ๒๕๖๓	 นี้	 คาดการณ์ว่าฤดูฝนทิ้งช่วงทำาให้
ปริมาณน้ำาที่กักเก็บมีไม่เพียงพอที่จะดำาเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้ 
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำาเนินการตามแผน
มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำาหนดไว้”
	 ๒.เน่ืองจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง	 สภาพอากาศ 
แปรปรวน	ประกอบกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรประสบ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนักบิน	ทำาให้บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น	 จึงขอให้หน่วยงานติดตามปัญหา
ภัยแล้ง	 ปรับอัตรากำาลังและค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ 
ในการทำางานให้เหมาะสมแก่บุคลากรด้วย
	 ๓.ขอให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการมี
ส่วนร่วมในการใช้น้ำาชลประทาน	 เนื่องจากแผ่นดินและแหล่ง
น้ำาเป็นของทุกคน	 ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ	 เราใช้ 
จิตอาสาท่ีใจเราช่วยกันทำา	ไม่จำาเป็นต้องรอทางราชการ	ชาวบ้าน 
ระดมเงิน	 ระดมแรงช่วยกันขุดลอกได้	 อย่างไรก็ตาม	 ขอให้
กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายก	อบต.	ระดมกำาลังร่วมกันขุดลอกคลอง 
และให้ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุน	 ในส่วนของงบประมาณที่
จะดำาเนินการด้วย
 

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคกลาง
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	 โครงการ อ่าง เ ก็บ น้ำ า ห้วยป่า ไร่อัน เ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลหนองปรือ	อำาเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี
	 ๑ .ขอให้กรมชลประทานฟื้นฟูกลุ่ มผู้ ใช้น้ำ าของ 
อ่างเก็บน้ำา	 และฝายทดน้ำาแต่ละแห่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำา
ห้วยตะเพินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้มีความเข้มแข็ง	รวมทั้งให้มี
การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำาต่างๆ	เข้าด้วยกัน	เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการน้ำา	 
และแบ่งปันน้ำาให้แก่กันในลักษณะของลุ่มน้ำา
								 ๒.ขอให้กรมชลประทานปักป้ายหรือทำาสัญลักษณ์ 
ในการแสดงขอบเขตของโครงการให้ชัดเจน	 เพื่อป้องกันการ
บุกรุกพื้นที่
	 ๓.กรณีท่ีราษฎรในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา	 ขอให้กองทัพบกสนับสนุนกำาลังพล	 เพ่ือช่วย
เหลือราษฎรในการขนย้ายส่ิงของต่างๆ	ไปยังท่ีพักแห่งใหม่
	 ๔.ขอให้หน่วยงานต่างๆ	ในจังหวัด	ร่วมกันทำางานแบบ
บูรณาการในการพิจารณาส่งเสริมอาชีพในด้านการเกษตรให้
แก่ราษฎร	 เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ	 การดำารงชีวิต	 และ
ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นตามลำาดับ

ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี	ได้แก่	
	 • โครงการฝายทดน้ำ าวั งครกพร้อมระบบส่ ง น้ำ า 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลบ้านคา	 อำาเภอบ้านคา	 
จังหวัดราชบุรี
	 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหาดอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลหนองพันจันทร์	อำาเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี
	 •แปลงเกษตรของ	 นางนิศรา	 	 สุขสีขาว	 สมาชิกกลุ่ม 
บริหารการใช้น้ำาชลประทาน	อ่างเก็บน้ำาห้วยมะหาดอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 โครงการฝายทดน้ำาวังครกพร้อมระบบส่งน้ำาอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลบ้านคา	อำาเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี
		 ๑.ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลรักษาโครงการ 
ฝายทดน้ำาวังครกพร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 รวมทั้งโครงการเพื่อ 
สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ	อย่างจริงจัง	เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
โดยส่วนรวม
	 ๒.ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำาคัญในการรวม
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	เพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการทั้งด้านน้ำา	การส่ง
เสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตร	 รวมถึงการหาตลาดสำาหรับ
ขายสินค้าด้านการเกษตร
	 ๓.ขอให้ราษฎรกลุ่ มผู้ ใช้น้ำ า ใน พ้ืนที่ โครงการฯ	 
แต่ละครัวเรือน	 พิจารณาก่อสร้างบ่อน้ำาขนาดเล็กตามความ
เหมาะสม	เก็บกักน้ำาไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ	เพื่อเป็นการกระจาย
น้ำาอย่างทั่วถึง	โดยขอให้หน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนด้วย
	 ๔.ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	 
และผู้นำาชุมชนในพื้นที่	 ดูแล	 ช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 และให้การ
สนับสนุนในการบริหารจัดการการดำาเนินงานของกลุ่มผู้ใช้
น้ำาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั่วถึง	 และมีความยุติธรรม	
รวมทั้งเร่งรัดแก้ไขปัญหาผู้ใช้น้ำาบางรายใช้น้ำาอย่างเอารัด 
เอาเปรียบผู้อื่น

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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	 ๕.ขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	
พิจารณาเร่งรัดการดำาเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ำาเพชรบุรีตอนล่าง	 จังหวัดเพชรบุรี	 เพ่ือให้ทันต่อฤดูน้ำาหลาก 
ท่ีจะมาถึงในปีน้ี
		 ๖.ขอให้กรมชลประทานพิจารณาการต้ังชื่อโครงการ
ต่างๆ	ให้มีความชัดเจน	ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ 
การดำาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
ตำาบลหนองพันจันทร์	อำาเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี
	 ๑.ขอให้กลุ่มผู้ใชน้ำาในพื้นที่ใช้น้ำาในกิจกรรมต่างๆ	
อย่างคุ้มค่า	 ประหยัด	 และพอเพียง	 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 
และตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง	 เพ่ือเป็นต้นแบบ 
ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำาในพื้นที่อื่นต่อไป
	 	 	 	 	 ๒.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาความเป็นได้ 

ในการนำาระบบโซล่าเซลล์หรือพลังงานทดแทนอื่นมาใช้ใน
การสูบน้ำา	 เพื่อเป็นทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี	้ 
ต้องให้กลุ่มผู้ใช้น้ำาชำาระค่าใช้จ่ายอย่างเป็นธรรมด้วย

	 แปลงเกษตรของ	นางนิศรา	สุขสีขาว	สมาชิกกลุ่มบริหาร
การใช้น้ำาชลประทานอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหาดอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ
	 ๑ . ขอชื่ น ชม เ กษตรกรกลุ่ ม บ ริ ห า รก า ร ใช้ น้ำ า
ชลประทานอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหาดฯ	 ที่มีการใช้น้ำาอย่างคุ้มค่า	 
และแบ่งปันน้ำากันใช้อย่างมีระบบ	ทำาให้มีผลผลิตท่ีได้รับมีคุณภาพ	 
สามารถขายผลผลิตได้ในราคาดี	มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริง
	 ๒.	ให้เกษตรกรที่ได้รับน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหาดฯ	
โดยใช้ระบบสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า	 ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
พลังงานทดแทน	เพื่อจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำา	รวมถึง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำาด้วยระบบให้น้ำาแบบฉีดฝอย	
(Sprinkler)	และติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำา

ครั้งที่ ๖ : ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคกลาง	ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และปราจีนบุรี	ได้แก่	
	 • การบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำาโจนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาใสน้อย-ใสใหญ่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	ตำาบลสะพานหิน	อำาเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 การบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำาโจนอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
	 ๑.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาต่างๆ	 ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนทั้งสิ้น	 ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำาลุ่มน้ำาโจนที่	 ๑๖	 มีผู้
ลักลอบนำาขยะสารเคมีมาทิ้ง	 ทำาให้น้ำาเน่าเสีย	 ดังนั้น	 ขอให้
ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ของราชการด้วย
	 ๒.ให้กรมชลประทานพิจารณาเสริมคันกั้นน้ำาระหว่าง
บ่อยืมดินท่ีปนเป้ือนขยะสารเคมีและอ่างเก็บน้ำา	 ลุ่มน้ำาโจนท่ี	๑๖	 
เพ่ือป้องกันน้ำาท่ีปนเป้ือนสารเคมีล้นลงมาในอ่างฯ	เม่ือเกิดฝนตก
	 ๓ . จั ง ห วั ด ฉ ะ เชิ ง เ ท ร า น่ า จ ะ ข อ รั บ บ ริ จ า ค ตู้
คอนเทนเนอร์เก่าจากเอกชนเพื่อมาใส่ดินที่ปนเปื้อนไว้ก่อน	 
จะได้ประหยัดงบประมาณได้บ้าง	ทั้งนี้ต้องหารือในข้อกฎหมาย
ให้ชัดเจนว่าสามารถทำาได้หรือไม่

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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ทางอากาศมุมสูง	 สำารวจพื้นที่บริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำา 
ใสน้อย-ใสใหญ่ฯ	เพ่ือนำาข้อมูลมาประมวลและนำาไปประกอบการ 
วางแผนการบริหารจัดการน้ำาต่อไป
	 ๖.ขอให้กรมชลประทาน	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	 
และพันธุ์พืช	พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
สภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่	 เช่น	 จำานวนสัตว์ป่า	 ปริมาณ
น้ำาใต้ดิน	บนดิน	พื้นที่ป่า	 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด	
หลังจากมีโครงการห้วยโสมงฯ	เกิดขึ้นแล้ว
	 ๗.ขอให้กรมชลประทานเร่งหาแนวทางดำาเนินการ
ระบบชลประทานฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาของโครงการห้วยโสมงฯ	 
ที่ล่าช้ากว่าแผนงาน	ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้โดยเร็ว

	 ๔.หากมีการล่าช้าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สามารถทำาหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 เพื่อช่วยผลักดัน
ในการใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการกำาจัดขยะสารเคมี 
ที่ปนเปื้อนดังกล่าว
	 ๕.ขอให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา
ในลุ่มน้ำาโจนอีก	๘	อ่าง	ที่เหลือ	ตามแนวพระราชดำาริที่ได้วางไว้	 
จำานวน	 ๑๘	 อ่าง	 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำาให้กับ
ราษฎร
	 ๖.ขอให้ราษฎรช่วยกันดูแลอ่างเก็บน้ำาและระบบ
ต่างๆ	 และช่วยกันบำารุงรักษา	 หากมีจุดท่ีชำารุดเสียหายขอให้แจ้ง 
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้รีบมาแก้ไข	เพ่ือท่ีจะได้มีปริมาณน้ำาใช้เพียงพอ
	 โครงการอ่างเก็บน้ำาใสน้อย-ใสใหญ่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	ตำาบลสะพานหิน	อำาเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี	
	 ๑.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ในการสืบสาน	 รักษา	 ต่อยอด	พระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ซึ่งได้ดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	สำาเร็จไปแล้วจำานวน	๔๘	โครงการ	
	 ๒.การดำาเนินโครงการอ่างเก็บน้ำาใสน้อย-ใสใหญ่ฯ	
ควรยึดตามแนวทางเดียวกับการดำาเนินโครงการห้วยโสมง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริเป็นหลัก	 โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อ
โครงการห้วยโสมงฯ	 เกิดขึ้นแล้ว	 สามารถสร้างประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสัตว์ป่าได้เป็นอย่างมาก
	 ๓.การดำาเนินโครงการอ่างเก็บน้ำาใสน้อย-ใสใหญ่ฯ	
หรือโครงการใดๆ	 ควรพิจารณาความคุ ้มค่าของโครงการ	 
ซ่ึงแต่ละโครงการมีท้ังคุณและโทษ	 ดังน้ัน	 ต้องพิจารณาถึงผลดี
และผลเสียประกอบกันว่า	 ผลประโยชน์ท่ีได้จะคุ้มค่ากับส่ิงท่ีต้อง 
เสียไปหรือไม่
					 ๔.ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ข้อมูล	และประชาสัมพันธ์	 
ทำาความเข้าใจต่อประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการดำาเนินโครงการ
อ่างเก็บน้ำาใสน้อยใสใหญ่ฯ	 รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมของการดำาเนินโครงการต้ังแต่
กระบวนการเร่ิมต้นของโครงการ	 เพ่ือให้โครงการสามารถดำาเนิน
การต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง
										๕.ขอให้กรมชลประทานพิจารณา	นำาโดรนข้ึนบินสำารวจ 
พื้นที่เบื้องต้น	 รวมทั้งประสานกับกองทัพอากาศ	 บินถ่ายภาพ

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 ได้แก่
โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาเพชรบุรีตอนล่าง	จังหวัดเพชรบุรี	 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ๑.กรณีจุดตัดคลองระบายน้ ำา	 D๙	 กับทางรถไฟ	
ตำาบลหนองจอก	 อำาเภอท่ายาง	 ซึ่งไม่สามารถระบายน้ำาได้เต็ม
ศักยภาพ	 ขอให้กรมชลประทาน	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	
จังหวัดเพชรบุรีและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ประสานเร่งรัดการ
ดำาเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 เพ่ือให้ทันกับ 
ฤดูน้ำาหลากที่จะมาถึงในปีนี้
	 ๒ .ขอให้หน่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้ องและผู้ นำ าชุ มชน
ทำาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดำาเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นท่ีลุ่มน้ำาเพชรบุรีตอนล่าง	 
จังหวัดเพชรบุรี	 ถึงประโยชน์ของโครงการที่จะมีต่อส่วนรวม	 
โดยทางราชการจะต้องดำาเนินการช่วยเหลือประชาชนท่ีเสียสละ 
พื้นที่	 หรือได้รับความเดือดร้อนจากโครงการฯ	อย่างเหมาะสม	

นอกจากนี้	 ชุมชนต่าง	 ๆ	 ควรมีแหล่งเก็บกักน้ำาขนาดเล็ก	 เช่น	
บ่อพักน้ำา	ไว้สำาหรับการอุปโภคบริโภคในยามจำาเป็นด้วย
	 ๓.ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดดำาเนินการประสานงาน 
และทำาความเข้าใจกับบริษัท	 ชลประทานซีเมนต์	 จำากัด	 
อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	กรณีการดำาเนินงานโครงการ 
บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำาเพชรบุรีตอนล่าง	 จังหวัดเพชรบุรี	
ในบริเวณคลอง	D๑	ช่วงที่มีแผนงานจะเชื่อมต่อกับคลองโรงปูน 
เพื่อให้สามารถดำาเนินการโครงการฯ	ได้อย่างต่อเนื่อง
	 ๔.ขอให้กรมชลประทานใช้ข้อมูลย้อนหลังของ 
ปริมาณน้ำาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อนำามาใช้ในการคำานวณ
ปริมาณน้ำา	จะทำาให้ได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำาในอนาคต

ครั้งที่ ๘ : วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงาน	 โครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 
ได้แก	่เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ	"ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่  
ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ" 
	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 อำาเภอพนมสารคาม	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคกลาง
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ครั้งที่ ๙ : วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง	 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 ได้แก่	
โครงการอ่างเก็บน้ำาพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
จังหวัดสระแก้ว		
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ๑.ขอให้กรมชลประทานจัดทำาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ท่ี
ได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้เป็นรูปธรรม	โดย
เฉพาะผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากอ่างเก็บน้ำา	เช่น	มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อเทียบกับน้ำาต้นทุนของอ่างเก็บน้ำา 
พระปรงฯ	 รวมถึงรายได้จากด้านการท่องเที ่ยวซึ ่งถือเป็น 
ผลประโยชน์หนึ่งท่ีได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำาพระปรงฯ	 
และอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาแหล่งน้ำาในทุกพื้นที่

	 ๒.เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลประโยชน์จาก 
อ่างเก็บน้ำาพระปรงฯ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทาง
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้โครงการอ่างเก็บน้ำาพระปรงฯ	 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีประชาชนรู้จักในวงกว้าง	เพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
ให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน	นอกจากรายได้จากการทำาการเกษตร 
เพียงอย่างเดียว
	 ๓.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เร่งรัดกระบวนการ 
การดำาเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสะโตนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาการขาดแคลนน้ำา 
สำาหรับการทำาการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรใน
พื้นที่	
	 ๔.ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบการใช้พ้ืนที่ 
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ขอให้เร่งดำาเนินการ 
ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย	โดยเฉพาะโครงการอ่างเก็บน้ำา 
พระปรง	 อำาเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ที่มีพื้นที่โครงการ
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	และการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวกำาลังจะ
สิ้นสุดลง	 จึงขอให้กรมชลประทานเร่งดำาเนินการขอใช้พื้นที่ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่ถูกต้องต่อไป

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคกลาง
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ครั้งที่ ๑๐ : ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคกลาง	 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี	
ได้แก่	
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลสมเด็จเจริญ	อำาเภอหนองปรือ	 
จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	ตำาบลหนองปรือ	อำาเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการฝายทดน้ำาบ้านหนองแดงอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลหนองกุ่ม	อำาเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลสมเด็จเจริญ	อำาเภอหนองปรือ	 
จังหวัดกาญจนบุรี
	 ๑.โครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 พระราชทานไว้ 
มีมาก	 และต่อไปการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ	 จะมุ ่งเน้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน	 ได้เข้ามาร่วมกันต่อยอดการพัฒนาตาม 
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว	 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป
	 ๒.การพัฒนาแหล่งน้ำา	 ควรมีการต่อยอดพัฒนาโดย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ราษฎรสามารถผลิตผลผลิตที่มี
คุณภาพ	และขายผลผลิตได้ราคาดี
	 ๓.ควรมีการติดตามโดยต้องเก็บข้อมูล	 การนำาน้ำาไปใช้	
ผลผลิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีโครงการเป็นอย่างไร	 มีปริมาณ
เท่าไหร่	 ราษฎรเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชหรือไม่	 เช่น	จาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว	เป็นพืชแบบผสมผสาน
	 ๔.ควรมีการจัดตั้งกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำาให้มี
ความเข้มแข็ง	และพัฒนาต่อยอด
	 ๕.ให้ราษฎรช่วยกันดูแล	แบ่งปันน้ำากัน	ให้ราษฎรที่อยู่
ท้ายน้ำาได้ใช้น้ำาด้วยและใช้น้ำาอย่างประหยัด
	 ๖.ให้ความรู้เกษตรกรในรูปแบบการทำาระบบน้ำาแบบ
ประหยัด	 (แอร์แว)	 เช่นเดียวกับท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดนราธิวาส	 เพื ่อช่วย 
ประหยัดน้ำา	ลดการใช้น้ำาอย่างฟุ่มเฟือย
	 ๗.	 เมื่อดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 พื้นที่ว่างบริเวณ

อาคารที่ทำาการอาจปรับพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนกลางให้ราษฎรใช้
ออกกำาลังกาย	 เช่น	 สนามฟุตบอล	 วอลเล่ย์บอล	 และเปตอง	
ทั้งนี้ควรมีอาคารขนาดเล็กไว้พักกันฝนด้วย	
	 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยกระพร้อยอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลหนองปรือ	อำาเภอหนองปรือ	จังหวัดกาญจนบุรี
	 	 ๑.ให้กรมชลประทานช่วยดูแลระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำา 
ห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้ดี
	 ๒.แม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำา	 มีน้ำา	 แต่ก็ต้องใช้น้ำาอย่าง
ประหยัด	ไว้เผื่อคนข้างหลังหรือด้านท้ายน้ำา	ในอนาคตจะค่อย	ๆ 	 
พัฒนา	ทั้งนี้	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงห่วงใย	และให้
คณะอนุกรรมการฯ	เข้ามาติดตามและต่อยอดโครงการฯ	ต่อไป
โครงการฝายทดน้ำาบ้านหนองแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
ตำาบลหนองกุ่ม	อำาเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี
			 ๑.โครงการฝายทดน้ำาบ้านหนองแดงฯ	 และโรงสูบน้ำา	
เมื่อมีน้ำาแล้วต้องใช้น้ำาอย่างประหยัดและคุ้มค่า
	 ๒.ให้กรมชลประทานพิจารณาขุดลอกฝายทดน้ำา 
บ้านหนองแดงฯ	และฝายทดน้ำาบริเวณใกล้เคียง	เพื่อให้ราษฎร
สามารถใช้น้ำาได้เต็มศักยภาพ
	 ๓.โครงการฝายทดน้ำาบ้านหนองแดงฯ	 เป็นโครงการที่
เกือบสมบูรณ์แล้ว	ราษฎรต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย	เช่น	การทำา
ร่องน้ำา	จากนี้ขอให้ช่วยกันพัฒนาต่อไป

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคกลาง
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๗ ครั้ง พร้อมทั้ง

ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ 

นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ	
ได้แก่	
	 • โครงการขุดลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคาร
ประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 บ้านห้วยเรือ	 ตำาบลเซกา	
อำาเภอเซกา	จังหวัดบึงกาฬ
	 •โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า
และระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 บ้านห้วยผักขะ	
ตำาบลเซกา	อำาเภอเซกา	จังหวัดบึงกาฬ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 โครงการขุดลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 บ้านห้วยเรือ	 ตำาบลเซกา	 อำาเภอเซกา	
จังหวัดบึงกาฬ
	 ๑.โครงการขุดลอกหนองภะคะวัมฯ	 นับเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริโครงการแรก	ๆ 	ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณ	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 โดยมีพระราชประสงค์ที่
จะช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค	 และมี
ความกินดีอยู่ดียิ่งขึ้น
	 ๒.ขอให้มีการต้ังกลุ่มบริหารจัดการน้ำา	ซ่ึงเป็นทรัพยากร 
ท่ีมีคุณค่ามากเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ	โดยนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
สำาหรับราษฎร	หมู่	๙	แล้ว	ยังสามารถเป็นแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับ
ราษฎรท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย	
	 โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า
และระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 บ้านห้วยผักขะ	
ตำาบลเซกา	อำาเภอเซกา	จังหวัดบึงกาฬ
	 ๑.โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าฯ	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำาสำาหรับ
อุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร	 ดังนั้น	 จึงขอให้ราษฎรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ช่วยกันดูแลรักษาให้เกิดการใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
	 ๒.ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบระดับเก็บกัก
และความจุท่ีแท้จริงหลังจากดำาเนินการขุดลอก	 ตามท่ีมีราษฎร
ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการขุดลอกท่ีอาจจะไม่เป็นไปตามแผนงาน	 
และขอให้กรมชลประทานดำาเนินการปรับปรุงพร้อมท้ังช้ีแจง
ทำาความเข้าใจกับราษฎรต่อไป

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในเขตพื้นที่ 
จังหวัดสกลนคร	 เน่ืองในวันครบรอบวันก่อต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 “๓๗ ปี ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน”	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ

นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในเขตพ้ืนท่ี 
จังหวัดเลย	ได้แก่	
 • ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการอ่างเก็บน้ำา	น้ำาเลย	อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 
บ้านสวนปอ	ตำาบลแก่งศรีภูมิ	อำาเภอภูหลวง	จังหวัดเลย
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 พื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 ๑ .ขอให้พิจารณาเรื่ องการเสริมประสิทธิภาพ 
อ่างเก็บน้ำาต่างๆ	ทั้งการหาแหล่งน้ำามาเติม	และการเพิ่มความจุ	
เนื่องจากการเก็บกักน้ำาเป็นปัจจัยที่สำาคัญมากที่สุดปัจจัยหน่ึง	
โดยสามารถน้อมนำาแนวพระราชดำาริเรื่องอ่างพวงมาใช้ในการ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำาขนาดต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพ	
	 ๒.พื้นที่ในจังหวัดเลยได้มีการก่อสร้างฝายไว้เป็นช่วง	ๆ 	 
ตลอดลำาน้ำา	 นับเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำา 
ที่ราษฎรสามารถพึ่งพาได้	 และควรทำาการสำารวจให้ทั่วถึง 
ทุกชุมชน	โรงเรียน	และสถานที่สำาคัญต่างๆ	มิให้ขาดน้ำาเพื่อการ 
อุปโภคบริโภค	 ทั้งนี้	 ขอให้พิจารณากิจกรรมต่างๆ	 ระหว่าง
ลำาน้ำาเนื่องจากจะมีผลอย่างมากต่อปริมาณน้ำาในลำาน้ำา	
	 ๓.การพัฒนาโครงการต่าง	 ๆ	 นั้น	 ขอให้พิจารณาถึง
ภาพรวมและความเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการต่างๆ	 เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและเสริมประสิทธิภาพกัน	 รวมถึงเรื่อง 
Benefit-Cost	 ratio	 และการเสริมความมั่นคงด้านแหล่งน้ำา 
ดังนั้น	ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดและวางแผนร่วมกันต่อไป
	 โครงการอ่างเก็บน้ำาน้ำาเลยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 
บ้านสวนปอ	ตำาบลแก่งศรีภูมิ	อำาเภอภูหลวง	จังหวัดเลย
	 ๑.ให้กรมชลประทานดำาเนินการศึกษาความเหมาะสม 
ในการเพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ำาน้ำาเลยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำาต้นทุนและศักยภาพในการช่วยเหลือราษฎร
ที่อยู่ท้ายลำาน้ำา
	 ๒.ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 พิจารณาแนวทางการดำาเนิน

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถ 
ดำาเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ	 พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางการ
สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอด	 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่อไป

ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ 

นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในเขตพื้นที่
จังหวัดหนองคาย	 ได้แก่	 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไฮอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ	อำาเภอโพธิ์ตาก	จังหวัดหนองคาย
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ๑.ให้กรมชลประทานศึกษาและเก็บข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 
เกี่ยวกับแม่น้ำาโขง	 เช่น	 ระดับน้ำา	 ปริมาณน้ำาฝนในพื้นที ่
ที่เกี่ยวข้อง	 การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ	 ตลอดจนปัจจัย
อื่นๆ	 ที่อาจส่งผลต่อระดับน้ำาในแม่น้ำาโขง	 เพื่อนำามาพิจารณา
บริหารจัดการน้ำาในจังหวัดหนองคายอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ต่อไป						

	 ๒.ให้กรมชลประทานดำาเนินการศึกษาความเหมาะสม 
ในการ เพิ่ มความ จุอ่ า ง เก็บน้ำ าห้ วย ไฮอัน เนื่ อ งมาจาก 
พระราชดำาริ	 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำาต้นทุนและศักยภาพในการ 
ส่งน้ำาสนับสนุนราษฎร
	 ๓.ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการส่งเสริมการ
ปลูกพืชที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำาต้นทุน 
ของอ่างเก็บน้ำาห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 พร้อมทั้งให้ 
คำาแนะนำาและดูแลการใชน้ำาตามความเหมาะสม	ต่อไป	

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ 

นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในเขตพื้นที่ 
จังหวัดบุรีรัมย์	ได้แก่	
	 •โครงการอ่างเก็บน้ำาลำานางรองอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลโนนดินแดง	อำาเภอโนนดินแดง	จังหวัดบุรีรัมย์
	 • โครงการ อ่าง เ ก็บน้ำ าลำ า จัง หัน อันเ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลสำาโรงใหม่	อำาเภอละหานทราย	จังหวัดบุรีรัมย์
	 •ประต ูระบายน ้ ำ าบ ้านเทพพย ัคฆ ์ 	ต ำ าบลตาจง	 
อำาเภอละหานทราย	จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 โครงการอ่างเก็บน้ำาลำานางรองอันเ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลโนนดินแดง	อำาเภอโนนดินแดง	จังหวัดบุรีรัมย์
	 ขอให้สำานักงาน	 กปร.	 และกรมชลประทาน	 ร่วมกัน
พิจารณาศึกษาและข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับลุ่มน้ำาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ให้พิจารณาในทุกมิติ	 ดูทั้งระบบของลุ่ม
น้ำาให้เกิดการเชื่อมโยงกัน	 	 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่
จังหวัดอื่น	 ๆ	 ด้วย	 ทั้งนี้	 หากพื้นที่ที่จะดำาเนินการโครงการอยู่
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
ขอให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อหา
แนวทางแก้ไขต่อไป
 โครงการ อ่าง เ ก็บ น้ำ าลำ า จั ง หัน อัน เ น่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลสำาโรงใหม่	อำาเภอละหานทราย	จังหวัดบุรีรัมย์
	 ขอให้กรมชลประทานดำาเนินการศึกษาความเหมาะสม 
ในการผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาในแต่ละแห่งอย่างรอบคอบ 
ควรพิจารณาถึงปริมาณน้ำาต้นทุนและศักยภาพของอ่างเก็บน้ำา 
ในการส่งน้ำาสนับสนุนให้กับราษฎร	 รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของราษฎร	 และ
หากมีขั้นตอนการดำาเนินงานที่เกิดผลกระทบกับราษฎรใน
พื้นที่	ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำาความเข้าใจกับราษฎร
ด้วยเหตุผลเป็นหลัก
 ประตูระบายน้ำาบ้านเทพพยัคฆ์	 ตำาบลตาจง	 อำาเภอ
ละหานทราย	จังหวัดบุรีรัมย์
	 ขอให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำาของอ่างเก็บน้ำาลำาปะเทียอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	ให้มีความจุเพ่ิมมากข้ึน	และปรับปรุงประตูระบายน้ำา 

บ้านเทพพยัคฆ์	ตำาบลตาจง	อำาเภอละหานทราย	จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำาและการผันน้ำาในลำาน้ำา 
ลำาปะเทีย	ที่ผันน้ำามาจากอ่างเก็บน้ำาลำาปะเทียฯ	และอ่างเก็บน้ำา 
ลำาจังหนัฯ			ไปยงัอา่งเกบ็น้ำาหว้ยจระเขม้าก	เพ่ือชว่ยเหลอืราษฎร 
ด้านท้ายน้ำาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา

คร้ังท่ี ๖ : วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ 
นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้แก่	
	 •โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคาร
ประกอบอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลผักแว่น	อำาเภอจังหาร	 
จังหวัดร้อยเอ็ด
	 • โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำาแก้งม่วง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลคำานาดี	 อำาเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคาร
ประกอบอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลผักแว่น	อำาเภอจังหาร 
	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 ขอให้กรมชลประทาน	ดำาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำา
สองฝั่งลำาน้ำาชี	 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	 เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำา
ของลำาน้ำาชีและมีปริมาณน้ำามาก	 แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศ
ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำาเนินการก่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำา 
ขนาดใหญ่ได้	 จึงเห็นควรให้ดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา 
ขนาดเล็กในลักษณะ	“อ่างพวง”	กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ	 
ส่วนตอนล่างทำาเป็นแก้มลิง	 โดยอาจมีการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือให้มี 
ปริมาณเก็บกักมากที่สุด
 โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำาแก้งม่วง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลคำานาดี	 อำาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
	 ขอให้จังหวัดร้อยเอ็ด	ประสานงานกับ	 สำานักงาน	 กปร.	
นำาราษฎรท่ีได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำาแก้งม่วง	ไปศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำา	 เพ่ือนำาไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพ	 และชีวิตความเป็นอยู่	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ 
นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี 
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในเขตพื้นที่ 
จังหวัดนครราชสีมา	ได้แก่	
	 • โครงการผันน้ำาไปเติมอ่างเก็บน้ำาบึงกระโตน	(ขุดลอก
อ่างเก็บน้ำาโศกผึ้ง)	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลประทาย	
อำาเภอประทาย	จังหวัดนครราชสีมา
	 • โครงการขุดลอกลำาห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบ
อันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลมะค่า	 อำาเภอโนนสูง	 
จังหวัดนครราชสีมา
	 • โครงการขุดสระเก็บน้ำาบ้านถั่วแปปพร้อมอาคาร
ประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลมะค่า	อำาเภอโนนสูง	 
จังหวัดนครราชสีมา
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 โครงการผันน้ำาไปเติมอ่างเก็บน้ำาบึงกระโตน	 (ขุดลอก
อ่างเก็บน้ำาโศกผึ้ง)	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลประทาย	
อำาเภอประทาย	จังหวัดนครราชสีมา

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 ขอให้กรมชลประทานคิดคำานวณการคาดการณ์ปริมาณน้ำาโดยคำานึงถึงปริมาณน้ำาฝนที่จะตก	 หากหมดเร็วก่อนสิ้นเดือน
ตุลาคม	เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำาทำาได้ถูกต้อง
	 โครงการขุดลอกลำาห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลมะค่า	 อำาเภอโนนสูง	 จังหวัด
นครราชสีมา
	 ขอให้กรมชลประทาน	พิจารณาเพื่อศักยภาพการเก็บน้ำาของอ่างเก็บน้ำาบึงกระโตน	 โดยปรับปรุงฝายหัวสะพานให้สูงขึ้น	 
พร้อมขุดลอกคลองชักน้ำาที่ตื้นเขินและปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำาที่ผ่านถนนให้น้ำาไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น	 ระหว่างแนวคลองส่งน้ำา 
ให้จัดทำาแก้มลิงในพื้นที่สาธารณประโยชน์
	 โครงการขุดสระเก็บน้ำาบ้านถั่วแปปพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ตำาบลมะค่า	 อำาเภอโนนสูง	 
จังหวัดนครราชสีมา
	 ขอใหก้รมชลประทานสำารวจจดัทำาแผนการพัฒนาในลุม่น้ำาบรเิวณใกล้เคยีงทัง้หมด	เพือ่ให้สามารถเก็บกกัน้ำาไดเ้ต็มศักยภาพ	 
และให้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำา	เพื่อบริหารจัดการน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาคเหนือ

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๑๕ ครั้งพร้อมทั้ง 

ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ : ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคเหนือ	ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์	ได้แก่	
	 • ประชุม	ณ	ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
	 • อ่างเก็บน้ำาห้วยขอนแก่น	อำาเภอหล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยน้ำาก้อ	ตำาบลน้ำาก้อ	อำาเภอหล่มสัก	 
จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ๑.แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น	 ให้กองทัพบก
และกรมชลประทานร่วมกันวางแผนการดำาเนินการขุดสระ 
เก็บน้ำาในค่ายพ่อขุนผาเมือง	 เพื่อเป็นการลดการใช้น้ำาจาก
อ่างเก็บน้ำาห้วยป่าแดง	 โดยให้กรมชลประทานเข้าไปสำารวจ
พิจารณาความเหมาะสม	 แล้วเสนอต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป		
	 ๒.แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว	 ให้การประปา
ส่วนภูมิภาคปรับแผนโครงการจัดหาน้ำา	 จากเดิมทำาระบบประปา	 
โดยใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยท่าพล	 และอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าเลา	 
มาทำาระบบประปาโดยการใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยขอนแก่น
เ นื่ อ ง จ า ก มี น้ำ า ต้ น ทุ น เ พี ย งพอและ เพื่ อ ค ว า มยั่ ง ยื น 
ในระยะยาว
	 ๓.ให้จังหวัดเพชรบูรณ์	 ดำาเนินการจัดทำาแผนการ

ดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 (Time	 Frame)	 ส่งให้
สำานักงาน	กปร.	เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน	

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ครั้งที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	 ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา	
ได้แก่	
 •ชุดเฝ้าตรวจชายแดนบ้านฮวก	(กองร้อย	ตชด.	๓๒๖)	
ตำาบลภูซาง	อำาเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา
 • อ่างเก็บน้ำาห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 
ตำาบลภูซาง	อำาเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา
 • โ ค ร งก า รอ่ า ง เ ก็ บน้ำ า ห้ ว ย รู อั น เ นื่ อ ง ม าจ าก 
พระราชดำาริ	อำาเภอปง	จังหวัดพะเยา
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า	อำาเภอเชียงคำา	 
จังหวัดพะเยา

ครั้งที่ ๓ : ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	
ได้แก่	
 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตามพระราชดำาริ  
ห้วยแม่เกี๋ยง	ตำาบลเมืองนะ	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่
 •ฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก	 กองร้อยตำารวจตระเวน
ชายแดนที่	๓๓๕	อำาเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริ	 บ้านดงเย็น	
ตำาบลบ้านแปะ	อำาเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ให้หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	โน้มน้าวให้
ชาวบ้านที่มีที่ดินทำากินบนยอดเขา	ลงมาทำากินบนพื้นราบ

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ
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ครั้งที่ ๔ : ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน	ได้แก่	
	 • ฐานปฏิบัติการนาขวาง	(ตชด.ที่	๓๒๕๑)	จังหวัดน่าน
	 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริภูพยัคฆ์	 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดน่าน
	 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตามพระราชดำาริ  
บ้านสะจุก-สะเกี้ยง	อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดน่าน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ๑.เรื่องการปลูกกาแฟ	 จากการติดตามงานโครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริภูพยัคฆ์มาตลอด	
คิดว่าการส่งเสริมการปลูกกาแฟดำาเนินการมาถูกทางแล้ว	
เพราะปัจจุบันตลาดกาแฟกว้างขวางมาก	 แต่เรื่องการตลาด
เรายังสู้ประเทศเวียดนามไม่ได้	เพราะประเทศเวียดนามส่งออก 
กาแฟไปยุโรปมากที่สุดในโลก	แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการจัดการ 
เป็นเรื่องสำาคัญ	 ซึ่งตัวอย่างของโครงการหลวงที่สามารถทำา 
ข้อตกลงร่วมกับบริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยร้านกาแฟ	

Cafe		Amazon	ที่ให้การสนับสนุนโดยรับซื้อเมล็ดกาแฟโดยตรง 
จากมูลนิธิโครงการหลวง	 ถือเป็นรูปแบบความร่วมมือท่ีสามารถ 
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
	 ๒.เรื่ององค์กรบริหารโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามแนวพระราชดำาริ	 เนื่องจากโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดำาริและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	 มี
การดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	 แต่มีประเด็นสำาคัญที่ควรนำา 
มาพิจารณาคือ	 ยังไม่มีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน	 ซ่ึงแตกต่าง 
จากโครงการหลวงที่การดำาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ	
ดังน้ัน 
 ขอให้ สำานักงาน กปร. นำาไปพิจารณาว่าท้ัง ๒ โครงการน้ี  
ควรจะมีองค์กรบริหารในรูปแบบใด จึงจะมีความเหมาะสม
เพื่อที่จะดำารงรักษาโครงการตามพระราชดำาริของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อไป

ครั้งที่ ๕ : ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ได้แก่
	 • ฐานตำารวจตระเวนชายแดนบ้านนาหวาย	 อำาเภอเชียงดาว	 
จังหวัดเชียงใหม่
	 • สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร	ป่าไม้	ส่ิงแวดล้อม	 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 บ้านแปกแซม	 อำาเภอเวียงแหง	
จังหวัดเชียงใหม่
	 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำาริบ้านดอยดำา	 
อำาเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร	ป่าไม้	สิ่งแวดล้อม	
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 บ้านแปกแซม	 อำาเภอเวียงแหง	
จังหวัดเชียงใหม่
	 องคมนตรีได้ชื ่นชมผู ้ใหญ่บ้านแปกแซม	 เรื ่องการ
ดำาเนินการจัดการขยะ	 และการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ	 
ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว	 ขอให้ดำาเนินการ 
ต่อไป	 ซึ่งในระยะต่อไปขอให้ดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์	 โดย 
คำานึงถึงภูมิสถาปัตย์	คงอัตลักษณ์ของชนเผ่าไว้	 ให้ผู้ที่มีความรู้ 

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ
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เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมช่วยชี้แนะ	 ทั้งนี้ชุมชนอาจตั้ง 
ข้อกำาหนด	ให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ	ใช้หลังคา	สีทาบ้าน
โทนธรรมชาติ	เพื่อให้สอดรับกับธรรมชาติบนพื้นที่ภูเขา
	 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำาริ	 บ้านดอยดำา	 
อำาเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่
	 ให้ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	 ดูแลราษฎรในพื้นที่โครงการ
ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำาตัวประชาชน	 โดยดำาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎ	ระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย

ครั้งที่ ๖ : ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคเหนือ	ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย	ได้แก่

 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตามพระราชดำาริ  

บ้านห้วยหยวกป่าโซ	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

 • จุ ดตรวจ ป้อ งกั นปราบปรามยา เสพติ ดและ

อาชญากรรมบ้านนาโต่	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง		จังหวัดเชียงราย

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๑๕	ตำาบลเวียง	อำาเภอเชียงแสน	 

จังหวัดเชียงราย

 •สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริบ้านธารทอง	 

อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้

 สถานีพัฒนาการเกษตรที่ สู งตามพระราชดำ าริ  

บ้านห้วยหยวกป่าโซ	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

	 ให้กรมป่าไม้	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหารือร่วมกัน	 เพ่ือ

ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าบริเวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ	ให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริบ้านธารทอง	 

อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย

	 ให้กรมชลประทาน	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมศิลปากร	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ร่วมกัน

พิจารณาแนวทางเพ่ือบูรณาการท่ีดินสาธารณประโยชน์บริเวณ

หนองหล่ม	อำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย	ให้เป็นแหล่งชุ่มน้ำาและ

เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของจังหวัดต่อไป

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ
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ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	ได้แก่
	 • โครงการประตูระบายน้ำาบ้านป่าซ่าน	 ตำาบลพร้าว	
อำาเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	(ขนาดกลาง)
	 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาล้องปูพร้อมระบบส่งน้ำา	
ตำาบลบ่อเบี้ย	อำาเภอบ้านโคก	จังหวัดอุตรดิตถ์	(ขนาดเล็ก)
	 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหุ่งพร้อมระบบ
ส่งน้ำา	ตำาบลนาขุม	อำาเภอบ้านโคก	จังหวัดอุตรดิตถ์	(ขนาดเล็ก)
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต	โดยสรุปได้ดังนี้
  โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำานักงาน	กปร.	ในปี	๒๕๖๓
	 ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประตูระบายน้ำาป่าซ่าน 
พร้อมอาคารประกอบ	 (ระยะที ่ 	 ๒)	 อ ำาเภอนครไทย	 
จังหวัดพิษณุโลก	 และโครงการแก้มลิงดอนยาว	 พร้อมอาคาร
ประกอบ	 จังหวัดนครสวรรค์	 ให้กรมชลประทานเสนอขอ 
งบประมาณจากสำานักงาน	กปร.	เพื่อดำาเนินการต่อไป

 โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำานักงาน	กปร.	ในปี	๒๕๖๔
	 • โครงการห้วยมะหุ่งอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	
อำาเภอบ้านโคก	จังหวัดอุตรดิตถ์	ขอให้กรมชลประทานตรวจสอบ 
และประมาณการแผนงานงบประมาณใหม่	เพ่ือความเหมาะสม
	 • สำาหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาของกรมชลประทาน
ที่จะเสนอของบประมาณจากสำานักงาน	 กปร.	 ทุกครั้งควรมี
แผนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า	 และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมควบคู่กัน
ไปด้วย

ครั้งที่ ๘ : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคเหนือ	ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกำาแพงเพชร	ได้แก่
	 • สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริบ้านป่าคา	 
ตำาบลโป่งน้ำาร้อน	อำาเภอคลองลาน	จังหวัดกำาแพงเพชร																																								
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ๑ .ผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนารูปแบบการเกษตร 
ผสมผสานแบบยั่งยืนและนวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพดิน 
(ป่าคาโมเดล	PA-KA	Model)	ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
ตามพระราชดำาริบ้านป่าคา	 จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้แก่สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงอื่นๆ	ต่อไป
	 ๒.ควรส่งเสริมให้ราษฎรปลูกมะระแม้ว	(ซาโยเต้)	มันเทศ	 
และพืชอื่นๆ	 แทนการปลูกข้าวโพด	 เพื่อความหลากหลายของ
ผลผลิตและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการพัฒนาให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในอนาคต
	 ๓.การก่อสร้างฝายห้วยน้ำา อุ่นพร้อมระบบส่งน้ำา	 
ให้กรมชลประทานวางขอบเขตแนวท่อส่งน้ำาและถังพักน้ำาให้
ชัดเจน	 เพ่ือให้สามารถส่งน้ำาถึงพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎร	 โดย
ไม่ทับซ้อนกับพ้ืนท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช
 การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ	
	 ๑.สรุปผลการดำาเนินงานติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	
เขตพื้นที่ภาคเหนือ	จำานวน	๔๖	โครงการ	
	 ๒.ผลการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ	ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกำาแพงเพชร	จังหวัดสุโขทัย	จังหวัด
แพร่	และจังหวัดตาก	จำานวน	๒๐	โครงการ

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ
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การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ให้กรมชลประทาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกัน 
พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำา	 เพื่อให ้
ราษฎรมีปริมาณน้ำาเพียงพอสำาหรับทำาการเกษตรในฤดูแล้ง	
และลดปัญหาน้ำาท่วมในฤดูฝน	 เช่น	ราษฎรที่มีพื้นที่การเกษตร
ตั ้งแต่	 ๑๐	 ไร่ข ึ ้นไป	 สามารถขุดสระน้ ำาในเขตพื ้นที ่ของ
กรมชลประทานได้	

ครั้งที่ ๙ : วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	ได้แก่
	 • ฐานปฏิบัติการนกแล	 กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดน 
ที่	๓๔๕	ตำาบลแม่ระมาด	อำาเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก
	 • โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	สถานี	โกวิท	ปัญญาตรง	๑		(บ้านแสมไทย)	ตำาบลแม่ต่ืน	 
อำาเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ฐานปฏิบัติการนกแล	กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดน
ที่	๓๔๕	ตำาบลแม่ระมาด	อำาเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก
	 องคมนตรีและคณะได้มอบถุงพระราชทานให้แก่	 
กำาลังพลจากกองร้อยตำารวจตระเวนชายแดนฐานที่	 ๓๔๕	 
จากนั้น	พบปะและพูดคุยกับเหล่ากำาลังพลสรุปได้ว่า
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้นำาถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้แก่พ่ีน้องกำาลังพลด้วย
ทรงห่วงใยและทรงคำานึงถึงว่า ด้วยเมื่อเหตุการณ์ตามแนว
ชายแดนมีความสงบ คนในเมืองหรือคนท่ัวไปอาจจะลืมไปว่า 
ยังคงมีพ่ีน้องตำารวจตระเวนชายแดนและทหารราบท่ียังคง
ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อรักษาพื้นที่ของประเทศ 
ไม่ให้มีการรุกราน แม้ว่าบางครั้งจะมีการกระทบกระทั่งกับ 
กองกำาลังจากฝ่ายตรงข้ามบ้างเป็นคร้ังคราว แต่ขอให้พวกเรา 
ได้น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้ภาคภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายตามที่ได้รับมอบหมาย ในโอกาสนี้ 
ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง  
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ
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ครั้งที่ ๑๐ : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	
ได้แก่
	 • กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดนท่ี	๓๓๔	อำาเภอแม่อาย	 
จังหวัดเชียงใหม่
	 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตามพระราชดำาริ 	 
ห้วยเมืองงาม	อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 สถานีพัฒนาการเกษตร ท่ีสู งตามพระราชดำ า ริ  
ห้วยเมืองงาม	อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่
		 ๑.ให้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพน้ำาและการบริหาร
จัดการน้ำาในพื้นที่ให้พอเพียงตลอดทั้งปี																								
		 ๒.ให้ติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาการให้
สัญชาติไทยแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการอย่างรอบคอบและ
เหมาะสม		

ครั้งที่ ๑๑ : วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคเหนือ	ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย	ได้แก่
	 • กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดนที่	๓๒๗	ค่ายกิ่วทัพยั้ง	 
อำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย
	 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตามพระราชดำาริ 	 
บ้านปางขอน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 สถานี พัฒนาการเกษตรที่ สู งตามพระราชดำ า ริ 	 
บ้านปางขอน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย
		 ๑.ควรมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์	 (Packaging)	 เพื่อ
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	และพัฒนาช่องทางการ 
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงให้
เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน	 เช่น	 ช่องทางการจัดจำาหน่าย	 
Online		เป็นต้น																								
		 ๒.ให้พิจารณาการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการของ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ	 บ้านห้วยหญ้าไซ	
อำาเภอแม่สรวย	 และถนนภายในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำาริ	บ้านปางขอน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ
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ครั้งที่ ๑๒ : ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และลำาพูน	ได้แก่
	 • โ ค ร งก า รสถานี พัฒนากา ร เ กษตรที่ สู ง ต าม 
พระราชดำาริบ้านนาเกียน	 ตำาบลนาเกียน	 อำาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านป่าตึงงาม	(อ่างเก็บน้ำาห้วยกอลุง)	 
พร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 บ้านป่าตึงงาม	
หมู่ที่	๓	ตำาบลตะเคียนปม	อำาเภอทุ่งหัวช้าง	จังหวัดลำาพูน
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	บ้านป่าก่อ	หมู่ท่ี	๑๐	ตำาบลตะเคียนปม	
อำาเภอทุ่งหัวช้าง	จังหวัดลำาพูน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริ
บ้านนาเกียน	ตำาบลนาเกียน	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
	 ให้พิจารณาทบทวนแผนแม่บทและติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้	เชื่อม	๔	ตำาบล	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	
พร้อมให้สำานักงาน	 กปร.	 จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือกำาหนดหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบโครงการฯ	 
ให้ชัดเจนเพื่อเร่งรัดการดำาเนินโครงการให้มีการดำาเนินการ
ก่อสร้างถนนให้ครบทุกสาย	 รวมทั้งจัดทำาสรุปความก้าวหน้า 
โครงการฯ	 เพื่อนำาเรียนองคมนตรี	 และจัดทำารายงานถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ต่อไป	
 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	บ้านป่าก่อ	หมู่ท่ี	๑๐	ตำาบลตะเคียนปม	
อำาเภอทุ่งหัวช้าง	จังหวัดลำาพูน
	 ๑.ให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	ทั้งในด้านการอุปโภค	บริโภค	และการวางแผน 
ชนิดพืชที่ จะทำ าการเพาะปลูก เพื่ อ ให้ เกิดรายไ ด้สู งสุด 
พร้อมแผนการรองรับความเสี่ยงในด้านราคาสินค้าเกษตรท่ี
มีความผันผวนของราคาตลาด	 โดยการปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อ
ทดแทนพืชชนิดเดิมที่เกิดปัญหาทางการตลาด	 เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงทางด้านรายได้ของครัวเรือน
	 ๒.ให้หาแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อให้มีพื้นที่รองรับ

น้ำาฝนได้เพิ่มขึ้น	ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำาไหลลงอ่างเก็บน้ำาได้
ตลอดทั้งปี	โดยได้เสนอแนวทาง	๒	ประการ	คือ	๑.การป้องกัน
การตัดไม้ทำาลายป่า	 ๒.ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน	 เพื่อให้ 
พื้นที่รองรับน้ำามีความอุดมสมบูรณ์	 โดยให้ศึกษาโครงการ 
อ่างเก็บน้ำาแม่ข้าวต้มท่าสุดอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	หมู่ท่ี	๑๐	
ตำาบลท่าสุด	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการน้ำาให้เกิดประสิทธิภาพ	 ราษฎรมีน้ำาใช้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี	ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ครั้งที่ ๑๓ : ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	
ได้แก่
	 • ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ	 ในพื ้นที ่ภาคเหนือ	 
ครั้งที่	๑/๒๕๖๓	และติดตามสถานการณ์น้ำา	ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่	ณ	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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	 •โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนท่ีเช่ือมระหว่างตำาบลอมก๋อย	 
ตำาบลนาเกียน	ตำาบลสบโขง	และตำาบลยางเปียง	อำาเภออมก๋อย	
จังหวัดเชียงใหม่
	 • โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา	
ตำาบลลวงเหนือ	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา	 
ตำาบลลวงเหนือ	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๑.ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้คำานึงถึงการใช้ประโยชน์
ของน้ ำาเป็นสำาคัญ	 ตามพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
"น้ำาคือชีวิต"	ไม่ใช่เพียงแต่ใช้สำาหรับอุปโภคบริโภคในชีวิต 
ประจำาวันเท่านั้น	 แต่รวมถึงเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุน	 
การส่งออกล้วนมาจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสำาคัญ	จึงขอให้ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน	และเกิดความมั่นคงยั่งยืน	
	 ๒.ขอให้กรมชลประทานพิจารณาเร่งรัดการดำาเนินงาน 
ก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ตลอดจน

พิจารณาจัดทำาแผนงานเพื่อบริหารความเสี่ยง	
	 ๓.ให้กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช	พิจารณา
แนวทาง	ช่วยเหลือราษฎร		เร่ืองเส้นทางคมนาคมบริเวณท้ายเข่ือน 
แม่กวง	ระยะทางประมาณ	๒.๕	กิโลเมตร

ครั้งที่ ๑๔ : วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	 ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา	
ได้แก่
	 • โครงการทำานบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลบ้านถ้ำา	อำาเภอดอกคำาใต้	จังหวัดพะเยา
	 • โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำาร่องสักและโครงการ
ก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำา	ตำาบลบ้านปิน	อำาเภอดอกคำาใต้	
จังหวัดพะเยา
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำาร่องสักและโครงการ
ก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำา	ตำาบลบ้านปิน	อำาเภอดอกคำาใต้	 
จังหวัดพะเยา

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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		 ๑.ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาร่องสัก 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๑๕ 
เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำากักเก็บได้มากขึ้น	 พร้อมปรับปรุง
ระบบส่งน้ำาให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร	 และพิจารณาปรับปรุง 
ระบบส่งน้ำาเพ่ิมเติมจากฝายร่องสักร่องขุย
	 ๒.หากมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาที่สามารถจะต่อยอด
จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริเพื่อให้เกิดประโยชน์
กับราษฎรในอนาคต	 ขอให้มีการสอบถามความต้องการของ
ราษฎรในพื้นที่และให้กรมชลประทานพิจารณาจัดทำาแผนการ
ดำาเนินงานเพื่อดำาเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๑๕ : วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ	 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำาปาง	
ได้แก่
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำ าห้วยลอยอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	 บ้านห้วยลอย	 ตำาบลวังทอง	 อำาเภอวังเหนือ	 
จังหวัดลำาปาง
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 บ้านวังทอง	 ตำาบลนิคมพัฒนา	 
อำาเภอเมืองลำาปาง	จังหวัดลำาปาง
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการอ่ าง เก็บน้ำ าห้ วยลอยอัน เนื่ องมาจาก 
พระราชดำาริ	 บ้านห้วยลอย	 ตำาบลวังทอง	 อำาเภอวังเหนือ	 
จังหวัดลำาปาง
	 องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและประชาชนสรุป
ได้ว่า	 เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงงานในภูมิภาคต่างๆ และแม้จะทอดพระเนตรพื้นที่ด้วย
พระองค์เอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทรงนึกเอาเองว่าจะวางโครงการ
ตรงนั้น ตรงนี้ แต่จะทรงสอบถามจากผู้เฒ่า ผู้แก่ในพื้นที่ เพื่อ
ให้รู้แน่ชัดว่าน้ำาในพื้นที่มาจากตรงไหน แล้วจึงวางโครงการ 
ร่วมกัน บางครั้งก็มีลายพระหัตถ์กำากับไว้ในแผนที่  วันนี้
ที่โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้เสียสละ
พื้นที่กับผู้ได้รับประโยชน์ที่เกื้อหนุนกันอย่างดี รวมถึงการ
ดำาเนินงานและจัดการอย่างถูกต้อง จึงสามารถเก็บน้ำาได้
ถึงร้อยละ ๙๘ และเป็นโชคดีที่เราได้รับอิทธิพลจากพายุโนอึล  

ซึ่งเราได้รับผลดีมากกว่าผลเสียเพราะไม่ได้รุนแรงเกินไป 
และหวังว่าก่อนหมดฤดูฝนจะมีพายุเข้ามาช่วยเพิ่มปริมาณ
น้ำาให้แก่เขื่อนสำาคัญให้มีน้ำาเพิ่มขึ้น
 ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ เพื่อต้องการให้ราษฎรได้เข้าใจวิธี
การทรงงาน ซึ่งที่นี้เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นไปตามคำาสอนของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงสอนให้คนที่ได้รับประโยชน์ 
ต้องช่วยเหลือคนท่ีเสียสละ ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีช่วยกันทำาให้ 
โครงการนี้เกิดขึ้นและประสบผลสำาเร็จด้วยดี
 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ	บ้านวังทอง	ตำาบลนิคมพัฒนา	อำาเภอเมือง
ลำาปาง	จังหวัดลำาปาง
	 องคมนตรี ได้พบปะพูดคุ ยกับข้ า ราชการและ
ประชาชนสรุปได้ว่า		 พวกเราที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบ  หาก 
สังเกตไปบนภูเขาสูงก็คงจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆหมอกปกคลุม
อยู่ตามแนวเขา ยกตัวอย่างเช่น ดอยอินทนนท์ ดอยปุย  
ที่มีระดับความสูงประมาณ ๑,๖๐๐ เมตรเหนือระดับ น้ำาทะเล 
ปานกลาง เราจะเห็นเมฆคลอเคลียกับภูเขาอยู่ตลอด เน่ืองจาก 
มีความชุ่มชื้นมากเพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำา ซึ่งที่ดอยอินทนนท์
เป็นต้นน้ำาของแม่น้ำาแม่กลางและแม่น้ำาปิง โดยไปรวมกัน เป็น 
แม่น้ำาเจ้าพระยาท่ีชาวต่างชาติเรียกว่าเป็น River Of The King  
ที่มีต้นน้ำามาจากพื้นที่ชุ่มน้ำาประมาณ ๘ ไร่ แต่ว่ามีน้ำาซับ
ตลอดปี 
 ที่อ่างเก็บน้ำาห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ แม้
จะมีพื้นที่รับน้ำาเพียง ๓.๒ ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก  
แต่ถ้าคณะกรรมการและกลุ่มผู้ใช้น้ำาร่วมกันสำารวจป่าและ
ปลูกป่าเสริมเพื่อรักษาพื้นที่รับน้ำาให้มีความสมบูรณ์ น้ำาก็จะ
ไหลลงอ่างเก็บน้ำาได้เต็มที่ หากทำาแบบนี้อีก ๒-๓ ปี ก็น่าจะ
มีปริมาณน้ำากว่าร้อยละ ๙๐ ในสมัยนี้การสร้างอ่างเก็บน้ำา
เป็นเรื่องยาก เพราะพื้นที่ถูกแผ้วถางไปบ้างแล้ว  พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รับสั่งว่า หากพี่น้องยังไม่พร้อมก็ไม่ต้อง
บังคับ ให้รอความยินยอมพร้อมใจ รอให้ปัญหาหมดก่อน 
ให้ทำาโครงการที่พร้อมเสียก่อน ดังนั้น จึงยังมีพระราชดำาริ
ที่พระราชทานไว้แต่ยังไม่ได้ดำาเนินการ ซึ่งพวกกระผมจึงมา 
ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือเร่งทำาความเข้าใจกับประชาชน 
เพื่อให้โครงการที่ไม่มีข้อติดขัดสามารถดำาเนินการได้สำาเร็จ 
และขอฝากเรื่องการปลูกพืช ขอให้เกษตรจังหวัด ช่วยคิดว่า 

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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เราจะเพิ่มผลผลิตด้วยน้ำาต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำาแห่งนี้ได้อย่างไร และอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะการปลูกแบบผสมผสาน 
จะช่วยให้มีรายได้หลายทาง ท้ายนี้ขอพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พี่น้องทุกท่าน
ประสบความสุข

ภาคใต้

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๔ ครั้ง พร้อมทั้ง

ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ : ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒   

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
	 เ ดิ นทา ง ไปติ ดต ามกา รดำ า เ นิ น ง าน โค ร งก า ร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคเหนือในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้แก่
	 • ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในพ้ืนท่ีภาคใต้	ณ	ศาลากลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 • โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองสังข์อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลกรุงหยัน	อำาเภอทุ่งใหญ่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่ภาคใต้
	 ๑.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำาข้อคิดเห็นและ 
มติจากที่ประชุมในครั้งนี้	 ไปดำาเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ให้ประสบผล
สำาเร็จ

	 ๒.ขอให้ทุกหน่วยงานยึดหลักดำารงความมุ่งหมาย 
โดยดำาเนินงานตามกรอบเวลาท่ีได้วางแผนไว้	 ท้ังน้ี	 หากส่วนไหน 
สามารถเร่งรัดให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้นได้จะเป็นการดี
	 ๓.การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและเป็นเอกภาพกับ
ราษฎรเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งที่หน่วยราชการทุกภาคส่วน	ต้อง
เร่งชี้แจงทำาความเข้าใจ	เพื่อให้ราษฎรทราบถึงประโยชน์และ
ความสำาคัญของโครงการ	อันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิตลอด
จนการชี้แจงให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศของโลก	 การเกิดภัยแล้ง	 การประสบภัยน้ำาท่วม	 
ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงและไม่สามารถคาดการณ์ได้
	 ๔.การบูรณาการทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน	 รวมทั้ง	 การแสวงหาความร่วมมือจากทั้งส่วน
ราชการ	เอกชน	และราษฎร	
	 ๕.การระมัดระวังและป้องกันกลุ่มคนจากนอกพื้นที่
เข้ามาสร้างปัญหา	ยุยง	และบิดเบือนข้อมูล	เกี่ยวกับการดำาเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคเหนือ
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	 ๑.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
พระราชทานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช	
เพื่อช่วยเหลือราษฎรเมืองนครศรีธรรมราชที่ประสบภัย	 
ซึ่งพระราชทานตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๓๑	ลักษณะโครงการคล้ายกับ 
โครงการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดชุมพร	 เพราะสภาพแวดล้อม 
ของโลกเปล่ียนไปมาก	บางปีน้ำาท่วมจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม	 
ภาคใต้อาจจะต้องประสบปัญหาภัยแล้ง	 จำาเป็นต้องมีพื้นที่
สำาหรับกักเก็บน้ำาไว้สำาหรับราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ	
	 ๒.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงต้ังพระราชปณิธาน 
เก่ียวกับการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 โดยขอให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จเสียก่อน	 
จึงจะเริ่มดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในการน้ี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 
ให้องคมนตรีเดินทางมาเพ่ือติดตามและขับเคล่ือนการดำาเนินงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 เพ่ือเป็นการสืบสาน	 รักษา	
และต่อยอดโครงการฯ	 อันจะยังคุณประโยชน์สุขให้กับราษฎร
ของพระองค์อย่างยั่งยืนต่อไป
	 ๓.ขอให้ผู้นำาท้องถ่ินช้ีแจงทำาความเข้าใจกับราษฎร	 
เพ่ือให้ราษฎรทราบถึงประโยชน์และความสำาคัญของโครงการฯ	 
ตลอดจนการช้ีแจงให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศของโลก	 การเกิดภัยแล้ง	 การประสบภัยน้ำาท่วม	 
ซ่ึงอาจจะมีความรุนแรง
	 ๔.ขอให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์	 แข็งแรง	
ประสบความสำาเร็จทุกประการ
 โครงการอ่าง เก็บน้ำ าคลองสังข์อันเนื่ องมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลกรุงหยัน	อำาเภอทุ่งใหญ่
			 ๑.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระราชปณิธาน
ท่ีจะสืบสาน	รักษา	ต่อยอด	โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	 ท่ีได้พระราชทานไว้ให้ประสบผลสำาเร็จ 
โครงการใดชำารุดต้องเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเสียก่อน	 สามารถ
ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืนให้กับราษฎร	 จึงจะทรงเริ่มดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ต่อไป	 ซ่ึงโครงการอ่างเก็บน้ำาคลองสังข์อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 
ทรงมีพระราชดำาริให้ดำาเนินการต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 โดยการน้ี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ 

องคมนตรีเดินทางมาเพ่ือติดตามและขับเคล่ือนการดำาเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 เพ่ือเป็นการสืบสาน	 รักษา
ต่อยอด	 การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช	บรมนาถบพิตร
	 ๒.ขอให้ราษฎรทุกคนได้น้อมรำาลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์	 ที่ทรงห่วงใยราษฎร 
ทุกหมู่เหล่า	 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ให้กับราษฎรของพระองค์ 
เพื่อเป็นการบำาบัดทุกข์	 บำารุงสุข	 ดังนั้น	 ขอให้ทุกคนประกอบ
อาชีพที่สุจริต	คิดดี	พูดดี	ทำาดี	
	 ๓.ขอให้ทุกภาคส่วนชี้แจงทำาความเข้าใจกับราษฎร	
เก่ียวกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรอยู่กันอย่างมีความสุข	 รู้รัก	
สามัคคี	 ตลอดจนช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น	 จากนั้น	 กล่าวขอบคุณหน่วยงาน	ผู้นำาท้องถิ่น	 
และราษฎร	 ที ่มาต้อนรับ	 และขออาราธนาสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์
ท่ีทุกท่านเคารพ	ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์	แข็งแรง	 
โชคดี	อย่าเจ็บ	อย่าจน

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคใต้
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ครั้งที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคใต้	ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล	ได้แก่
	 • โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลฉลุง	อำาเภอเมือง	
	 • โครงการสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้อันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	(พื้นที่ส่วนที่	๑)	“สวนป่าสิริกิติ์” อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	จังหวัดสตูล	
	 •โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง	 ๑๖	 พร้อมระบบ 
ส่งน้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลนิคมพัฒนา	อำาเภอมะนัง	
	 • โ คร งการฝายคลองท่ าแพรอั น เนื่ อ งมาจาก 
พระราชดำาริ	ตำาบลควนโดน	อำาเภอควนโดน

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอัน
เนื่องมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลฉลุง	อำาเภอเมือง
	 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ราษฎรทูลเกล้าฯ	 
ขอพระราชทานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองน้ำา	 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	และดำาเนินการแล้วเสร็จในสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว	 การเดินทางมาติดตามในครั้งนี้เพื่อต้องการ
ทราบว่าการดำาเนินงานดังกล่าวได้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน	ครู	 
และ เ จ้ าหน้ า ท่ี ขอ ง โร ง เรี ยนตามพระบรมร า โชบาย 
ที่ได้พระราชทานไว้หรือไม่	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกัน 
ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์	 
และจากการรับฟังบรรยายสรุปก็ทำาให้ทราบว่า	 โครงการฯ	 
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ตามท่ีร้องขอ	 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์	 
มีน้ำาอุปโภค	บริโภค													ท่ีถูกสุขลักษณะ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ทรงห่วงใยเยาวชน	 โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างคนดี 
ให้แก่บ้านเมือง	 ให้เด็กนักเรียนมีการศึกษาท่ีดี	 มีการศึกษาสูงๆ	 
ซ่ึงเด็กๆ	 จะโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคตต่อไป	 โรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
เรื ่องน้ ำา	 โดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ	 นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง	 ดังนั้นจึงขอฝากให้น้องๆ	 เด็กๆ 
ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว		โดยขอให้ทุกคนคิดดี	ทำาดี	เป็นคนดีของบ้านเมือง	 

ซึ่งพระองค์ท่านทรงปรารถนาให้บ้านเมืองสงบสุข	 ทุกคนมี
สุขภาพอนามัย	ที่แข็งแรง	และท้ายสุดนี้	ขอฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านได้ช่วยกันดูแล	 บำารุงรักษา	 ให้โครงการฯ	 สามารถก่อ
ประโยชน์ได้อย่างยาวนานต่อไป
 โครงการสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้อันเนื่องมา
จากพระราชดำาร	ิ(พืน้ทีส่ว่นที	่๑)	“สวนปา่สริกิติิ”์	อันเนือ่งมาจาก 
พระราชดำาริ
	 ๑.การดำาเนินงานโครงการฯ	 เห็นสมควรให้มีการจัดต้ัง
คณะทำางานเพ่ือบูรณาการโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า	 
สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้	 (สวนป่าสิริกิติ์)	 อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	ทั้ง	๒	พื้นที่	ในเขตจังหวัดสตูล	จังหวัดสงขลา	จังหวัด
ยะลา	 และจังหวัดนราธิวาส	 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ 
ดำาเนินงานโครงการฯ	ในภาพรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 ๒.เห็นควรให้สำานักงาน	 กปร.	 เป็นแกนหลักในฐานะ
เป็นผู้ประสานการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สัตว์ป่า	 สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้	 (สวนป่าสิริกิติ์)	 โดยจัด
ประชุมหารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 
กรมป่าไม้	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดำาเนินงาน	เพ่ือกำาหนด 
แผนงานและกิจกรรม	 ขับเคล่ือนโครงการดังกล่าวท้ังในด้านการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังด้านการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ	 ตลอดจนการ 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ซ่ึงคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเก้ือกูลกัน
	 ๓.ขอให้สำานักงาน	กปร.	นำาข้อสรุปของการดำาเนินงาน
ดังกล่าวนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคล่ือน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป
	 ๔.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงให้ความสำาคัญ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ทรงรับสั่งให้ช่วยกันดูแล
รักษาธรรมชาติไว้ให้ลูกหลาน	 และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
	 หากปล่อยไว้จะเกิดปัญหาการบุกรุก	 รวมทั้งเพื่อใช้เป็นพื้นที่
สร้างแหล่งน้ำาในการเก็บน้ำาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้แก่ประชาชน	
จึงขอให้ทุกคน	ทุกหน่วยงานช่วยกันทำาหน้าที่ให้สมบูรณ์ในการ
ร่วมกันรักษาป่าไม้
 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง	๑๖	พร้อมระบบ 
ส่งน้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ตำาบลนิคมพัฒนา	อำาเภอมะนัง
	 ๑.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงห่วงใยราษฎรใน
พื้นที่ภาคใต้	 จึงได้มอบหมายให้องคมนตรีมาดูแลและรับทราบ 
ปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	โดยโครงการฯ	นี้
เป็นโครงการ	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริโครงการแรกที่เกิดขึ้น 

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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ในภาคใต้	ในสมัยรัชกาลท่ี	๑๐	โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมอบหมายให้องคมนตรีและคณะมาติดตามความก้าวหน้า 
ของผลการดำาเนินงานโครงการฯ	 รวมท้ังแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ในการดำาเนินการโครงการฯ	
	 ๒.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระราชปณิธาน 
สืบสาน		รักษา		ต่อยอดโครงการ	อันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
โดยให้องคมนตรีสืบสานงานของรัชกาลที่	 ๙	 ให้แล้วเสร็จก่อน	 
พร้อมทั้งให้ติดตามโครงการของรัชกาลที่	 ๙	 ที่ดำาเนินการ 
แล้วเสร็จให้มีสภาพที่สมบูรณ์	 เกิดประโยชน์กับประชาชนได้
อย่างยั่งยืน	 พระองค์ท่านต้องการเห็นประชาชนมีความสุข	 
อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี	และขอให้สอนลูกหลานจงภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย	
	 ๓.ขอให้ราษฎรจังหวัดสตูลที่ได้รับประโยชน์จาก 
โครงการฯ	 จงภูมิใจและช่วยกันดูแลบำารุงรักษาโครงการฯ	
พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น	เพื่อก่อ
เกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป
 โครงการฝายคลองท่าแพรอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	
ตำาบลควนโดน	อำาเภอควนโดน
	 องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและราษฎรที่มา
ต้อนรับ	 และองคมนตรีได้กล่าวฝากผู้นำาท้องที่	 ผู้นำาท้องถิ่น 
ให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับราษฎร	 ให้ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ไม่ตัดไม้ทำาลายป่า	 ขอให้ยึดหลักของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	 เร่ืองความพอดี	 โดยภาครัฐผู้มีหน้าท่ีขอให้พูดคุย 
ทำาความเข้าใจกับราษฎรโดยให้อยู่ภายใต้หลักของกฎหมาย
ให้ทุกคนตระหนักถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า	 และขอฝากให้ราษฎรทุกท่านช่วยกันดูแล	 
และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่	 ถ้าเราไม่ทำาลายธรรมชาติ
ธรรมชาติก็จะไม่ทำาลายเรา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงตรัสเสมอว่าการพัฒนาจะต้องยึดหลักความสมดุล 
คือ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยการเดินทางมา 
ในครั้งนี้	 ขอถือโอกาส	 สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ 
จากราษฎร	ผู้นำาชุมชนทุกท่าน	ในการรักษาดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติ	สร้างจิตสำานึกให้ลูกหลานตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ	 ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของชาติไทย	 สำาหรับโครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำารินี้	 ได้ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการแก่ราษฎร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรง 

สืบสาน	 รักษา	 และต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
ตามที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการ	 ความว่า	 “เราจะสืบสาน 
รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”	ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ 
ราษฎรช่วยกันคิด	 ช่วยกันทำา	 ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริให้เกิดประโยชน์คุณูปการต่อไป

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓   

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ 

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคใต้	ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง	ได้แก่
	 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านเหมืองตะก่ัวพร้อม
ระบบส่งน้ำาและอาคารประกอบอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
บ้านเหมืองตะกั่ว	 หมู่ที ่	 ๑	 ตำาบลหนองธง	 อำาเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง
	 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	บ้านโหล๊ะหาร	หมู่ท่ี	๗	ตำาบลทุ่งนารี	อำาเภอป่าบอน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านเหมืองตะกั่วพร้อม
ระบบส่งน้ำาและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 ๑.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงเห็น	 ความเดือดร้อน
ในการขาดแคลนน้ำาเพื่ออุปโภค	บริโภค	และการเกษตร	ตามที่ 
ราษฎรในพื้นที่ตำาบลหนองธงได้ขอพระมหากรุณาทูลเกล้าฯ	
ถวายฎีกา	และเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของราษฎร 
ในพื้นที่	 จึงทรงมีพระมหากรุณารับโครงการฯนี้ไว้เป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 เพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎร
	 ๒.กรมชลประทานได้ดำาเนินการโครงการฯ	 โดยคำานึง
ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนกับพื้นท่ีป่าไม้และพื้นที่
ราษฎร	 จึงจะได้ดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาเป็นอ่างเก็บน้ำา
ขนาดกลาง	 แต่สามารถสนับสนุนน้ำาอุปโภค	 บริโภคและเพื่อ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ	สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำาในฤดูแล้ง	และน้ำาท่วมในฤดูฝนได้อย่างยั่งยืน
	 ๓.บริเวณโดยรอบพื้นท่ีบ้านเหมืองตะกั่วมีอ่างเก็บน้ำา
ที่แล้วเสร็จ	จำานวน	๒	แห่งแต่สภาพพื้นที่มีปัญหาการส่งน้ำาต่ำา
กว่าจึงไม่สามารถส่งน้ำาให้ได้	โดยระบบ	gravity	ซึ่งหากจะส่งน้ำา 
ต้องใช้ระบบสูบน้ำา	ซึ่งจะทำาให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
	 ๔.ขอให้ชาวเหมืองตะกั่ว	 มีจิตใจที่มั่นคง	 มีความกล้า
ที่จะยืนยันว่า	 ต้องการให้มีการดำาเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำา 
บ้านเหมืองตะกั่วพร้อมระบบส่งน้ำาและอาคารประกอบ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำารินี้	 ไม่ใช่มีการดำาเนินการโครงการ
ตามความต้องการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
	 ๕. ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ขอให้ราษฎรชาวเหมืองตะก่ัวอยู่ด้วยความรัก	ความ
สามัคคีเป็นปึกแผ่น	 และมีความสุข	 คิดดีเป็นคนดีของบ้านเมือง	 
ดูแลรักษาพื้นที่ให้ดีต่อไป

	 โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอนอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	บ้านโหล๊ะหาร	หมู่ท่ี	๗	ตำาบลทุ่งนารี	อำาเภอป่าบอน
	 ๑.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงห่วงใยและมีความ
ปรารถนาจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร	
โดยทรงมีพระราชดำาริในเร่ืองน้ีมาเป็นเวลากว่า	๔๐	ปี	จนสามารถ 
ดำาเนินการก่อสร้างได้	 ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างกว่า	 ๖	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 
พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 –	 ๒๕๔๓	 	 ทั้งนี้เนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรง
เล็งเห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำา
คลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	และในวันนี้ก็ปรากฏ
เป็นความจริงในเชิงประจักษ์เป็นเวลากว่า	๒๐	ปีมาแล้ว
	 ๒.หากไม่มีแหล่งน้ำาเก็บกักในพื้นที่	 ราษฎรในพื้นที่
จะไม่มีน้ำาใช้ในฤดูแล้ง	 และเมื่อฤดูฝนก็จะเกิดน้ำาป่าไหลหลาก
อย่างรวดเร็ว	ไหลลงท่วมบ้านเรือนราษฎร	หลังจากมีอ่างเก็บน้ำา 

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

ภาคใต้
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คลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ทำาให้มีแหล่งเก็บกัก
น้ำาส่งมาให้ราษฎรในพื้นที่ได้อุปโภค	 บริโภค	 รวมทั้งได้ทำาการ
เกษตรเลี้ยงครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 ๓.ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป	ราคายางพารา 
ตกต่ำา	ราษฎรหันมาปลูกสละ	และปลูกพืชผสมผสานมากข้ึนก็ต้อง 
มีการใช้น้ำามากขึ้นตามลำาดับ	 จึงขอให้ส่วนราชการได้ร่วมมือ
กับราษฎรจัดการการใช้น้ำาท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ยั่งยืน
	 ๔.ให้กรมชลประทานหาแนวทางเพิ่มศักยภาพการใช้
อ่างเก็บน้ำาคลองป่าบอนฯ	 ในลักษณะอ่างพวง	 โดยผันน้ำาจาก
พื้นที่สูงลงมาสู่พื้นที่ต่ำา	 แล้วหาที่เก็บกักน้ำาเพื่อให้ราษฎรได้ใช้
ประโยชน์ซึ่งได้ดำาเนินการมาแล้วในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ
	 ๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช 
ปณิธานสืบสาน	รักษา	ต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
โดยให้องคมนตรีดำาเนินการขับเคลื่อนงานของรัชกาลที่	 ๙ 
ให้แล้วเสร็จก่อน	 พร้อมทั้งให้ติดตามโครงการของรัชกาลที่	 ๙ 
ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จให้มีสภาพที่สมบูรณ์	สามารถใช้ประโยชน์
ได้เต็มศักยภาพ	 เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน	
พระองค์ท่านต้องการเห็นประชาชน	 อยู่ร่วมกันอย่างสามัคค ี
และมีความสุข

ครั้งที่ ๔ : ระหว่างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓   

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
	 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคใต้	ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	ได้แก่
	 • ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ	จังหวัดนราธิวาส
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
	 ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	พิจารณาสนับสนุน 
พันธุ์ไก่ไข่พระราชทานฯ	 ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุน 
การศึกษา	 เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	 จำานวน	 ๔	 โรงเรียน	
ได้แก่	 ๑)โรงเรียนบ้านมูโนะ	 ตำาบลมูโนะ	 อำาเภอสุไหงโก-ลก	 
๒)	โรงเรียนบ้านบูเกะตา		ตำาบลโละจูด	อำาเภอแว้ง	๓)	โรงเรียน
นิคมพัฒนา	๑๐	ตำาบลมาโมง	อำาเภอสุคิริน	 และ	๔)	 โรงเรียน
บ้านสาเมาะ	ตำาบลบองอ	อำาเภอระแงะ
	 ผลิตภัณฑ์ที่ งานโรคติดต่อและการสาธารณสุข	 
ได้ส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนท่ีได้ทำาไว้ใช้สำาหรับป้องกันการเกิด
โรคจากแมลงในพื้นที่	 เช่น	 สเปรย์ไล่ยุง	 ยาหม่องทากันยุง	 

และสมุนไพรไล่ยุง	เป็นต้น	ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์	ราษฎรและ
นักเรียนนักศึกษาน่าจะนำาไปต่อยอด	เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
ของตนเองต่อไป

การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
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 สำานกังาน กปร. ไดด้ำาเนนิการตดิตามประเมนิผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อให้มีข้อมูลในการดำาเนินการสนองพระราชดำาริให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑.การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ประกอบด้วย
	 ๑) การสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
	 			ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อำาเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	
	 ๒) การติดตามและสำารวจข้อมูลโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 ๓)การประเมินผลการดำาเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	บ้านปิยมิตร	จังหวัดยะลา
	 ๔) การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
	 			อ่าวคุ้งกระเบนฯ	
๒.การติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ประกอบด้วย
	 ๑) การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริประจำาปี	จำานวน	๑๑	โครงการ	
	 ๒) การติดตามผลการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 
	 			ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา	๔	แห่ง	ประกอบด้วย
	 	 •พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำาป่าสัก	จังหวัดลพบุรี
	 	 •พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล	จังหวัดนครนายก
	 	 •พิพิธภัณฑ์เขื่อนแควน้อยบำารุงแดน	จังหวัดพิษณุโลก
	 	 •พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำาปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.โครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
	 โครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 เริ่มขึ้นในปี	 ๒๕๔๖	 โดย	 สำานักงาน	 กปร.	 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 มีตัวชี้วัดการพัฒนาที่มีมาตรฐาน	 และมีความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
	ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ	 ด้าน	 โดยตัวชี้วัดการพัฒนามี	 ๕	 ด้าน	ประกอบด้วย	 ด้านการพัฒนาดิน	 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา	
ด้านการพัฒนาป่าไม้	ด้านการพัฒนาการเกษตร	และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
	 การดำาเนินงานในปี	 ๒๕๖๒	 คณะทำางานตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ติดตามลงพื้นที่ติดตามการเก็บ
ข้อมูล	รวม	๗	แห่ง	โดยต้องยกเลิกการติดตาม	๒	แห่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID	๑๙	ดังนี้
	 •	คร้ังท่ี	๑	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานฯ	ระหว่างวันท่ี	๑๖–๑๘	ธันวาคม	๒๕๖๒
	 •	ครั้งที่	๒	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	ระหว่างวันที่	๑๓-๑๔	มกราคม	๒๕๖๓
	 •	ครั้งที่	๓	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ระหว่างวันที่	๒๙-๓๐	มกราคม	๒๕๖๓
	 •	ครั้งที่	๔	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	ระหว่างวันที่	๒๕-๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓
	 •	ครั้งที่	๕	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	ระหว่างวันที่	๑๐-๑๑	มีนาคม	๒๕๖๓
	 •	ครั้งที่	๖	โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ	วันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๖๓
	 มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ปี	 ๒๕๖๓	 เมื่อวันที่		 
๑๘	กันยายน		๒๕๖๓	ณ	ห้องกรุงเทพบอลรูม	โรงแรมรอยัลซิต้ี	กรุงเทพนฯ	เพ่ือให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ท้ัง	๖	แห่ง	และศูนย์สาขาท้ัง	๓	แห่ง	 
นำาเสนอผลความก้าวหน้าการดำาเนินงานโครงการจดัทำาตัวชีวั้ดฯ	และเปน็โอกาสใหผู้้ปฏบิติังานในการจัดทำาตัวชีว้ดัได้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ 
และสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกัน	 โดยจะดำาเนินการรวบรวมผลการดำาเนินงานทั้ง	 ๕	 ด้านเพื่อจัดทำารายงานผล	 และติดตาม
การนำาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลติดตามตัวชี้วัดโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๔.การจัดทำาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 สำานักงาน	 กปร.ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยมีการจัดทำาระบบการติดตามการใช้ประโยชน์โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
	 ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ	 โดยในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	นำาร่อง	 โดย	 กองติดตามประเมินผลได้ประสานข้อมูลจากกรมชลประทาน

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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เพื่อรายงานการใช้ประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ในปี	๒๕๖๓	และนำาข้อมูลเข้าระบบเพื่อใช้ในการติดตามการใช้
ประโยชน์ของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำาและจะดำาเนินการในส่วนท่ีเหลือในปีงบประมาณต่อไป

	 การสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริใน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อำาเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	มีวัตถุประสงค์
เพื่อสำารวจข้อมูลด้านการศึกษา	สาธารณสุข	รายได้	และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ	และติดตามผลการดำาเนินงาน
เบื้องต้นของโครงการ	 เพื่อนำาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายและแนวทางในการดำาเนินงานของโครงการต่อไป	 
โดยมีวิธีการประกอบด้วย	การศึกษา	ค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่	ปี	๒๕๔๓	–	๒๕๖๐	และการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่	โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์	มีกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล	แบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม	ประกอบด้วย
	 (๑)เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ	ทั้งในระดับนโยบาย	ระดับปฏิบัติ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๑๗	ราย
	 (๒)ประชาชนในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการฯ	๓	กลุ่ม	ประกอบด้วย
	 	 •	กลุ่มที่	๑	ประชากรในพื้นที่โครงการฯ	๑,๘๐๐	ไร่	จำานวน	๑๒๑	ราย
	 	 •	กลุ่มที่	๒	ประชากรในพื้นที่ขยายผลโครงการฯ		จำานวน	๒๒	ราย
	 	 •	กลุ่มที่	๓	ชนเผ่ามละบริในพื้นที่โครงการฯ	จำานวน	๑๖	ราย
	 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ก่อกำาเนิดขึ้นตามแนวพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๓๘	 ครั้งเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร	 และทอดพระเนตรบ่อเกลือ
สินเธาว์	 บ้านบ่อหลวง	อำาเภอบ่อเกลือ	 จังหวัดน่าน	ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม	 จึงมีพระราชดำาริให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
เข้าดำาเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อำาเภอบ่อเกลือ	โดยเริ่มพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก	แล้วขยายไป
ยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	และทรงขยายงานพัฒนาด้านอื่นๆ	ในเวลาต่อมางานโครงการพัฒนาต่างๆ 
ในพื้นที่จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า	 “โครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 	มีพื้นที่ดำาเนินการ	๑,๘๑๒	ไร่	๓	งาน	๗๘	ตารางวา	ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอบ่อเกลือ	และ
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดน่าน	โดยหน่วยงานต่างๆ	ได้ร่วมกันดำาเนินงานสนองพระราชดำาริมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	คุณภาพชีวิตของราษฎร	การศึกษา	สาธารณสุข	รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำา	การประกอบอาชีพทั้งการเพาะปลูก	 
และปศุสัตว์	พร้อมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนา	และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่ประชาชนในพื้นที่	

 ผลจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
 ด้านการศึกษา	 ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ	 ส่วนใหญ่ไม่สามารถ	 อ่านออก	 เขียนได้	 คนที่มีการศึกษาก็ได้รับการศึกษา 
ในระดับประถมศึกษา	 อันเนื่องมาจากการขาดโอกาส	 ขาดความพร้อม	 ไม่สามารถเข้าไปรับการศึกษานอกพื้นที่ได้	 ส่วนใหญ่ 
จะพบในกลุ่มของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ	 จำานวน	 ๑๒๑	 ราย	 ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	 ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม 
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	เพื่อจะได้นำาความรู้มาพัฒนาตนเองได้ต่อไป	
 ด้านคุณภาพชีวิต	ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง	มีภาระหนี้สิ้น		ไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง	ส่วนบางรายมีพื้นที่ทำากิน 
ในพื้นที่โครงการฯ	แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ	มีการเข้าป่าเพื่อเก็บหาของป่ามาเป็นอาหารและขาย	เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 
ในส่วนของผู้ที่มีแปลงทำาการเกษตร	 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำา	 และไม่มีตลาดรองรับในการจำาหน่ายผลผลิต	 ส่วนใหญ่
เกษตรกรจะนำามาขายให้กับโครงการฯ	 แต่โครงการฯ	 ไม่สามารถรองรับผลผลิตได้มากนัก	 ทำาให้ผลผลิตบางส่วนของเกษตรกร 

การสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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ไม่สามารถนำาไปจำาหน่ายยังแหล่งอื่นได้	และเกษตรกรยังไม่รู้จักวิธีการแปรรูปที่ถูกต้อง	ไม่มีการรวมกลุ่ม	มีลักษณะต่างคนต่างทำา	
ประกอบกับการส่งเสริมของส่วนราชการในด้านต่างๆ	ยังไม่มีความต่อเนื่องและไม่มีการติดตามผล	ทำาให้การแก้ปัญหาไม่ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน	เกษตรกรขาดองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องจึงทำาให้ไม่สามารถที่จะดำาเนินการต่อไปได้	
 ด้านสาธารณสุข	ประชาชนส่วนใหญ่มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น	ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ	โดยภาพรวมในพื้นที่ยังคงมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้าไปให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	และ	พบเพียงบางส่วนที่ป่วยเป็นโรคประจำาตัว	เช่น	ความ
ดัน	เบาหวาน		โรคพิษสุราเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมของประชาชนเอง	ดังนั้นจึงควรส่งเสริมในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับสาธารณสุข
ในการดูแลตนเองภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น	และรณรงค์ถึงโทษของการดื่มสุราอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาของประชาชนที่เป็น 
โรคพิษสุราเรื้อรัง	 นอกจากนี้ในเรื่องของน้ำาสะอาดสำาหรับดื่มยังมีไม่เพียงพอ	 ดังนั้นจึงควรจัดหาทางแก้ไขให้มีการผลิตน้ำาดื่มที่มี
คุณภาพเพื่อป้องกันปัญหาน้ำาดื่มไม่เพียงพอ	เพื่อลดรายจ่ายของราษฎรไม่ต้องไปซื้อน้ำาบริโภคที่มีราคาแพงอีกด้วย
 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ถนนในพื้นที่ยังไม่สะดวก	 บางพื้นที่การเดินทางค่อนข้างลำาบากเนื่องจากถนนชำารุด	 ในเรื่องของไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	 และพบปัญหาการขาดแคลนน้ำาอุปโภค	 -	บริโภค	และการทำาการเกษตรเป็น
อย่างมาก	ปริมาณน้ำามีไม่เพียงพอ	ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ำาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	และปรับปรุงการ
บริหารจัดการน้ำาเข้าแปลงอย่างเป็นระบบ	 ในส่วนของทรัพยากรป่าไม้พบว่ามีป่าไม้เพิ่มขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
และปลูกป่าทำาให้พื้นที่ป่าสมบูรณ์ขึ้นสามารถเข้าไปหาของป่ามาดำารงชีพได้

การติดตามผลลัพธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน ๑๑ โครงการ

	 การติดตามผลลัพธ์การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริประจำาปี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลลัพธ์การ
ดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก	กปร.	ระหว่างปี	๒๕๔๗	-	๒๕๕๘	และดำาเนินการ 
แล้วเสร็จมีการใช้ประโยชน์แล้ว	รวม	๑๑	โครงการครอบคลุมทุกภาค	โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๒	ถึง
เดือนเมษายน	๒๕๖๓	ทำาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	จำานวน	๒๙	คน	และใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชน
และประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	จำานวน	๔๐๔	คน
	 โครงการที่ติดตามผลลัพธ์การดำาเนินงานโครงการ	รวม	๑๑	โครงการ	ใน	๓	ประเภท	ประกอบด้วย	
	 (๑)	ด้านพัฒนาแหล่งน้ำา	จำานวน	๙	โครงการ	คือ	๑)	โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำาบ้านท่าหลวงฯ 
จังหวัดนครราชสีมา	๒)	โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำาบ้านโนนหญ้านาง	จังหวัดนครราชสีมา	๓)	โครงการ 
อ่างเก็บน้ำาห้วยมะแกง	จังหวัดเชียงราย	๔)	 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาช่องหามกายพร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำา	 จังหวัดตาก 
๕)	โครงการแก้มลิงพรุเตียว	จังหวัดสงขลา	๖)	โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควน	จังหวัดพัทลุง	๗)	โครงการอาคาร 
อัดน้ำาห้วยตายุทธ	จังหวัดชุมพร	๘)	โครงการฝายห้วยยวนไทร	จังหวัดชุมพร	๙)	โครงการทำานบดินห้วยใน	จังหวัดชุมพร	
	 (๒)	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 จำานวน	 ๑	 โครงการ	 คือ	 โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำาริบ้านป่าเด็ง	 
จังหวัดเพชรบุร	ี
	 (๓)ด้านบูรณาการและอื่น	ๆ	จำานวน	๑	โครงการ	คือ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์	จังหวัดเชียงราย
	 ผลการติดตามที่สำาคัญสรุปดังนี้	 ด้านความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์	 โครงการทั้งหมดได้ดำาเนินกิจกรรมครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์	 โครงการมีการใช้ประโยชน์ได้ตามแผนที่กำาหนด	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำามีโครงสร้าง
พื้นฐานของโครงการมีสภาพสมบูรณ์	จำานวน	๘	โครงการ	โดยมี	๑	โครงการ	คือ	โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ำาบ้านโนนหญ้านาง	 จังหวัดนครราชสีมา	 พบว่าอุปกรณ์ของสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากถูกขโมยทำาให้ไม่สามารถ 
ใช้งานได้	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหางบประมาณมาซ่อมแซม	ทางด้านโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการด้านบูรณาการ 
และอื่นๆ	 ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านการใช้ประโยชน์	 ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโครงการได้สมบูรณ	์ 
มีเพียงโครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำาบ้านโนนหญ้านาง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ที่ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ 

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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เนื่องจากชำารุด	และโครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ 
ส่งน้ำาบ้านท่าหลวง	จังหวัดนครราชสีมาพบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากแหล่งน้ำาต้นทุนมีปริมาณน้อย	 ทำาให ้
ท่อสูบน้ำาลงไปไม่ถึง	ด้านความพึงพอใจ	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก	 โดยมี	 ๑	 โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด	 คือ	 โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดพัทลุง	
	 ข้อเสนอแนะในภาพรวม	ประกอบด้วย	การดำาเนินงาน 
โครงการหากประสบปัญหาความเสื่อมสภาพหรือการใช้
ประโยชน์ได้น้อยลงควรมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	
โครงการในลักษณะร่วมกันหลายหน่วยควรติดตามผลสัมฤทธิ์
ในภาพรวมของโครงการเพื่อนำามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป	 และควรมีการติดตามหรือการรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการฯ	 ให้สำานักงาน	 กปร.	 ได้ทราบอย่างต่อเนื่อง	 ส่วน
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำานั้น	 
ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำาก่อนมีโครงการฯ	 และสนับสนุนให้กลุ่มมี
ความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำา	กรณีท่ีมีการถ่ายโอนน้ัน	หลัง
จากถ่ายโอนโครงการฯ	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	 
กรมชลประทานควรเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงช่วยดูแลบำารุงรักษา
ระยะหนึ่งเนื่องจากโครงการอาจเกิดปัญหาท่ีเกินกำาลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำาบ้านโนนหญ้า
นางฯ	 จังหวัดนครราชสีมา	 และโครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำาบ้านท่าหลวงฯ	จังหวัดนครราชสีมา	โดยเร็ว

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ คู่มือโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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 สำานักงาน กปร. ให้ความสำาคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินงาน 
ที่จะผลักดันให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และครอบคลุมถึงบุคลากร 
ในภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีส่วนในการขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓  สำานักงาน กปร. ได้ดำาเนินการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีผลการดำาเนินงาน  ดังนี้  

๑.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำานักงาน กปร. 
 ๑.๑.ด้านอัตรากำาลัง
	 มีการบริหารอัตรากำาลังแบบเต็มกรอบ	ปัจจุบันม ี
เจ้าหน้าที่จำานวนทั้งสิ้น	 ๒๓๑	 คน	 ประกอบด้วย	 ข้าราชการ
จำานวน	 ๑๓๒	 คน	 ลูกจ้างประจำา	 จำานวน	 ๒๒	 คนพนักงาน
ราชการ	จำานวน		๕๘	คน	และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำานวน 
๑๙	คน
 ๑.๒.ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
	 • มีการเลื่อนระดับข้าราชการประเภทต่างๆ		และมีการ 
ประเมินเงินประจำาตำาแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเพื่อความ
ก้าวหน้าของข้าราชการได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	
ก.พ.	และดำาเนินการทันทีเมื่อข้าราชการมีคุณสมบัติครบ
	 • มีการสรรหาข้าราชการและเลือกสรรบุคคลเข้ารับ 
ราชการในตำาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ 
จำานวน	 ๑	 อัตรา	 และเรียกบรรจุข้าราชการในตำาแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ	จำานวน	๓	อัตรา 
บรรจุเพิ่มเติมได้เต็มตามกรอบอัตรากำาลังของสำานักงาน	กปร.
	 • มีการสรรหาพนักงานราชการและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไปในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
(ด้านวิเทศสัมพันธ์)		จำานวน	๑	อัตรา	ตำาแหน่งพนักงานประจำา
สำานักงาน		จำานวน	๑	อัตรา	ตำาแหน่งนายช่างศิลป์	จำานวน	๑	
อัตรา	
 ๑.๓.การดำาเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิ
สงู  (HiPPS) 		สำานกังาน	กปร.	ไดด้ำาเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดทำากรอบการสั่งสมประสบการณ์และดำาเนินการสรรหา	 
และคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	 เพื่อพัฒนา
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	 (HiPPS)	 จนถึงระดับชำานาญการ
พิเศษ	 และในปี	 ๒๕๖๓	 ได้ดำาเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มี 
ผลสัมฤทธิ์สูง	รุ่นที่	๑๖	ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก	จำานวน	๑	ราย
 ๑.๔ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
	 • ด้านค่าตอบแทน		มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อน 
เงินเดือนให้เป็นธรรมมากขึ้นและมีการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	ในรอบ	๑	ปี	๒๕๖๓		มีการประเมินผล 

และเลื่อนเงินเดือนได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด		
สำาหรับในรอบ	๒	ปี	๒๕๖๓		มีการประเมินผลและเลื่อนเงินเดือน
ลูกจ้างประจำา	 และพนักงานราชการ	 เสร็จเรียบร้อยและไม่มี
ข้อผิดพลาด	 เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่สำานักงาน	กปร.
	 • เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ี 
เชิดชูยิ่งช้างเผือก	 เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง 
มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา	ประจำาปี	๒๕๖๓	ให้แก่ 
ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	และพนักงานราชการ	จำานวนทั้งสิ้น 
๙๐	 ราย	 แบ่งเป็น	 ชั้นสายสะพาย	 จำานวน	 ๑๖	 ราย	 ชั้นต่ำา 
กว่าสายสะพาย	 จำานวน	๖๙	 ราย	 และเหรียญจักรพรรดิมาลา	 
จำานวน	๕	ราย	รวมท้ังเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	จำานวน	๒๖	ราย
	 • ดำาเนินการตรวจสุขภาพประจำาปี	๒๕๖๓	ให้แก่	ข้าราชการ	 
ลูกจ้างประจำา	ข้าราชการบำานาญ	และพนักงานราชการ	จำานวน
ทั้งสิ้น	 ๑๖๒	 ราย	 โดยใช้บริการจากหน่วยบริการเคลื่อนที่	 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	จังหวัดสมุทรสาคร

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 • มอบประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้
เกษียณอายุราชการ	ประจำา	ปี	๒๕๖๓	สำานักงาน	กปร.	ซึ่งมีผู้
เกษียณอายุราชการ	จำานวน	๒	ราย

๒.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรภายในสำานักงาน กปร.
	 ๑) โครงการสัมมนาประจำาปี	มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร 
ทำาความเข้าใจระหว่างกันเกี่ยวกับนโยบาย	 และทิศทางการ
ดำาเนินงานของสำานักงาน	 กปร.	 	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพี่อประโยชน์ในการพัฒนาการทำางาน	 	 ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ		ลูกจ้างประจำา		พนักงาน
ราชการ		และลูกจ้างโครงการทุกระดับ	โดยจัดขึ้นในวันที่	๓	–	๕ 
กุมภาพันธ์	๒๕๖๓		ณ	โรงแรม	T	SIX	๕		จังหวัดชลบุรี		โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จำานวน	๒๐๒	คน		คิดเป็นร้อยละ	๘๗.๐๖ 
ซึ่ งจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมความพึ งพอใจ 
ในภาพรวมของโครงการฯ		ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก		ค่าเฉลี่ยที่	๓.๘๔				
	 	 ๒) การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก	 สำานักงาน	 กปร.	
ได้ดำาเนินการส่งข้าราชการ	 และพนักงานราชการเข้ารับการ 
ฝึกอบรมตามสถาบันต่างๆ	 ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะที่จำาเป็นโดยส่วนหนึ่งเป็นการตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 จำานวน	 ๑๑	
หลักสูตร	 ๒๔	 คน	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรหลักสำาหรับ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารหรือข้าราชการ	จำานวน		๘		หลักสูตร	
โดยมีหลักสูตรที่สำาคัญ	 เช่น	 การป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	
รุ่นที่	 ๖๑	 	 ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	 รุ่นที่	 ๒๔		
และนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	(บงส.)	รุ่นที่	๒๔ 
เป็นต้น			ซึ่งจากการสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับ 
การอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ	๘๕	ขึ้นไป		เห็นว่าหลักสูตรที่เข้ารับ 
การอบรมช่วยพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 พฤติกรรม	 และประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน		อยู่ในระดับมาก	–	มากที่สุด		จึงสรุปได้ว่าการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล	ในปี	๒๕๖๓	เป็นไปตามแผนการพัฒนา 
บุคลากร	ซ่ึงเป็นการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์และมีผลคุ้มค่าอย่างย่ิง		
	 ๓) โครงการทุนอบรมในต่างประเทศ		ในปี	๒๕๖๓
	สำานักงาน	กปร.	ได้ดำาเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน 
ต่างประเทศ	 ๑	 หลักสูตร	 ๑	 คน	 ได้แก่	 หลักสูตรกลยุทธ์เพื่อ
สร้างและนำาองค์กรที่มีความหลากหลาย	The	Strategies	 for	
Building	and	Leading	Diverse	Organization
 ๒.๒ การพัฒนาบุคคลภายนอก
	 ๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคล่ือนการ 
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 มีผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน	 ทั้งภาค
ราชการ	เอกชน	สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ	ชุมชน	และ
ประชาชน	 โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนเป็นวงจร	 นับตั้งแต่
การสร้าง/สั่งสมองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่จำาเป็น	การสร้าง
เครือข่าย	การหาตัวแบบของความความสำาเร็จในบริบทต่างๆ	
ที่มีความหลากหลาย	 การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมต่อแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย	 โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน
แนวพระราชดำาริ	 จัดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
จำานวน	๑	หลักสูตร		คือ
		 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	 
(นบร.)	 รุ่นที่	 ๙	 โดยสำานักงาน	 กปร.ร่วมกับสำานักสิริพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา 
ผู้บริหารซึ่งมีบทบาทในการกำาหนดนโยบายของหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 
หลักการทรงงานและปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเพี ยง 
โดยประสานเช่ือมโยงกับความรู้ด้านวิชาการบริหารการพัฒนา
และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อม	 โดยการศึกษาดูงาน 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริภายในประเทศ	 มีการจัดฝึก
อบรมแบ่งออกเป็น	๒	ช่วง	ดังนี้
	 • หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
	 (นบร.)	รุ่นที่	๙		จัดอบรมตั้งแต่วันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	ถึงวันที่	
๑๓	มีนาคม	๒๕๖๓	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จำานวน	๕๖	คน		
	 • หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	 
(นบร.)	รุ่นที่	๙		(ช่วงปลาย)	จัดอบรมตั้งแต่วันที่	๓๑	กรกฎาคม	 
ถึงวันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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จำานวน	๕๒	คน		ซึ่งจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ		ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก		ค่าเฉลี่ยที่	๔.๑๖					

โครงการสัมมนาประจำาปี

โครงการสัมมนาประจำาปี หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ (นบร.) รุ่นที่ ๙  

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำาริ (นบร.) 
รุ่นที่ ๙   (ช่วงปลาย)

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ผลการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

	 การดำาเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ของกองประชาสัมพันธ์	ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	(ตุลาคม	๒๕๖๒	-	กันยายน	
๒๕๖๓)	มีดังนี้	
 ๑.การผลิตหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้	ประกอบด้วย
	 	 ๑.๑	จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ	“๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์”	เนื่องในโอกาสมหามงคล 
	 	 						พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	จำานวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม	
	 	 ๑.๒	จัดพิมพ์หนังสือใหม่	จำานวน	๒	เรื่อง	ดังนี้
	 	 	 • หนังสือท่ีระลึกครบรอบ	๒๕	ปี	โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซ้ัว	(หลัก	๒๒) 
	 	 	 		สปป.ลาว	โดยจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาลาว	จำานวนอย่างละ	๓,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
	 	 	 		บรมนาถบพิตร	ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๑.๓	จัดพิมพ์ปรับปรุงเนื้อหาใหม่	จำานวน	๒	เรื่อง	ดังนี้
	 	 	 • หนังสือ	“กษัตริย์นักพัฒนา”	จำานวน	๘,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
	 	 	 		บรมนาถบพิตร	ฉบับภาษาไทย	จำานวน	๒๐,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๑.๔	จัดพิมพ์ซ้ำา	จำานวน	๓	เล่ม	ดังนี้	
	 	 	 • หนังสือ“จากนภา	ผ่านภูผา	สู่มหานที”	จำานวน	๓,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ	 ฉบับการ์ตูน	 ๒	 ภาษา	 “ความสุขของแผ่นดิน”	 จำานวน	 
	 	 	 		๑๐,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ	ฉบับการ์ตูน	๒	ภาษา	“ราชินีศรีแผ่นดิน”	จำานวน	๕,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • หนังสือ	“ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง”	จำานวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • หนังสือ	“ถนนทุกสาย มุ่งสู่ประชาชน”	จำานวน	๕,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ฉบับภาษาอังกฤษ	“The Philosophy  
     of Sufficiency Economy The Greatest Gift form the King”	จำานวน	๒,๐๐๐	เล่ม
	 	 	 • จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	ฉบับภาษาอังกฤษ	“Royal  Development  
     Study Centres”	จำานวน	๓,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๑.๕	จัดทำาวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ขนาด	A4	จำานวน	๔	ฉบับ/ปี	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐	เล่ม	พร้อม	E-Book	 
	 	 					จำานวน	๕๐๐	แผ่น	และจัดส่งไปรษณีย์	๗,๐๐๐	เล่ม/ฉบับ
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 ๒. สื่อโทรทัศน์ จำานวน ๒ รายการ ดังนี้
	 ๒.๑.สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด	 “ร้อยไทย
ด้วยดวงใจ”	 ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย	 และสถานีโทรทัศน์	 NBT	 ในวันสำาคัญตามวาระ
ต่าง	ๆ	ช่วงเวลาหลังข่าวในพระราชสำานัก	และเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์	PPTV,CH5,Nation	ประกอบด้วย
 •สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ	 ความยาว	 ๒	 นาท	ี 
	 	จำานวน	๗	ตอน	
 •สารคดีผลสำาเร็จของโครงการ	 ความยาว	 ๕	 นาท	ี 
	 	จำานวน	๗	ตอน
	 ๒.๒.สารคดีเชิงข่าวทางสถานีโทรทัศน์	 ชุด	 “สืบสาน 
สร้างสุขปวงประชา”	 ความยาว	 ๓	 นาที	 จำานวน	 ๔๐	 ตอน	 
ออกอากาศทุกวันศุกร์	ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	๕	

 ๓. สื่อวิทยุกระจายเสียง 

 จำานวน	๑	รายการ	ได้แก่	รายการทางสถานีวิทยุ	ชุด	“สืบสานงานพัฒนา” ทางสถานีวิทยุ	สวพ.	FM	๙๑	ประกอบด้วย
 •ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ	ความยาว	๒๐	นาที		(สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์)	จำานวน	๖๐	ตอน	
 •ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	ความยาวไม่น้อยกว่า		๒	นาที	จำานวน	๒๐	ข่าว	
 •ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์	ความยาว	๓๐	วินาที	จำานวน	๑๐	ตอน	

 ๔. สื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 
ใน	๓	รูปแบบ	ประกอบด้วย	ข่าว	จำานวน	๓๐	ข่าว	บทความ	
จำานวน	๑๐	 เรื่อง	 สกู๊ปพิเศษ	หรือบทความเฉลิมพระเกียรต	ิ 
จำานวน	๑	เรื่อง

 ๕.การส่งเสริมและขยายผลให้แก่สถาบันการศึกษา เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
		 จำานวน	๑	โครงการ	ได้แก่	โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	(RDPB	Camp)	รุ่นที่	๑๐	ภายใต้ชื่อ	“เยาวชน
อาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำา สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”	 ระหว่างวันที่	 ๑๗-๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 โดยนำาเยาวชนจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ	จำานวน	๘๐	คน	ร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ภายในศูนย์ศึกษา

การดำาเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

131

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดเชียงใหม่	 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่ภาคเหนือ	 
พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	สำานักงาน	กปร.	กับการสนองพระราชดำาริ	ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดเชียงใหม่	 การบริหารจัดการน้ำาของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา	 อำาเภอดอยสะเก็ด	 โครงการศูนย์
บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 อำาเภอหางดง	 นอกจากนี้	 เยาวชนได้ร่วมกันทำา
กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำาริ	 ณ	 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม	 อำาเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อสานสัมพันธ์และการมี 
ส่วนร่วมในการน้อมนำาแนวพระราชดำาริมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ด้วย
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	 นอกจากนี้	 ยังได้ติดตามความสำาเร็จของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	 ตั้งแต่
รุ่นที่	๑-๙	โดยสำารวจจากประวัติของเยาวชนที่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ	ในแต่ละรุ่น	ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ 
ประเทศ	ท่ีได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริหรือองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	 (RDPB	Camp)	 
มาประยกุตใ์ช้ในการดำาเนนิชวีติและการประกอบอาชพีในปจัจบัุน	กอ่เกดิประโยชนแ์กต่นเอง/ครอบครวั/สถาบนัการศึกษา/ชุมชน 
/สิ่งแวดล้อม/สังคม	ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์หลากหลายโครงการด้วยกัน	ได้แก่	
	 (๑)	นายวรวิทย์	วงษ์เล็ก	อายุ	๒๘	ปี	นักสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการ	Trash	Lucky	เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน
สืบสานพระราชดำาริ	 รุ่นที่	 ๓	 มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ศึกษาเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามแนว
พระราชดำาริในหลวงรัชกาลที่	๙	 เมื่อมีโอกาสได้ทำาธุรกิจของตนเองจึงได้คิดโครงการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและได้เข้าร่วม
โครงการ	Startup	ของธนาคารออมสิน	จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม	“Trash	Lucky”	 เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นโดย
คนกลุ่มเล็ก	ๆ	ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องการให้ท้องทะเลและมหาสมุทรไร้ขยะ	โดยเป้าหมายคือ	การทำาให้คนไทยสามารถจัดการ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธรรมชาติ	

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  

การดำาเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๖๓	สำานักงาน	กปร.	จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด	เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำาริ	
จำานวน	๑๐	รางวัล	ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	(RDPB	Camp)	รุ่นที่	๑๐	ได้นำา
แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ	ไปพัฒนาต่อยอดหรือเพิ่มเติมโครงการของทีม	โดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล
พร้อมทุนการศึกษา	จำานวน	๕๐,๐๐๐	บาท	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	และ	๒	ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา	รางวัลละ	
๒๕,๐๐๐	บาท	รางวัลชมเชยจำานวน	๗	รางวัล	ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา	ทีมละ	๑๐,๐๐๐	บาท
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นายวรวิทย ์วงษเ์ล็ก 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ค่ายเยาวชนรูง้านสืบสานพระราชดาํริ รุ่นท่ี 3 
 

อายุ 28 ปี 

นกัส่ิงแวดลอ้มเจา้ของโครงการ  Trash Lucky 

	 (๒)	 นายธีรวัฒน์	 สาลีผล	 อายุ	 ๒๔	 ปี	 ประกอบอาชีพ	 “ชาวนา”	 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	
รุ่นท่ี	 ๕	 โดยสืบสานการทำานาต่อจากบิดามารดาท่ีบ้านเกิดอำาเภอบางปลาม้า	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 สร้างแรงผลักดันตนเองด้วยการ
ทำาให้เห็นว่าขุมทรัพย์ท่ีแท้จริง	 อาชีพท่ีแท้จริง	 “อยู่ท่ีบ้านเรา”	 จากท่ีนา	 ๑	 งาน	 ในจังหวัดสุพรรณบุรี	 เพ่ิมท่ีนามาเป็น	 ๑๗	 ไร่ 
	ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สร้างตราสินค้า	“เด็กปลูกข้าว”	ให้มีความเข้มแข็ง	เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับครอบครัว	เผยแพร่ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี	๙	ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการทำานาแบบอินทรีย์ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ

“.. 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)	ว่าที ่ร้อยตรี	วีระบูลย์กิตติ	ชุมพรผ่อง	อายุ	๒๘	ปี	นักวิชาการศึกษา	ศูนย์ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม	 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม	 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	
รุ่นที่	๖	นักพัฒนา-จิตอาสา	ผู้มีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ	ซึ่งนอกจากทำาหน้าที่สอนเด็กในฐานะพ่อพิมพ์ของชาติแล้ว	ยังอุทิศตัว
เป็นจิตอาสาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน

	 (๔)	 นายมานะวุฒิ	 ทองส่งโสม	 อายุ	 ๒๘	 ปี	 ข้าราชการครู	 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาร	ิ 
รุ่นที่	๔	และนายชัชวาล	ทองส่งโสม	อายุ	๒๓	ปี	นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์	วิชาวิทยาศาสตร์และ	เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช	 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	 รุ่นท่ี	๗	สองพ่ีน้องแห่งสวนบุญตรี-ไร่ทักสม	ตำาบลท่าขนาน	 
อำาเภอเชียรใหญ่	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 นำาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของครอบครัว	 โดยใช้
เกษตรทฤษฎีใหม่จัดสรรแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน	 ๆ	 ทั้งพื้นดิน	 พื้นน้ำา	 ที่อยู่อาศัย	 จนสามารถทำาให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้	 
และเป็นที่รู้จักของผู้คน	และต้องการให้สวนบุญตรี-ไร่ทักสม	แห่งนี้	ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เต็มรูปแบบ	เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่สนใจ	ได้เข้ามาเรียนรู้การดำาเนินชีวิตภายใต้แนวคิด	เกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อสืบสาน
แนวพระราชดำาริให้มีความยั่งยืนสืบไป

การดำาเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

134

	 (๕)	นายเจนณรงค์	 	 ศรีทา	อายุ	๒๒	ปี	 นักศึกษาและเกษตรกร	 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ	 
รุ่นที่	๘	นำาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับสวนของตนเอง	เจ้าของโครงการ	ศรีทาออร์แกนิกฟาร์ม	บ้านนาแขม	ตำาบลนาแขม	อำาเภอเมือง	 
จังหวัดเลย	และยังได้จัดตั้ง	“ศรีทา Bamboo Land ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”	ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่การ
เรียนรู้เรื่อง	“ไผ่”	และ	“เกษตรแบบผสมผสาน”	อย่างครบวงจร	สร้างวิสาหกิจชุมชน	เพื่อช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้กับคนใน
หมู่บ้าน

        

นายเจนณรงค์ ศรีทา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ รุ่นที่ 8 
 

อายุ 20 ปี 
นักศึกษา 
เกษตรกร

ศรีทา Bamboo Land ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
        

บ้านนาแขม ตําบลนาแขม อําเภอเมือง จังหวัดเลย

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�ยงครอบครัวได ้

 

 ๖. สื่อนิทรรศการ
	 กองประชาสัมพันธ์	ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่สำาคัญ	ๆ	จำานวน	๑๑	ครั้ง	ประกอบด้วย
	 ๑)	วันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๒	นำานิทรรศการ	ชุด	“เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	ในงาน 
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
	ณ	เดอะซีซั่นส์	มอลล์	ถนนพหลโยธิน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร
	 ๒)	 วันที่	 ๗-๑๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 นำานิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ร่วมจัดแสดงในงานเกษตร 
ภาคเหนือ	ครั้งที่	๙	นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำาหรับคนรุ่นใหม่	Smart	Agricultural	Innovation	for	Next	Generation	ของ
คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๗	 รอบพระชนมพรรษา	
จังหวัดเชียงใหม่
	 ๓)	วันที่	๑-๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๒	สำานักงาน	กปร.	ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง	ร.๙	จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	ภายใต้ชื่อ	 
“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”	 ในงาน	 “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”	 ครั้งที่	 ๓๒	 ณ	 บริเวณภายใน 
หอรัชมงคล	สวนหลวง	ร.	๙	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร
	 ๔)	วันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๖๒	นำานิทรรศการภายใต้ชื่อ	“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”	ร่วมจัดแสดงใน
งานนิทรรศการ	“ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”	ในโอกาสครบรอบ	๓๔	ปี	โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ณ	โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	อำาเภอโพธาราม	
จังหวัดราชบุรี	
	 ๕)	วันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๖๓	สำานักงาน	กปร.	ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	๒๕๖๓	จำานวน	๒	แห่ง 
ได้แก่	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ถนนราชวิถี	 และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริและความมั่นคง	 (ศปร.)	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 โดยสำานักงาน	 กปร.	 นำานิทรรศการ	 ชุด	 ๒ 
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กษัตริย์นักพัฒนา	หัวข้อ	“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”	และชุด	“เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก”	ร่วมจัดแสดงในงาน
	 		๖) วันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๓	สำานักงาน	กปร.	ได้ให้การสนับสนุนนิทรรศการ	ชุด	“เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	 เพื่อร่วมจัดแสดงในกิจกรรมวันวิชาการ	 (Open	 House)	 ณ	 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม	 
ถนนสาธุประดิษฐ์	เขตสาธร	กรุงเทพฯ
	 			๗) วันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	จัดแสดงนิทรรศการ	ชุด	“เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
ร่วมจัดแสดงในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	 (นบร.)	 รุ่นที่	 ๙	 ณ	 อาคาร
สำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สำานักงาน	กปร.	
	 		๘) วันที่	๒	เมษายน	๒๕๖๓	จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	อาคารสำานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	สำานักงาน	กปร.
	 	 ๙) วันที่	 ๒-๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 สำานักงาน	 กปร.	 ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จัดแสดง
นิทรรศการผลการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำาองค์ความรู้จากผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ระหว่างสำานักงาน	กปร.	และสำานักงานวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	ณ	โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	
	 ๑๐) 	วันที่	๙-๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	จัดแสดงนิทรรศการ	ชุด	“สำานักงาน กปร. สนองพระราชดำาริ ร่วมสืบสาน รักษา  
ต่อยอด” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงาน	 กปร.	 ครบรอบ	 ๓๙	 ปี	 ๙	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 อาคารสำานักงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สำานักงาน	กปร.	
	 ๑๑) วันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๖๓	จัดแสดงนิทรรศการ	ชุด	“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ในงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม	พิธีมอบโล่	เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ	กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม	ณ	อาคารรัฐสภา	(สผ.)	เกียกกาย	อาคารสุข
ประพฤติ	สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	กรุงเทพฯ
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ผลการดำาเนินงาน

 ๑.	 การประชุมขับเคล่ือนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 ๑.๑	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ตุลาคม	๒๕๖๒	 ได้จัดการประชุม
หารือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 
และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	 ณ	 อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	สำานักงาน	กปร.	กรุงเทพฯ	โดยมี	นายดนุชา	สินธวานนท์	 
เลขาธิการ	กปร.	เป็นประธานการประชุมฯ	และมีผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษาฯ	 ผู้บริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
ที่เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาฯ	พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมฯ	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำาคัญ
เกี่ยวกับการจัดทำาหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้พันธุ์พืช 
พันธ์ุสัตว์พระราชทานของศูนย์ศึกษาฯ	และศูนย์สาขาฯ	ตลอดจน 
ได้ทราบความก้าวหน้า	ปัญหา	อุปสรรคการดำาเนินงานโครงการ 
ในโอกาสนี้ด้วย	

	 ๑.๒	 เมื่อวันที่	 ๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	 คณะอนุกรรมการ
ดำาเนินงานด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีสำานักงาน	กปร.	 
ได้ติดตามการดำาเนินงานศึกษา	ทดลอง	วิจัย	ณ	พื้นที่โครงการ
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	 จังหวัดราชบุรี	 ทั้งนี้	 ได้ให้ข้อแนะนำาในการ
ปรับปรุงแปลงทดลอง	 สาธิต	 และเสนอแนะให้มีการจัดทำาฐาน
ข้อมูลระเบียนงานศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำาเนินงานศึกษา	ทดลอง	วิจัยระยะต่อไป	ในโอกาส 
นี้ด้วย

	 ๑.๓	 ช่วงเดือนพฤษภาคม	 –	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 ได้
จัดการประชุมหารือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ	 ทั้ง	 ๖	 แห่ง	 จำานวน	 ๕	 ครั้ง	 โดยการประชุม
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม	 Microsoft	 Teams	 ในโอกาสนี ้	 

 กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ ได้ดำาเนินงานตามแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สรุป
ได้ดังนี้
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ผู้บริหาร	 สำานักงาน	 กปร.	 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำาเนิน
งานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ	 ช่วงของการประชุมออนไลน์ดังกล่าว
ด้วย	รวม	๔	พื้นที่	ได้แก่	๑)	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	
๒)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 ๓)	 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	และ	๔)	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
สำาหรับประเด็นสำาคัญในการประชุมหารือเป็นการติดตาม
และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 ตลอดจนวางแนวทางการ 
ขับเคลื่อนดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ	ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่	 
(New	Normal)
	 นอกจากน ี ้ 	 เม ื ่อว ันท ี ่ 	 ๑๖	 ก ันยายน	 ๒๕๖๓	 
สำานักงาน	กปร.	ได้จัดการประชุมหารือกับโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริท่ีเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาฯ	อีกโอกาสหน่ึงด้วย

		 	๑.๔	 เมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๖๓	ได้จัดการประชุม
หารืออนุกรรมการดำาเนินงานด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ณ	 อาคารสำานักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สำานักงาน	กปร.	กรุงเทพฯ	 
โดยมีนางสาวอุศนีย์	ธูปทอง	รองเลขาธิการ	กปร.	เป็นประธาน

การประชุมฯ	และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ	ทั้งนี้	 
ที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวทางการดำาเนินงานศึกษา	
ทดลอง	วิจัยของศูนย์ศึกษาฯ	ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	และให้การ
สนับสนุนแผนการดำาเนินงานศึกษา	ทดลอง	วิจัยด้วย

 ๒.	โครงการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงาน
	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 (สำานักงาน	 กปร.)	 และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ที่ได้จัดงาน	 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓”	 (Thailand	 Research	
Expo	๒๐๒๐)	ครั้งที่	๑๕	จัดขึ้นระหว่างวันที่	๒	–	๖	สิงหาคม
	๒๕๖๓	ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กรุงเทพฯ	 ภายใต้แนวคิด	 “วิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน”	 โดยสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธานเปิดงาน
ดังกล่าว

การดำาเนินงานศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

138

	 ในโอกาสนี้	 สำานักงาน	 กปร.	 และ	 วช.	 ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำาองค์ความรู้จากผลการวิจัย
และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 มีระยะเวลา 
๓	 ปี	 โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุน
การนำาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การ 
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ	 ได้แก่	 ศูนย์ศึกษาฯ	 โครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริท่ีเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาฯ 
และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริของ	 สำานักงาน	 กปร.	 
พร้อมนี้	 ได้ร่วมจัดนิทรรศการฯ	 ในหัวข้อเรื่อง	 “นิทรรศการ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

	 ๓.	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	สำานักงาน	กปร.
	 ๓.๑ การติดตามสนับสนุนการดำาเนินงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง	สำานักงาน	กปร.
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 กองศึกษาและขยายผลการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	 (กศข.)	 มีแผนติดตามสนับสนุน
การดำาเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 สำานักงาน	 กปร.	 
จำานวน	 ๘	 แห่ง	 ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่	 จำานวน	 ๓	 แห่ง	 
และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามเป็นการเก็บข้อมูลผ่าน

แบบสอบถามออนไลน์และโทรศัพท์สัมภาษณ์	 สำาหรับศูนย์
เรียนรู้อีก	๕	แห่ง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 โดยสรุป
ผลการติดตาม	ดังนี้	
	 	 ๑) กลุ่มเกษตรกรรมย่ังยืนอำาเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม	ศูนย์เรียนรู้ฯ	ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	 
ปัจจุบันมีนายคำาพันธ์	 เหล่าวงษี	 เป็นประธานกลุ่ม	 มีสมาชิก 
ประมาณ	 ๕๐	 คน	 แต่ละคนทำาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สร้าง
อาหารให้พอมีพอกินก่อนเป็นลำาดับแรก	 ส่วนที่เหลือค่อยนำาไป
จำาหน่าย	 มีการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าว	 และมีความพร้อม
ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
ยั่งยืน	 โดยในปี	 ๒๕๖๒	 มีผู้เข้าศึกษาดูงานจำานวนคนประมาณ	
๑๒๐	คน		ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการอบรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ	
	 	 ๒) บริษัท	โสมภาสเอ็นจิเนียร่ิง	(๒๐๐๕)	จำากัด 
จังหวัดมหาสารคาม	 ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
ดำาเนินธุรกิจรับผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 
มีนายสมพงษ์	 พวงเวียง	 เป็นประธาน	 ซึ่งมีการบริหารองค์กร
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและยืดหยุ่น	 โดยพนักงานสามารถนำางาน 
กลับไปทำาท่ีบ้านเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้คนในครอบครัว	 มีร้านค้า 
สหกรณ์เพื่อจำาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคให้แก่พนักงาน 
จัดต้ังกองทุนเงินออมของบริษัทฯ	 นอกจากน้ียังส่งเสริมให้พนักงาน 
ปลูกข้าวและปลูกพืชผักสวนครัวภายในพื้นที่ของโรงงาน	 
เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่พนักงานและพบว่าบริษัท	 	 ได้รับ 
ผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทคู่ค้า	ทำาให้มีงาน 
น้อยลง	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 มีความตระหนักรู้ถึงการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	 จึงย้ำาเตือนให้พนักงาน
วางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ	 และสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาชีพรองรับ 
ไว้ด้วย	ในปี	๒๕๖๒	มีผู้เข้าศึกษาดูงานประมาณ	๕๐	คน	ส่วนใหญ่ 
เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 และยังได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	เดือนละ	 
๒-๓	คร้ัง	เช่น	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 	 ๓) นายแสนหม้ัน	อินทรไชยา	จังหวัดอุดรธานี 
ศูนย์เรียนรู้ฯ	ประเภทประชาชนท่ัวไป	 เร่ิมฟ้ืนฟูชีวิตด้วยการเกษตร 
แบบผสมผสานและสร้างความเข้าใจร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวโดยการปรับวิถีการดำาเนินชีวิตใหม่หลังจากผ่าน
พ้นปัญหานาล่มจากภัยน้ำาท่วมในปี	 ๒๕๒๒	 	 นอกจากนี้ยังได้
ทำางานชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับคนในหมู่บ้าน	 เช่น	การ
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ออมเงิน	 โรงสีข้าวชุมชน	 ร้านค้าสวัสดิการของชุมชน	 ต่อมา
ในปี	๒๕๖๐	ได้ขยายพื้นที่การเกษตรในที่ดินแปลงใหม่	จำานวน 
๘๐	 ไร่	 เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ศึกษาดูงานได้เรียนรู้เกษตร
แบบผสมผสานที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและเน้นการพึ่งตนเอง 
โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ	 ส่วนที่	 ๑	 ปลูกข้าว	 ส่วนที่	 ๒	 สระน้ำา 
ส่วนที่	๓	ปลูกไม้เศรษฐกิจ	ส่วนที่	๔	ปลูกต้นยูคาลิปตัส	ส่วนที่ 
๕	ปลูกหญ้าเนเปียร์สำาหรับเลี้ยงสัตว์	 ส่วนที่	 ๖	 เลี้ยงสัตว์	 เช่น
วัว	แพะ	เป็ด	ไก่	และสุกร	และส่วนที่	๗	บ้านและพื้นที่ใช้สอย 
อื่นๆ	 ในปี	 ๒๕๖๒	 มีผู้เข้าศึกษาดูงานจำานวนคนประมาณ	 ๘๐	
คน	ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการอบรมของหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ	เดือนละ	๑-๒	ครั้ง	
	 	 ๔) นายประมาณ	ประสงค์สันติ	จังหวัดกาญจนบุรี 
ศูนย์เรียนรู้ฯ	ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นเกษตรกร 
ท่ี ปลู กพื ชผั กหลากหลายตามฤ ดูกาลและ เหมาะสม 
กับพื้นที่	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านรายได้	 มีความความรู้ความ
ชำานาญด้านการทำาบัญชีครัวเรือนและต้องการเพิ่มพูนความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนใหญ่ผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นเพื่อนบ้านจาก
ชุมชนใกล้เคียงที่มีปัญหาด้านการทำาเกษตร	 และเป็นวิทยากร
บรรยายให้แก่หน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งคราว
	 	 ๕) บริษัท	พรทิพย์	(ภูเก็ต)	จำากัด	จังหวัดภูเก็ต	 
ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ประเภทธุรกิจขนาดย่อมเป็นบริษัทฯ	 ผลิตและ 
จำาหน่ายอาหารทะเลแห้งแปรรูป	มีนายวิรวัฒน์	 เปี่ยมวิวัตติกุล	
เป็นประธานบริษัท	และมีพนักงาน	จำานวน	๕๒	คน	มีทีมงาน
ต้อนรับและให้ความรู้กับผู้เข้าศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำางาน	การใช้ชีวิตประจำาวัน	 
และด้านการผลิต	 การควบคุมคุณภาพ	 เทคนิคการบริการ	 
และการตลาด	อีกทั้งให้ผู้เข้าศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมการทำางาน
ของพนักงานในโรงงานและการแสดงสินค้าอีกด้วย	 ในรอบปี 
๒๕๖๒	 มีผู้เข้าศึกษาดูงานประมาณ	 ๓๕๐	 คน	 ส่วนใหญ่
เป็นประชาชนทั่วไป	 นักเรียน/นักศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน	 รวมท้ังได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ให้เป็นวิทยากร	มากกว่า	๓	คร้ัง
	 	 ๖) ชุมชนบ้านบางโรง	จังหวัดภูเก็ต	ศูนย์เรียนรู้ฯ	 
ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตร
เชิงอนุรักษ์	 มีนายสำาราญ	 คงนาม	 เป็นผู้นำาชุมชนบ้านบางโรง	 
มีทีมงานต้อนรับ	 นำาเที ่ยว	 และมีวิทยากรให้ความรู ้ด้าน
ทรัพยากร	 ศาสนา	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และประวัติศาสตร์	

นอกจากนี้ชุมชนบ้านบางโรงได้ศึกษา/ทดลองการทำาธนาคาร
ปูม้า	 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า	 ในรอบปี	 ๒๕๖๒	 
มีผู้เข้าศึกษาดูงานประมาณ	 ๒๕๐	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นประชาชน
ท่ัวไป	นักเรียน/นักศึกษา	รวมท้ังได้รับเชิญให้บรรยายกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและชุมชนใกล้เคียงให้เป็นวิทยากร	ประมาณ	๓	คร้ัง	
	 	 ๗) กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	 
จังหวัดเพชรบุรี	 ศูนย์เรียนรู ้ฯ	 ประเภทธุรกิจขนาดย่อม	 
มีนางปิ่นรัตน์	ตันหยง	เป็นประธานกลุ่ม	มีทีมงานให้ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง	และนำาชมการสาธิตการทำาผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือน	 นอกจากนี้มีการศึกษา	 ทดลอง	พัฒนา	 และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 โดยกลุ่มฯ	 ตั้งเป้าหมายสร้างผลิตภัณฑ์อย่าง
น้อยปีละ	๑	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	สบู่จากใบตำาลึง	เหงือกปลาหมอ	 
ทองพันชั่ง	 และใบบัวบก	 ซึ่งสามารถใช้กับคนที่แพ้เหงื่อตัวเอง
และรักษาสิวได้	 ในรอบปี	 ๒๕๖๒	 มีผู้เข้าศึกษาดูงานประมาณ	
๑๒๐	 คณะ	 ๑๕,๐๐๐	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป	
เกษตรกร	นักเรียน/นักศึกษา	หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	
รวมทั้งได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนใกล้เคียงให้
เป็นวิทยากร	ประมาณ	๕	ครั้ง	
	 	 ๘) นายผล	มีศรี	 จังหวัดพะเยา	ศูนย์เรียนรู้ฯ	

กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำาเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	มีความรู้	ความชำานาญด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง	 ด้านทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 ด้านต้นทุน
อาชีพ	 และมีฐานเรียนรู้สำาหรับสาธิตให้กับผู้เข้าศึกษาดูงาน
เช่น	 การปลูกพืชผักสวนครัว	 การปลูกไม้ผล	 การเลี้ยงสัตว	์ 
การทำาปุ๋ยหมัก	 และการทำาปุ๋ยอินทรีย์น้ำา	 เป็นต้น	 นอกจากนี้
ยังมีการติดต่อแลกเปลี่ยน/แนะนำาข้อมูลให้กับผู้ที่เคยมาศึกษา
ดูงานจากจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านใกล้เคียง	 อาทิ	 แนะนำา
การแบ่งพื้นที่การปลูกและจัดระบบน้ำา	 ในรอบปี	 ๒๕๖๒	 มีผู้
เข้าศึกษาดูงานประมาณ	๑๗	คณะ	๑,๒๐๐	คน	ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร	นักเรียน/นักศึกษา	หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนใกล้เคียงให้
เป็นวิทยากร	ประมาณ	๓	ครั้ง	

นายแสนหมั้น อินทรไชยา จ.อุดรธานี

บจก. โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (๒๐๐๕) จ.มหาสารคาม

	 ๓.๒	 การถอดองค์ความรู้ในประเด็น	 “เป็น	 อยู่	 พอ...	
อย่างไร	ในช่วงโควิด-19”
	 สำานักงาน	 กปร.	 ได้เชิญชวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	 สำานักงาน	 กปร.	 บอกเล่าข้อคิด/เกร็ดความรู้	 และ
ประสบการณ์การรับมือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 
ในประเด็น	 “เป็น	 อยู่	 พอ...	 อย่างไร	 ในช่วงโควิด-๑๙”	 

ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้	 จำานวน	 ๖	 แห่ง	 ได้แก่	 
	 ๑) กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำาเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	 ๒) นายแสนหมั้น	 อินทรไชยา	 จังหวัดอุดรธานี	 
๓) นายบุญเป็ง	 จันต๊ะภา	 จังหวัดเชียงราย	 ๔) กลุ่มสหกรณ์
การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำา	จำากัด	จังหวัดพะเยา	๕) บริษัท
บาธรูมดีไซน์	 ไอ-สปา	 จำากัด	 และ	 ๖) บริษัท	 ซองเดอร์	 
ไทยออร์กานิคฟูด	 จำากัด	 โดยได้สรุปถอดองค์ความรู้และ
เผยแพร่ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน	 กปร.	 
แล้ว	 ทั้งนี้	 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันได้ว่า	 
ผู้ที่ปรับใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สามารถอยู่รอดและ 
ทนทานต่อความยากลำาบากในภาวะวิกฤต

 ๔.	โครงการจัดการน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน	
	 ๔.๑	การประชุมโครงการจัดการน้ำาด่ืมสะอาดในโรงเรียน 
ตำารวจตระเวนชายแดน
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 สำานักงาน	 กปร.	 ขับเคลื่อน
โครงการจัดการน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวน 
ชายแดนอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดประชุมหารือระหว่าง
สำานักงาน	 กปร.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม	 ๕	 หน่วยงาน	
ได้แก่	 กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	 กรมชลประทาน	
กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล	 กรมอนามัย	 และการประปาส่วน
ภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 ๑๓	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมชั้น	๓	 
มูลนิธิชัยพัฒนา	กรุงเทพฯ	ซ่ึงท่ีประชุมได้ร่วมกันกำาหนดแนวทาง 
การดำาเนินงาน	 รวมถึงการจัดทำาข้อมูลแผนงาน	 โครงการ	 
งบประมาณ	และผลการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำาในโรงเรียน 
และศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
ขับเคล่ือนโครงการร่วมกัน
	 ๔.๒	 การจัดทำาและขอพระราชทานทูลเกล้าฯ	 ถวาย
รายงานข้อมูลและบทวิเคราะห์โครงการจัดการน้ำาดื่มสะอาด
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 ด้านแผนงานโครงการ	 
งบประมาณ	และด้านผลตรวจสอบคุณภาพน้ำา
	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 สำานักงาน	 กปร. 
ไ ด้ทูล เกล้ าถวายรายงานสมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อ
ทรงทราบข้อมูลและบทวิเคราะห์โครงการจัดการน้ำาดื่มสะอาด
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 ด้านแผนงานโครงการ	 

การดำาเนินงานศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
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การดำาเนินงานศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

งบประมาณ	 และด้านผลตรวจสอบคุณภาพน้ำา	 ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่สำานักงาน	 กปร.	 รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	 กรมชลประทาน	 
กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล	 กรมอนามัย	 และการประปาส่วน
ภูมิภาค	 และนำามาจัดทำาเป็นชุดข้อมูลรวมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วม
กันในการวางแผนระดมความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาในเร่ือง
ดังกล่าวได้อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิผลต่อไป	
	 ๔.๓ การสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการสำารวจ 
สถานการณ์และพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำาบริโภคใน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	โดยกรมอนามัย
	 สำานักงาน	 กปร.	 ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 ให้แก่กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	 ดำาเนินโครงการสำารวจสถานการณ์และพัฒนา
ระบบจัดการคุณภาพน้ำาบริโภคในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน	ประกอบด้วย	๓	กิจกรรมหลัก	 ได้แก่	๑) การสำารวจ
ข้อมูล/สถานการณ์คุณภาพน้ำาบริโภค	 ๒)การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
ดูแล	 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำา	 และ	 ๓) การตรวจเยี่ยม	 เสริมพลัง	
และให้คำาแนะนำากับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	โดยมีพื้นที่
เป้าหมาย	จำานวน	๑๒๐	แห่ง	 ในเขตพื้นที่	๓๓	จังหวัด	ทั่วทุก
ภูมิภาค	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	ส่งผลต่อการ
เดินทางและการประชุมอบรมในพื้นที่โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน	 ดังนั้น	 กรมอนามัยจึงขอปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เป็นการจัดซื้อคลอรีนเม็ด	๖๕%	ขนาด	๓	กรัม	เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ	 ในพ้ืนท่ีโรงเรียนตำารวจ 
ตระเวนชายแดน		ซ่ึงอยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย

	 ๕.	ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงของหน่วยงานเครือข่าย	 มีลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย	แต่มีเป้าหมายร่วมคือการสร้างความรู้	ความเข้าใจ	
และต่อยอดนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติปรับใช้
ในการดำาเนินชีวิต	หรือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจกระทำาการ
ใดๆ	 สำานักงาน	 กปร.	 จึงมีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความ
รู้และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ	 โดยเฉพาะ
การนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับมือกับสภาวะวิกฤต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	ซึ่งมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้
	 ๕.๑	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
(สศช.)	 ขับเคลื่อนงานด้วยกลไกของคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
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โดยมุ่งเน้น	 ๑) ถอดบทเรียนความสำาเร็จปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ใน	๕	มิติ	คือ	พัฒนาคน	พัฒนาสิ่ง
แวดล้อม	พัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	สร้างสังคมสันติและ
ยุติธรรม	และหุ้นส่วนการพัฒนา	๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสมัยใหม่	เช่น	Infographic	และ	facebook	
“D-พอ Design”	 ๓) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในภาค
ชมุชนท้องถิน่และวสิาหกิจชมุชน	และ	๔)	การตดิตามประเมนิผล
และได้กำาหนดกรอบการทำางานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓	ด้าน	ได้แก่	การจัดการ 
องค์ความรู้	 การเผยแพร่องค์ความรู้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
และต่างประเทศ	 และการพัฒนาเครือข่าย	 โดยยึดหลักให้กลุ่ม
เป้าหมายรู้จัก/รู้จำา	(รับรู้และจดจำาได้)	รู้จริง	(ถ่ายทอดได้)	และ
รู้แจ้ง	 (เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา)	 ซึ่งจะนำาไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรมและกระบวนทัศน์ในการดำาเนินชีวิต
	 ๕.๒ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริและความมั่นคง	กองบัญชาการกองทัพไทย	ดำาเนิน
โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กองทัพไทย	ประจำาปี	๒๕๖๓	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ
ทหาร	ตำารวจ	ครอบครัว	และประชาชนทั่วไป	ได้มีส่วนร่วมใน
การสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	และ 
เพื่อส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติกำาลังพล	 กองบัญชาการ 
กองทัพไทย	เหล่าทัพ	และกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	 
ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่ได้น้อมนำาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานและการดำาเนินชีวิต	จนประสบผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	
	 ๕.๓ 	มลูนธิอิทุกพฒัน	์ในพระบรมราชปูถมัภ	์ดำาเนนิงาน
โครงการพี่นำาน้องรักษ์น้ำา	ตามแนวพระราชดำาริ	ปี	พ.ศ.๒๕๖๒	 
เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรน้ำาและ
น้อมนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำา
ของโรงเรียนและ/หรือชุมชน	 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ความเข้าใจและนำาเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำา	และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรน้ำาของโรงเรียนและ/หรือชุมชน	 รวมทั้งขยายความ
ร่วมมือเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำาในภาครัฐ	 ภาคเอกชน 
องค์กรอิสระ	 และชุมชน	 โดย	 กศข.	 ร่วมกับกองประสานงาน
พื้นที่โครงการ	๑-๔	สนับสนุนบุคลากรเดินทางลงพื้นที่ตรวจผล
งานให้คะแนนและให้คำาแนะนำาแก่กลุ่มเยาวชน	เพื่อสร้างความ

รู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำาตามแนวพระราชดำาริ
อย่างถูกต้องครบถ้วน
	 ๕.๔ หอการค้าไทย	ขับเคล่ือนด้วยกลไกของคณะกรรมการ 
เศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำา	 หอการค้าไทย	 เพื่อ
ส่งเสริมภาคธุรกิจน้อมนำาใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
และสร้างความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หอการค้าไทยมีแนวทางต่อยอด
โครงการ	 ๑	 ไร่	 ๑	 แสน	 เป็นโครงการ	 ๑	 ไร่	 ๑	 ล้าน	 สำาหรับ
ธุรกิจที่มีความพร้อม	 โดยเป็นการดำาเนินธุรกิจแบบครบวงจร
ตั้งแต่การผลิต	 การแปรรูป	 (ใช้นวัตกรรม)	 และการตลาด	 
รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อร่วมเสนอแนวทางการ
ต่อยอดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 การสร้าง	
กระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา	 เน้นการจัดการระบบ
นิเวศธุรกิจ	 (business	 ecosystems)	 โดยเชิญภาคธุรกิจ	 เช่น	
กลุ่มมิตรผล	 ปตท.	 ธนาคารกรุงไทย	 SCG	 และ	 CPAll	 ภาครัฐ	
และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเป้าหมาย	 ร่วมกำาหนดแนวทางความ
ร่วมมือและผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
	 ๕.๕ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 สำานักงาน	 กปร.	
ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา	 สนับสนุนการดำาเนินโครงการพัฒนา 
หนังสือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เพือ่ความยัง่ยนื	โดยเลขาธกิาร	กปร.	รว่มเปน็ทีป่รกึษาโครงการฯ		 
และมีอาจารย์ณัฐสรณ์	 เกตุประภากร	 อาจารย์มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย	 เป็นหัวหน้าโครงการฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อถอด
สรุปบทเรียนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากองค์กรที่เป็นต้น
แบบในการปรับประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	
SCG	บริษัท	แปลนครีเอชั่นส์	จำากัด	บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	ไอ-
สปา	จำากัด	และบริษัท	ซองเดอร์	ไทยออกานิคฟูด	จำากัด	ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือให้แก่องค์กรต่างๆ	 ศึกษาปรับใช้พัฒนาองค์กรให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

การดำาเนินงานศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓

143

การดำาเนินงานศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสำานักงาน กปร. เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ

สำานักงานในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของสำานักงาน ฯ โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญๆ ดังนี้

 ๑. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • การเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗
	 		 สำานักงาน	 กปร.	 ได้ประกาศเลื่อนการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ	 ครั้งที่	 ๗	 ซึ่งเดิมมีกำาหนดจัดขึ้น	 ณ	 จังหวัด
เชียงใหม่	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 –	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙	 (COVID-๑๙)	
โดยได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิชัยพัฒนาและเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ	 (The	 Vetiver	 Network	 International:	 TVNI)	
ทั้งนี้	 สำานักงานฯ	 กำาลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อพิจารณาห้วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดงาน	 กำาหนดการรับสมัครผลงานเพื่อ 
นำาเสนอและชิงรางวัล	 รวมทั้งรูปแบบการจัดประชุมฯ	 ที่เหมาะสมและจะแจ้งความก้าวหน้า	 ทางเว็บไซต์	 www.icv-7.com	 
ต่อไปในการน้ี	กลุ่มวิเทศสัมพันธ์กำาลังดำาเนินการจัดทำาวีดิทัศน์สำาหรับฉายในการประชุม	ฯ	ร่วมกับ	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

  • โครงการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท
	 	 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 และสำานักงาน	 กปร.	 ได้ร่วมกันดำาเนินโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนขึ้นระหว่างราชอาณาจักรเลโซโทและราชอาณาจักรไทย	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๙	 
ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนเตรียมการดำาเนินงานในระยะท่ี	๒	 ซ่ึงจะดำาเนินการใน	๒	 พ้ืนท่ี	 ได้แก่	แปลงสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลิงสิริราชสมบัติ	๖๐	ปี	ณ	เมืองแมทเซียง	และศูนย์สาธิตแห่งใหม่	ณ	เมืองโคเอเต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการดำาเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งจะนำาไปสู่การเพิ่มผลผลิต	 รายได้	 ความมั่นคงในชีวิตของ
ชาวเลโซโทโดยประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่
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 ๒. การศึกษาดูงานและการบรรยายสรุปแก่ชาวต่างชาติ
	 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้ประสานจัดการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 รวม	๑	คณะ	และจัดการบรรยาย
สรุป	รวม	๔	ครั้ง	ดังนี้
	 ๒.๑	การศึกษาดูงาน	จำานวน	๑	ครั้ง
 •คณะผู้แทนด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชนจาก
ประเทศเคปเวิร์ด	กินีบิสเซา	เชียร์ราลีโอน	ไลบีเรีย	และแกมเบีย	
จำานวน	๘	คน	ศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่	
อำาเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เพื่อศึกษาการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาจากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในประเทศไทย
เมื่อวันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๖๓

	 ๒.๒	การบรรยายสรุป	จำานวน	๔	ครั้ง
 • การเข้าหารือและขอคำาแนะนำาเก่ียวกับการดำาเนิน
โครงการด้านการพัฒนา	Mr.	 Imran	Shouket	ที ่ปรึกษา
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 และ 
Mr.	 Faraz	 Zaidi	 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตปากีสถาน
ประจำาประเทศไทยเข้าหารือและขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับการ
ดำาเนินโครงการด้านการพัฒนาพร้อมทั้งศึกษารูปแบบการ
พัฒนาที่ประสบความสำาเร็จเพื่อนำาไปปรับใช้ในประเทศ
ปากีสถาน	ณ	สำานักงาน	กปร.	เม่ือวันท่ี	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

 •คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“Advanced	Project	 
Management”	 เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง	 “Planning	
and	Management	of	the	Royal	Development	Projects”	
จัดโดยสำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	 กำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	 ซ่ึงเป็นคณะกรรมการพัฒนาพลังงานจากประเทศ 
บังคลาเทศ	 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ	 จำานวน	 ๑๔	 คน	 
ณ	สำานักงาน	กปร.	เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๒

 • คณะผู้แทนด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
จากประเทศเซเนกัล	กาบูเวร์ดี	แกมเบีย	เซียร์ราลีโอน	ไลบีเรีย	
เคปเวิร์ด	และกินีบิสเซา	จำานวน	๙	คน	 เข้ารับการฟังบรรยาย
เรื่อง“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมา
จากพระราชดำาริในประเทศไทย”เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติและ
ประสบการณ์ของไทยและนำาไปปรับใช้ในบริบทการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของแต่ละประเทศ	ณ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	(ถนน
แจ้งวัฒนะ)	ระหว่างวันท่ี	๒๔	มกราคม	–	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓		

ผลการดำาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสำานักงาน กปร. ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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ผลการดำาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสำานักงาน กปร. ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“The	New	Normal 
with	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy	 towards	 a	 
Sustainable	 Development”	 จำานวน	 ๕๕	 คน	 จาก	 ๑๗ 
ประเทศ	 เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง	 “Introduction	 to	
the	Philosophy	of	Sufficiency	Economy”	ซึ่งการเป็นการ
บรรยายภาคภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์	ผ่านระบบ	ZOOM	
Cloud	 Meeting	 โดยมหาวิทยาลัยบูรพา	 ร่วมกับกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ณ	 สำานัก
บริการวิชาการ

 ๓. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	 ได้จัด
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ	 สำาหรับ
เจ้าหน้าที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและเจ้าหน้าท่ี 
กปร.	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำาริ	 จังหวัดเพชรบุรี	 ระหว่างวันที่	 ๙	 –	 ๑๓	 มีนาคม 
๒๕๖๓	 โดยมีเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	 ๒๐	 คน	 หลักสูตรนี้
อำานวยการเรียนการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติจากสถาบัน 
Andrew	 Biggs	 Academy	 โดยให้ความสำาคัญในการพัฒนา 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์	พร้อมทั้ง 
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการในการต้อนรับคณะ
ต่างๆ	 รวมทั้งการฝึกบรรยายจุดศึกษาดูงานภายในศูนย์	 ฯ 
และฝึกถาม-ตอบคำาถามที่พบบ่อยจากผู้เข้าเยี่ยมชม	 ทั้งนี้ได้มี 
การจัดทำาหนังสือเรียนขึ้นมาสำาหรับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ 
เพ่ือให้มีเน้ือหาเหมาะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากท่ีสุดและสามารถ 
นำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	 ผลตอบจากการจัดหลักสูตร 
อยู่ในระดับดี	และผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน

 ๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดำาริ
	 ในปี	 ๒๕๖๓	 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้ดำาเนินการแปล 
ปรับปรุงและตรวจสอบเนื ้อหาฉบับภาษาอังกฤษ	 ร่วมกับ 
กองประชาสัมพันธ์	 สำาหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รวมทั้ง
สิ้น	๙	เรื่อง	ได้แก่
๑.วีดิทัศน์พิพิธภัณฑ์สร้างชีวิต	(Natural	Museums	For	Life)
๒.วีดิทัศน์ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซ้ัว 
ในโอกาสครบรอบ	๒๕	ปี
๓.หนังสือหลักการทรงงาน	 (ฉบับปรับปรุง)	 ภาคภาษาอังกฤษ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร
๔.ตรวจการลงเสียงและคำาบรรยายของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๕.ตรวจการลงเสียงและคำาบรรยายของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๖.ตรวจการลงเสียงและคำาบรรยายของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๗.ตรวจการลงเสียงและคำาบรรยายของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๘.ตรวจการลงเสียงและคำาบรรยายของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๙.จัดทำาวีดีทัศน์โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ	 เพื ่อเปิดฉายในการประชุม
หญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่	๗

วีดิทัศน์พิพิธภัณฑ์สร้างชีวิต 
(Natural Museums For Life)

หนังสือหลักการทรงงาน  
(ฉบับปรับปรุง) ภาคภาษาอังกฤษ 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
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คณะผู้จัดทำา
เลขาธิการ กปร.

รองเลขาธิการ กปร.

ที่ปรึกษาฯ 

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการสำานักงานเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองติดตามประเมินผล และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขานุการ คณะผู้จัดทำา)
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รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป
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