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สารจากเลขาธิิการ

นายลัลิัต  ถนอมสิำงห์ั
เลขาธิิการคณะกรรมการพิเศษเพื�อัประสานงาน
โครงการอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

	 	 สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	(สำำ�นัักง�นั	กปร.)	เป็นัหน่ัวยง�นั
หลัักในัก�รดำำ�เนัินัง�นัสำนัองพิระร�ชดำำ�ริเพิ่�อประโยชนั์สำุข
ของประช�ชนั	 โดำยไดำ้ดำำ�เนัินัง�นัประสำ�นัคว�มร่วมม่อกับผู้้้
ท่ี่�เก่�ยวข้อง	ทัี่�งหน่ัวยง�นัภ�ครัฐ	ภ�คเอกชนั	แลัะภ�คประช�ชนั	
เพ่ิ�อร่วมคิดำ	 ร่วมที่ำ�	ผู้นึักพิลัังขับเคล่ั�อนัง�นัพัิฒนั�ต�มแนัว
พิระร�ชดำำ�ริ	แลัะน้ัอมนัำ�หลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง
ไปประยุกต์ใช้ควบค้่กับก�รพิัฒนั�ที่่�ยั�งย่นั	ให้เกิดำผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�
แก่ประช�ชนั
	 	 ในัปี	2565	ไดำ้ดำำ�เนัินัภ�รกิจหลัักในัก�รติดำต�มเสำดำ็จ
เพ่ิ�อรับพิระร�ชที่�นัพิระร�ชดำำ�ริ	ก�รติดำต�มแลัะขับเคล่ั�อนั
โครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริของพิระบ�ที่สำมเดำ็จ
พิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	 มห�ภ้ม ิพิลัอดำุลัยเดำชมห�ร�ช	
บรมนั�ถบพิิตร	ก�รต่อยอดำโครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริต�มพิระบรมร�โชบ�ยของพิระบ�ที่สำมเดำ็จ
พิระเจ้�อย่้หัว	ในัก�ร	“ส่ำบสำ�นั	รักษ�	ต่อยอดำ”	ตลัอดำจนัก�ร
ติดำต�มคว�มก้�วหนั้�ของก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอันัเนั่�อง
ม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริต่�งๆ	ในัแต่ลัะภ้มิภ�คแลัะก�รตรวจสำอบ

ข้อเท็ี่จจริง	เสำนัอข้อคิดำเห็นัในัฎ่ีก�ท่ี่�ประช�ชนัขอพิระร�ชที่�นั
คว�มช่วยเหล่ัอ	แลัะท่ี่�ได้ำที่รงพิระกรุณ�โปรดำเกล้ั�ฯ	รับไว้เป็นั
โครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	โดำยก�รประสำ�นัง�นั
แลัะสำนัับสำนุันังบประม�ณ	กปร.	ให้แก่หน่ัวยง�นัต่�งๆ	
	 	 สำิ�งที่่�อย�กฝ�กให้กับบุคลั�กรของสำำ�นัักง�นั	 กปร.	 ค่อ	
คำ�ว่�	“โอกาส”	เร�เป็นัผู้้้ให้โอก�สำแก่ประช�ชนัแลัะตนัเอง	
อย่�ปล่ัอยโอก�สำให้ผู่้�นัไปโดำยไม่ได้ำคิดำที่ำ�อะไร	แลัะขอให้ใช้
โอก�สำที่่�ม่ในัก�รที่ำ�ง�นัเพิ่�อประช�ชนัใหด้ำ่ที่่�สำุดำ	 นัอกจ�กนั่�	
ก�รที่ำ�ง�นัต้อง	 “สนุุก”	 แลัะ	“มีีความีสุข”	 ในัก�รที่ำ�ง�นั	
แลัะที่่�สำำ�คัญที่่�สำุดำค่อต้องร้้จัก	“หนุ้าที่ี�”	 โดำยม่	“หลัักการ” 
แลัะว�ง	“เป้้าหมีาย”	ในัก�รที่ำ�ง�นั

เราเป็นผู้่้ให้ัโอกาสำแก�ประชาชน
แลัะตนเอง อย�าปลั�อยโอกาสำให้ัผู้�านไป

โด็ยไม�ได็้คิิด็ทำาอะไร
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ยุุทธิศาสตร์ชาติ ระยุะ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุุทธิศาสตร์ท่� 6ยุุทธิศาสตร์ท่� 1

แผนปีฏิิบััติราชการ สำานักงาน กปีร. (พ.ศ. 2561 – 2565)
ดำำาเนินการระยุะ 3 ปีี (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนแม่่บัทภายุใต้ยุุทธิศาสตร์ชาติ

แผู้นแม�บท
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ประเด็็นคิวามมั�นคิง

ยุุทธิศาสตร์ท่� 4
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ด็้านการสำร้างโอกาสำ 
แลัะคิวามเสำมอภาคิทางสัำงคิม

ประเด็็นท่ี่� 6.6
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ทุี่จริต	แลัะประพิฤติมิชอบ

ประเด็็นท่ี่� 1.1 

ก�รรักษ�คว�มสำงบภ�ยในัประเที่ศ

พัฒนาประสิำทธิภาพ
การด็ำาเนินงาน

สำนองพระราชด็ำาริ

การเผู้ยแพร� แลัะขัับเคิล่ั�อน
องค์ิคิวามร้่การพัฒนา
ตามแนวพระราชด็ำาริ

การพัฒนาระบบแลัะ
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ประเด็็นท่ี่� 4.4

ก�รเพิิ�มข่ดำคว�มสำ�ม�รถของชุมชนั

ท้ี่องถิ�นัในัก�รพัิฒนั�	ก�รพึิ�งพิ�ตนัเอง	

แลัะก�รจัดำก�รตนัเอง
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(พ.ศ. 2561 – 2565) ดำำาเนินการระยุะ 3 ปีี (พ.ศ. 2563 – 2565)

  เพ่ิ่�มประส่ิที่ธ่ิภาพิ่การขัับเคล่ื่�อนแลื่ะบร่หารจััด็การ
  โครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่
	 	 •	ก�รติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริ	ของคณะกรรมก�รติดำต�มแลัะขับเคล่ั�อนั	
	 	 	 โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
	 	 •	ก�รข ับเคลั ่ �อนัโครงก�รศ ้นัย ์ศ ึกษ�ก�รพิ ัฒนั�	
	 	 	 อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ที่ั�ง	6	แห่งแลัะศ้นัย์สำ�ข�	
	 	 •	โครงก�รจัดำที่ำ�แผู้นัแม่บที่ศ้นัย์ศ ึกษ�ก�รพิัฒนั�	
	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	พิ.ศ.	2566	–	2570
	 	 •	โครงก�รพิัฒนั�แลัะรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันัเนั่�อง	
	 	 	 ม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
	 	 •	ก�รพัิฒนั�ก�รประสำ�นัแลัะติดำต�มสำถ�นัะก�รดำำ�เนิันัง�นั	
	 	 	 ฎ่ีก�ท่ี่�ร�ษฎีรขอพิระร�ชที่�นัพิระมห�กรุณ�

  ประสิานความร่วมม่อจัากทุี่กภาคส่ิวน
	 	 •	โครงก�รต่อยอดำโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
	 	 •	โครงก�รจัดำห�นัำ��บ�ดำ�ลัแก้ปัญห�ภัยแล้ังอันัเน่ั�องม�จ�ก
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริ

	 	 •	โครงก�รอนัุร ักษ์พิ ันัธิ์ ุกรรมพิ่ชอ ันัเนั ่ �องม�จ�ก
	 	 	 พิระร�ชดำ ำ�ร ิ 	สำมเดำ ็จพิระเที่พิร ัตนัร�ชสำ ุดำ�	ฯ		
	 	 	 สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	สำนัองพิระร�ชดำำ�ริโดำยสำำ�นัักง�นั	
	 	 	 คณะกรรมก�รพิิเศษเพิ่ �อประสำ�นัง�นัโครงก�ร
	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	(อพิ.สำธิ์.-	กปร.)
	 	 •	โครงก�รไก่ไข่แลัะสัำตว์พิระร�ชที่�นั
	 	 •	โครงก�รแก้ไขปัญห�นัักเร่ยนัไร้สำัญช�ติของโรงเร่ยนั
	 	 	 ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
	 	 •	โครงก�รที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ

  ส่ิงเสิร่มการเข้ัาถึึงโอกาสิการพัิ่ฒนาท่ี่�สิอด็คล้ื่อง
  กับภูม่สัิงคม 
	 	 •	โครงก�รจัดำห�นัำ��สำนัับสำนัุนัโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนั
	 	 	 ช�ยแดำนับ้�นัโป่งลัึกอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ		
	 	 	 ตำ�บลัห้วยแม่เพิร่ยง	อำ�เภอแก่งกระจ�นั	จังหวัดำเพิชรบุร่
	 	 •	โครงก�รระบบท่ี่อส่ำงนัำ��ฝั�งซ้้�ยเข่�อนัขุนัด่ำ�นัปร�ก�รชลั		
	 	 	 -	คลัองสำ่เสำ่ยดำ	ตำ�บลัหินัตั�ง	อำ�เภอเม่องนัครนั�ยก		
	 	 	 แลัะตำ�บลัหนัองแสำง	อำ�เภอป�กพิล่ั	จังหวัดำนัครนั�ยก

ปีระกอบัด้ำวยุแผน 3 ด้ำาน ได้ำแก่

1. ด้ำานการพัฒนาปีระสิทธิิภาพการดำำาเนินงานสนองพระราชดำำาริ

ด็้านการพัฒนาประสิำทธิภาพ
การด็ำาเนินงานสำนองพระราชด็ำาริ

ด็้านการเผู้ยแพร�แลัะขัับเคิล่ั�อน
องค์ิคิวามร้่การพัฒนาตามแนว

พระราชด็ำาริ

ด็้านการพัฒนาระบบแลัะสำมรรถนะ
ในการประสำานคิวามร�วมม่อเพ่�อ

สำนองพระราชด็ำาริ

ด้ำานท่� 1

ด้ำานท่� 2 ด้ำานท่� 3

แผนปีฏิิบััติราชการ สำานักงาน กปีร.
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2. ด้ำานการเผยุแพร่และขับัเคล่�อน องค์ความ่ร้้
  การพัฒนาตาม่แนวพระราชดำำาริ

3. ด้ำานการพัฒนาระบับัและสม่รรถนะในการปีระสาน 
  ความ่ร่วม่ม่่อเพ่�อสนองพระราชดำำาริ

	 	 •	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ห้วยป�กแบ่งพิร้อมระบบสำ่งนัำ��
	 	 	 อันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร ิ	อ ำ�เภอหนัองวัวซ้อ		
	 	 	 จังหวัดำอุดำรธิ์�น่ั
	 	 •	โครงก�รประต้ระบ�ยนัำ��บ้�นัแม่ป้ค�พิร้อมระบบส่ำงนัำ��		
	 	 	 ตำ�บลัแม่ป้ค�	อำ�เภอสัำนักำ�แพิง	จังหวัดำเช่ยงใหม่
	 	 •	โครงก�รฝ�ยทีุ่่งสำ้�นัพิร้อมระบบสำ่งนัำ��เหม่องทีุ่่งแพิะ
	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลับ้�นัขอ	อำ�เภอเม่องป�นั		
	 	 	 จังหวัดำลัำ�ป�ง
	 	 •	โครงก�รปรับปรุงระบบที่่อสำ่งนัำ ��ฝ�ยบ้�นัไอร์แยง
	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัศร่สำ�คร	อำ�เภอศร่สำ�คร	
	 	 	 จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ
	 	 •	โครงก�รป้องกันัดำินัโคลันัถลั่มโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนั	
	 	 	 ช�ยแดำนับ้�นัเข�วังอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
	 	 	 ตำ�บลัหินัตก	อำ�เภอร่อนัพิิบ้ลัย์	จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช

  การต่ิด็ติามแลื่ะประเม่นผลื่
	 	 •	ก�รประเมินัผู้ลัโครงก�รก่อสำร้�งอ่�งเก็บนัำ��ห้วยที่ร�ยขมิ�นั	
	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำสำกลันัคร	
	 	 •	ก�รประเมินัผู้ลัก�รพิัฒนั�แหลั่งนัำ��อันัเนั่�องม�จ�ก
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริในัพิ่�นัที่่�ลัุ ่มนัำ��ป่�สำักบริเวณเหนั่อเข่�อนั
	 	 	 ป่�สัำกชลัสิำที่ธิิ์�
	 	 •	ก�รติดำต�มประเมินัผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�ก�รดำำ�เนิันัง�นัศ้นัย์ศึกษ�	
	 	 	 ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ทัี่�ง	6	แห่ง
	 	 •	ก�รประเมินัโครงก�รปล้ักป่�เพ่ิ�อฟ้ื้�นัฟ้ื้แลัะพัิฒนั�ระบบ	
	 	 	 นัิเวศป่�ไม้จ�กเหตุก�รณ์อุที่กภัยแลัะดำินัถลั่ม	ในัพิ่�นัที่่�
	 	 	 บ้�นัต้นัขนุันั	ตำ�บลันัำ��ไผู่้	อำ�เภอนัำ��ป�ดำ	จังหวัดำอุตรดิำตถ์	
	 	 •	ก�รประเมินัผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ �โครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�ก
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริ	(ในัภ�พิรวม)

	 	 •	โครงก�รคว�มร่วมม่อเพิ่�อก�รขย�ยผู้ลัองค์คว�มร้้
	 	 	 โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
	 	 •	ก�รขับเคลั่�อนัก�รพิัฒนั�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
	 	 	 พิอเพ่ิยง
	 	 •	ก�รติดำต�มสำนัับสำนัุนัก�รดำำ�เนัินัง�นัศ้นัย์เร ่ยนัร้ ้
	 	 	 เศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	สำำ�นัักง�นั	กปร.	
	 	 •	โครงก�รปรับปรุงพิิพิิธิ์ภัณฑ์์ในัโครงก�รพัิฒนั�แหล่ังนัำ��	
	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ประจำ�ปีงบประม�ณ
	 	 •	ก�รบรรย�ยสำรุปแลัะประสำ�นัก�รศึกษ�ดำ้ง�นัแก่
	 	 	 ช�วต่�งช�ติ
	 	 •	โครงก�รค่�ยเย�วชนัร้้ง�นัส่ำบสำ�นัพิระร�ชดำำ�ริ	(RDPB
	 	 	 Camp)	รุ่นัท่ี่�	12
	 	 •	ก�รผู้ลิัตหนัังส่ำอเผู้ยแพิร่ประช�สัำมพัินัธ์ิ์องค์คว�มร้้	อ�ทิี่		
	 	 	 หนัังสำ่อ	“90	พิรรษ�	90	เสำ้นัที่�งต�มรอยพิระบ�ที่

	 	 	 สำมเด็ำจพิระบรมร�ชชนัน่ัพัินัปีหลัวง”	หนัังส่ำอ	“ค่นัช่วิต
	 	 	 ลุ่ัมนัำ��ป�กพินััง”	หนัังส่ำอ	“ครองแผู่้นัดิำนั”	
	 	 •	ก�รจัดำที่ำ�สำ�รคดำ่เฉลัิมพิระเก่ยรติ	ชุดำ	“ร้อยไที่ยดำ้วย
	 	 	 ดำวงใจ”	สำ�รคด่ำเชิงข่�วชุดำ	“ส่ำบสำ�นั	สำร้�งสุำข	ปวงประช�”	
	 	 	 สำ�รคดำ่เชิงที่่องเที่่�ยวก�รพิัฒนั�ต�มรอยพิระร�ชดำำ�ริ		
	 	 	 ชุดำ	ท่ี่องไที่ย	
	 	 •	ก�รจัดำที่ำ�สำ่�อวิที่ยุกระจ�ยเสำ่ยง	เผู้ยแพิร่ในัร�ยก�รชุดำ		
	 	 	 “ส่ำบสำ�นั	ธิ์ำ�รงไที่ย	ด้ำวยใจภักดิำ�”		
	 	 •	ก�รเผู้ยแพิร่ข่�ว	บที่คว�ม	แลัะบที่คว�มเฉลิัมพิระเก่ยรติ	
	 	 	 ที่�งส่ำ�อหนัังส่ำอพิิมพ์ิแลัะส่ำ�ออิเล็ักที่รอนิักส์ำ
	 	 •	ก�รจัดำที่ำ�แอนัิเมชันัก�ร์ต้นัองค์คว�มร้ ้ต�มแนัว
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริ	สำ่บสำ�นัพิระร�ชปณิธิ์�นัชุดำหนัุม�นันั้อย
	 	 	 ก้�วต�มพ่ิอ

	 	 •	ก�รพิัฒนั�ระบบฐ�นัข้อม้ลัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริ	(ฐ�นัข้อม้ลักลั�ง)
	 	 •	ก�รพิัฒนั�ระบบสำ�รสำนัเที่ศเพิ่�อบ้รณ�ก�รติดำต�ม
	 	 	 ก�รใช้ประโยชน์ัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
	 	 •	ก�รพิัฒนั�ที่รัพิย�กรบุคคลัโดำยก�รฝึกอบรมหลัักสำ้ตร	
	 	 	 ต่�ง	ๆ	อ�ที่ิ	หลัักสำ้ตรนัักบริห�รก�รพิัฒนั�ต�มแนัว
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริ	(นับร.)	หลัักสำ้ตรพิัฒนั�องค์คว�มร้้แลัะ
	 	 	 เสำริมสำร้�งเคร่อข่�ยขับเคลั่ �อนัก�รพิัฒนั�ต�มแนัว
	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริแลัะปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	(พิพิร.)		
	 	 	 หลัักสำ้ตร	บงสำ.,	นังสำ.,	นับสำ.1		แลัะ	วปอ.		ตลัอดำจนั
	 	 	 ก�รฝึกอบรมแลัะปฐมนิัเที่ศข้�ร�ชก�รบรรจุใหม่
	 	 •	ก�รพิัฒนั�บุคลั�กรดำ้�นัก�รใช้ง�นัเที่คโนัโลัย่	เช่นั
	 	 	 ก�รจัดำฝึกอบรมระบบสำ�รบรรณอิเลั ็กที่รอนัิกสำ์		
	 	 	 โครงก�รก้�วทัี่นั	Thailand	4.0		หลัักส้ำตร	Infographic		
	 	 	 with	Adobe	illustrator	เป็นัต้นั	
	 	 •	ก�รพัิฒนั�บุคลั�กรด้ำ�นัก�รส่ำ�อสำ�ร	หลัักส้ำตรฝึกอบรม	
	 	 	 มัคคุเที่ศก์ภ�ษ�อังกฤษ	สำำ�หรับเจ้�หนั้�ที่่�โครงก�ร
	 	 	 อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริแลัะเจ้�หนั้�ที่่�สำำ�นัักง�นั		
	 	 	 กปร.	ประจำ�ปี	2565
	 	 •	โครงก�รเสำริมสำร้�งคว�มร้้เพิ่�อขับเคลั่�อนัก�รพิัฒนั�
	 	 	 ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริแลัะปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง		
	 	 	 ครั�งท่ี่�	6	พิ.ศ.	2565	
	 	 •	ก�รจัดำที่ำ�ม�ตรก�รส่ำงเสำริมคุณธิ์รรมแลัะคว�มโปร่งใสำ	
	 	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ประจำ�ปี	2565
	 	 •	ก�รสำำ�รวจประเมินัด้ำ�นัส่ำงเสำริมจริยธิ์รรมแลัะก�รต่อต้�นั
	 	 	 ก�รทุี่จริต	ประจำ�ปี	2565	ของสำำ�นัักง�นั	กปร.	



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)10

คณะผ้้บัริหาร

นายุลลิต ถนอม่สิงห์
เลขาธิิการคณะกรรมการพิเศษ

เพื�อัประสานงานโครงการ
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

นายุปีวัตร์ นวะม่ะรัตน
รอังเลขาธิิการคณะกรรมการพิเศษ

เพื�อัประสานงานโครงการ
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

นางพิชญดำา หัศภาค
ท้�ปรึกษาดำ�านการพัฒนา

นาวสาวอุศน่ย์ุ ธ้ิปีทอง
รอังเลขาธิิการคณะกรรมการพิเศษ

เพื�อัประสานงานโครงการ
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

นางสุพร ตร่นรินทร์
ท้�ปรึกษาดำ�านการประสานงานโครงการ

อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

นายุสม่ศักดิำ� เพิ�ม่เกษร
รอังเลขาธิิการคณะกรรมการพิเศษ

เพื�อัประสานงานโครงการ
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

นายุหทัยุ วสุนันต์
ท้�ปรึกษาดำ�านการประสานงานโครงการ

อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ
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สำานักงานเลขาธิิการ

กองปีระสานงานโครงการพ่�นท่� 1

นางศิริลักษณ์ ทัสนารม่ย์ุ
ผ้�อัำานวยุการ

สำานักงานเลขาธิิการ

นางอรสา  สุวรรณปีระท่ปี
ผ้�อัำานวยุกลุ่มช่วยุอัำานวยุการ

และบัริหารทั�วไป

น.ส.สุธัิญญา ล่แวง
ผ้�อัำานวยุการกลุ่มบัริหารการเงิน

การคลัง และพัสดุำ

นายุศุภรัชต์  อินทราวุธิ
ผ้�อัำานวยุการกอังประสานงาน

โครงการพื�นท้� 1

น.ส.ณัฐดำา ศุภสินธ์ุิ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 11

นางธัิญวรัตน์  ส่บัสายุ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 12

นายุเอกชัยุ  เพ็งสว่าง
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 13

กองปีระสานงานโครงการพ่�นท่� 2

นายุสุทัศน์  ตั�งพิพัฒน์พงศ์
ผ้�อัำานวยุกอังประสานงาน

โครงการพื�นท้� 2

น.ส.จินจะนะ  แก้วไทรแยุ้ม่
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 21

นายุธินฤทธิิ�  รัชตะปีระกร
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 22
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กองปีระสานงานโครงการพ่�นท่� 3

กองปีระสานงานโครงการพ่�นท่� 4

นายุวิกรม่  คัยุนันทน์
ผ้�อัำานวยุการกอังประสานงาน

โครงการพื�นท้� 3

นายุอภิศักดิำ�  สรวิส้ตร
ผ้�อัำานวยุการกอังประสานงาน

โครงการพื�นท้� 4

นายุธิเนศ  ม่ณ่กุล
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 31

น.ส.ศิริพันธ์ิ  กาญจนเรขา
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 41

นายุดำำารงค์ หินโม่
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 32

กองกิจกรรม่พิเศษและวิเทศสัม่พันธ์ิ

นางศศิพร  ปีาณิกบุัตร
ผ้�อัำานวยุการกอังกิจกรรมพิเศษ

และวิเทศสัมพันธ์ิ

น.ส.ธัิญทิตตา  นาครทรรพ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

วิเทศสัมพันธ์ิ

นางดำวงพร  โปีสรักขกะ
ผ้�อัำานวยุกลุ่ม

ประสานงานโครงการพิเศษ

น.ส.รุ่งรัตน์  วงษ์จ้
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประสานงานพื�นท้� 42
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กองแผนงานและยุุทธิศาสตร์

นายุปีริญญวัฒน์  วัชรอาภากร
ผ้�อัำานวยุการกอังแผนงาน

และยุุทธิศาสตร์

นายุนรินทร์  กาญจนฤกษ์
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ยุุทธิศาสตร์การพัฒนา

น.ส.พิศมั่ยุ  เคร่อชาร่
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

แผนงาน

น.ส.สุชนา  โรจน์เลิศจรรยุา
นักวิเคราะห์นโยุบัายุ

และแผนชำานาญการพิเศษ

กองพัฒนาทรัพยุากรบุัคคลเพ่�อขับัเคล่�อนแนวพระราชดำำาริ

นายุภัททะพงศ์ เท่ยุนศร่
ผ้�อัำานวยุการกอังพัฒนาทรัพยุากรบุัคคล

เพื�อัขับัเคลื�อันแนวพระราชดำำาริ

นายุดำนัยุณัฐ  ส่บัสายุ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

บัริหารทรัพยุากรบุัคคล

กองศึกษาและขยุายุผลการพัฒนาตาม่แนวพระราชดำำาริ

นางกม่ลิน่  สุขศร่วงศ์
ผ้�อัำานวยุการกอังศึกษาและขยุายุผล

การพัฒนาตามแนวพระราชดำำาริ

น.ส.สุดำารัตน์  คุสินธ์ุิ
ผ้�อัำานวยุกลุ่ม

เศรษฐกิจพอัเพ้ยุง

น.ส.สุภาพร  หมั่�นหาทรัพย์ุ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่มศ้นย์ุศึกษาการพัฒนา

อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
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ศ้นย์ุสารสนเทศ

กลุ่ม่ตรวจสอบัภายุใน

กลุ่ม่นโยุบัายุพิเศษ

กองติดำตาม่และปีระเมิ่นผล

กองปีระชาสัม่พันธ์ิ

ศ้นย์ุปีฏิิบััติการต่อต้านการทุจริต และกลุ่ม่พัฒนาระบับับัริหาร

น.ส.ศ่ต์กร  ตันกำาแหง
ผ้�อัำานวยุการ

ศ้นย์ุสารสนเทศ

น.ส.เกษร บุัญยุกิจสม่บััติ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม
ตรวจสอับัภายุใน

นายุตร่วิทย์ุ วินิชสำาเภาทิพย์ุ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

นโยุบัายุพิเศษ

นายุวัชระ  หัศภาค
ผ้�อัำานวยุกอัง

ติดำตามประเมินผล

นางอรอนันต์ วุฒิเสน
ผ้�อัำานวยุการ

กอังประชาสัมพันธ์ิ

น.ส.สม่ลักษณ์  บุันนาค
นักวิเคราะห์นโยุบัายุ

และแผนระดัำบัเช้�ยุวชาญ

น.ส.จุไรรัตน์  อินทร์โต
ผ้�อัำานวยุกลุ่มติดำตาม

นางวิไล หม่อกอรุณ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ิโครงการฯ

นายุขจรชัยุ  ฤทธิิวงศ์
ผ้�อัำานวยุการศ้นย์ุปฏิิบััติการ

ต่อัต�านการทุจริต

น.ส.กาญจนา กำาเนิดำพันธ์ิ
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

ประเมินผลโครงการ

นายุวิชาญ  ธ่ิรส่บัสกุล
ผ้�อัำานวยุการกลุ่มพัฒนาระบับัสื�อัสาร

และเผยุแพร่อังค์ความร้�

นายุนพปีฎล ม่กุลกาญจน์
ผ้�อัำานวยุการกลุ่ม

พัฒนาระบับับัริหาร
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อัตรากำาลัง สำานักงาน กปีร.

กรอบัอัตรากำาลังเจ้าหน้าท่�สำานักงาน กปีร. ปีี 2565 ม่่จำานวนทั�งสิ�น 216 ตำาแหน่ง

การสรรหาและเล่อกสรร

ข้าราชการ

ล้กจ้างปีระจำา

พนักงานราชการ

ข้าราชการ  132 คน คิดำเป็นร�อัยุละ 61.11

ข้าราชการ 128 คน คิดำเป็นร�อัยุละ 63.68

กรอบัอัตรากำาลังเจ้าหน้าท่�สำานักงาน กปีร.
(ตามจำานวนตำาแหน่งขอังแต่ละประเภท)

ล้กจ้างปีระจำา 18 คน คิดำเป็นร�อัยุละ 8.33

ล้กจ้างปีระจำา 18 คน คิดำเป็นร�อัยุละ 8.96

พนักงานราชการ 66 คน คิดำเป็นร�อัยุละ 30.56

พนักงานราชการ 55 คน คิดำเป็นร�อัยุละ 27.36

อัตรากำาลังเจ้าหน้าท่�สำานักงาน กปีร.
(ตามจำานวนตำาแหน่งขอังแต่ละประเภท)

•	ดำำ�เนิันัก�รสำรรห�แลัะเล่ัอกสำรรเพ่ิ�อบรรจุบุคคลัเข้�รับร�ชก�รในัตำ�แหน่ังนัักวิเคร�ะห์นัโยบ�ยแลัะแผู้นัปฏิิบัติก�รประจำ�ปี	
	 งบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	แลัะเร่ยกบรรจุข้�ร�ชก�รเข้�รับร�ชก�รลัำ�ดัำบท่ี่�	1-5	(5	อัตร�)	จ�กบัญช่ผู้้้สำอบแข่งได้ำของสำำ�นัักง�นั		
	 กปร.	ลังวันัท่ี่�	22	สิำงห�คม	2565
•	ดำำ�เนิันัก�รคัดำเล่ัอกบุคคลัจ�กบัญช่ผู้้้สำอบแข่งขันัได้ำในัตำ�แหน่ังนัักวิช�ก�รพัิสำดุำปฏิิบัติก�ร	ของกรมพัิฒนั�สัำงคมแลัะสำวัสำดิำก�ร 
	 ไปขึ�นับัญช่เป็นัผู้้้ไดำ้รับก�รคัดำเลั่อกในัตำ�แหนั่งนัักวิช�ก�รพิัสำดำุปฏิิบัติก�รของสำำ�นัักง�นั	กปร.	แลัะเร่ยกบรรจุผู้้้ไดำ้รับก�ร
	 คัดำเล่ัอกในัตำ�แหน่ังนัักวิช�ก�รพัิสำดุำปฏิิบัติก�รลัำ�ดัำบท่ี่�	1	จ�กบัญช่ผู้้้ได้ำรับก�รคัดำเล่ัอกในัตำ�แหน่ังนัักวิช�ก�รพัิสำดุำปฏิิบัติก�ร	
	 ของสำำ�นัักง�นั	กปร.	ลังวันัท่ี่�	20	มกร�คม	2565
•	ดำำ�เนิันัก�รคัดำเล่ัอกบุคคลัจ�กบัญช่ผู้้้สำอบแข่งขันัได้ำในัตำ�แหน่ังนัักวิช�ก�รคอมพิิวเตอร์ปฏิิบัติก�รของกรมพัิฒนั�ท่ี่�ดิำนัไปขึ�นั	
	 บัญช่เป็นัผู้้้ได้ำรับก�รคัดำเล่ัอกในัตำ�แหน่ังนัักวิช�ก�รคอมพิิวเตอร์ปฏิิบัติก�รของสำำ�นัักง�นั	กปร.	แลัะเร่ยกบรรจุผู้้้ได้ำรับก�ร
	 คัดำเลั่อกในัตำ�แหนั่งนัักวิช�ก�รคอมพิิวเตอร์ปฏิิบัติก�รลัำ�ดำับที่่�	1	จ�กบัญช่ผู้้้ไดำ้รับก�รคัดำเลั่อกในัตำ�แหนั่งนัักวิช�ก�ร
	 คอมพิิวเตอร์ปฏิิบัติก�รของสำำ�นัักง�นั	กปร.	ลังวันัท่ี่�	25	กรกฎี�คม	2565)
•	ดำำ�เนิันัก�รรับโอนับุคคลัเข้�รับร�ชก�รในัตำ�แหน่ังนัักวิเคร�ะห์นัโยบ�ยแลัะแผู้นั	จำ�นัวนั	1	ตำ�แหน่ัง	
•	ดำำ�เนิันัก�รสำรรห�แลัะเล่ัอกสำรรพินัักง�นัร�ชก�รทัี่�วไป	ตำ�แหน่ังนั�ยช่�งภ�พิ	จำ�นัวนั	1	ตำ�แหน่ัง
•	ดำำ�เนิันัก�รสำรรห�แลัะเล่ัอกสำรรพินัักง�นัร�ชก�รทัี่�วไป	ตำ�แหน่ังพินัักง�นัขับรถยนัต์	จำ�นัวนั	1	ตำ�แหน่ัง

ตำ�แหน่ัง		 	 จำ�นัวนั	 132	 ตำ�แหน่ัง	 คิดำเป็นัร้อยลัะ	61.11	ของกรอบอัตร�กำ�ลัังทัี่�งหมดำ
คนั		 	 	 	 	 จำ�นัวนั	 128	 คนั	 คิดำเป็นัร้อยลัะ	63.68	ของบุคลั�กรทัี่�งหมดำ

ตำ�แหน่ัง		 	 จำ�นัวนั	 18	 ตำ�แหน่ัง	 คิดำเป็นัร้อยลัะ	8.33	ของกรอบอัตร�กำ�ลัังทัี่�งหมดำ
คนั		 	 	 	 	 จำ�นัวนั	 18	 คนั					 คิดำเป็นัร้อยลัะ	8.96	ของบุคลั�กรทัี่�งหมดำ

ตำ�แหน่ัง		 	 จำ�นัวนั	 66	 ตำ�แหน่ัง	 คิดำเป็นัร้อยลัะ	30.56	ของกรอบอัตร�กำ�ลัังทัี่�งหมดำ
คนั		 	 	 	 	 จำ�นัวนั	 55	 คนั		 คิดำเป็นัร้อยลัะ	27.36	ของบุคลั�กรทัี่�งหมดำ
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ปีระจำาปีีงบัปีระม่าณ พ.ศ. 2565

งบัปีระม่าณรายุจ่ายุ

	 	 สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	(สำำ�นัักง�นั	กปร.)	ได้ำรับงบประม�ณ 
ต�มพิระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	พิ.ศ.	2565	เป็นัจำ�นัวนัเงินัทัี่�งสิำ�นั	879,792,400	บ�ที่	แยกต�มงบร�ยจ่�ยได้ำดัำงน่ั�

	 	 สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	(สำำ�นัักง�นั	กปร.)	ได้ำรับจัดำสำรรงบประม�ณ 
ร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 พิ.ศ.	 2565	 งบกลั�ง	 ค่�ใช้จ่�ยต�มโครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริจำ�นัวนั	 9	 โครงก�ร	
เป็นัจำ�นัวนัเงินัทัี่�งสิำ�นั	57,775,902	บ�ที่	แยกต�มโครงก�ร	ได้ำดัำงน่ั�

	 	 สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 ม่ผู้ลัก�รใช้จ่�ยงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	 พิ.ศ.	 2565	 เป็นัจำ�นัวนัเงินัที่ั �งสำิ �นั		
879,253,084.74	คิดำเป็นัร้อยลัะ	99.93	บ�ที่

1.		 งบบุคลั�กร

2.		 งบดำำ�เนิันัง�นั

3.		 งบลังทุี่นั

4.		 งบเงินัอุดำหนุันั

5.		 งบร�ยจ่�ยอ่�นั

ยอด็รวม

83,685,000.00

33,654,100.00

650,000.00

761,703,300.00

100,000.00

879,792,400.00

83,723,876.00

32,648,367.74

992,790.32

761,703,300.00

184,750.00

879,253,084.74

83,723,876.00

33,226,559.00

992,791.00

761,703,300.00

184,750.00

879,831,276.00

-

578,191.26

-

-

-

578,191.26

ติารางท่ี่� 1 สิรุปผลื่การใช้จ่ัายงบประมาณรายจ่ัายประจัำาปี พิ่.ศ. 2565 – งบปกต่ิ

หมายเหตุิ :	 ได้ำรับโอนังบประม�ณร�ยจ่�ยงบกลั�ง	ร�ยก�รเงินัเล่ั�อนัเงินัเด่ำอนัแลัะเงินัปรับวุฒิข้�ร�ชก�รเข้�งบบุคลั�กร	จ�กกรมบัญช่กลั�ง	เป็นัจำ�นัวนัเงินัทัี่�งสิำ�นั	38,876	บ�ที่

สำานักงานคณะกรรม่การพิเศษเพ่�อปีระสานงานโครงการอันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

งบักลาง : ค่าใช้จ่ายุตาม่โครงการอันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

ปีระเภทรายุจ่ายุ
งบัปีระม่าณ

ท่�ได้ำรับัตาม่ พรบั. ผลการใช้จ่ายุ คงเหล่อ
งบัปีระม่าณ

หลังโอนเปีล่�ยุนแปีลง
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	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ม่ผู้ลัก�รใช้จ่�ย	งบกลั�ง	ค่�ใช้จ่�ยต�มโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	
เป็นัจำ�นัวนัเงินั	53,558,618.79	บ�ที่	คิดำเป็นัร้อยลัะ	92.70	ส่ำงค่นัสำำ�นัักงบประม�ณ	เป็นัจำ�นัวนัเงินั	4,134,753.21	บ�ที่	
คิดำเป็นัร้อยลัะ	7.16	

1.		 โครงก�รปล้ักแลัะศึกษ�พัินัธ์ุิ์หญ้�แฝก	
	 	 จังหวัดำเช่ยงร�ย

2.		 โครงก�รอุที่ย�นัสิำ�งแวดำล้ัอมนั�นั�ช�ติสิำรินัธิ์ร	
	 	 อ.ชะอำ�	จ.เพิชรบุร่

3.		 โครงก�รกิจกรรมสำนัับสำนุันัก�รดำำ�เนิันัง�นั
	 	 โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	งวดท่ี่� 1

4.		 โครงก�รเผู้ยแพิร่ประช�สัำมพัินัธ์ิ์
	 	 ม้ลันิัธิิ์ทัี่นัตนัวัตกรรมในัพิระบรมร�ช้ปถัมภ์

5.		 โครงก�รกิจกรรมสำนัับสำนุันัก�รดำำ�เนิันัง�นั
	 	 โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	งวดท่ี่� 2

6.		 โครงก�รกิจกรรมสำนัับสำนุันัก�รดำำ�เนิันัง�นั
	 	 โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	งวดท่ี่� 4

7.		 โครงก�รกิจกรรมสำนัับสำนุันัก�รดำำ�เนิันัง�นั
	 	 โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ		 	
  (เพ่ิ่�มต่ิม) งวดท่ี่� 1

8.		 โครงก�รสำนัับสำนุันัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร
	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ		 	
	 	 (ด้ำ�นัประช�สัำมพัินัธ์ิ์)	งวดท่ี่� 6

9.		 โครงก�รศึกษ�วิจัยแลัะพัิฒนั�สิำ�งแวดำล้ัอม
	 	 แหลัมผัู้กเบ่�ยอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ

รวมทัี่�งส่ิ�น

3,964,775.00	

19,276,087.00

25,536,200.00

4,069,740.00

577,840.00

1,716,760.00

718,400.00

1,311,100.00

605,000.00

57,775,902.00

3,964,775.00

19,276,087.00

22,263,787.79

4,069,740.00

575,047.00

1,640,512.00

449,200.00

714,470.00

605,000.00

53,558,618.79

-

-

3,213,248.21

-

2,793.00

53,027.00

269,200.00

596,485.00

-

4,134,753.21

-

-

59,164.00

-

-

23,221.00

-

145.00

-

82,530.00

ติารางท่ี่� 2 สิรุปผลื่การใช้จ่ัายงบประมาณรายจ่ัายประจัำาปี พิ่.ศ. 2565 - งบกลื่าง

รายุการ
งบัปีระม่าณ

ท่�ได้ำรับัจัดำสรร
ส่งค่น

สำานักงบัปีระม่าณ คงเหล่อผลการใช้จ่ายุ



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)18

	 	 ตลัอดำระยะเวลั�	6	ปี	(ปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2558	–	2563)	กับก�รได้ำรับร�งวัลั	“องค์กรทีี่�มีีความีเป็้นุเลิัศในุการบริหาร 
จััดการด้านุการเงินุการคลััง”	ในัทุี่กปี	ถ่อเป็นัร�งวัลัอันัที่รงคุณค่�	สำร้�งคว�มภ�คภ้มิใจแก่องค์กร	แลัะบุคลั�กรเป็นัอย่�งยิ�ง	
ทัี่�งคณะผู้้้บริห�ร	ข้�ร�ชก�ร	แลัะ	เจ้�หน้ั�ท่ี่�	สำำ�นัักง�นั	กปร.	ทุี่กคนั

	 	 ในัปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	รัฐบ�ลัได้ำจัดำสำรรงบประม�ณร�ยจ่�ย	งบกลั�ง	ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยต�มโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	 จำ�นัวนั	 2,300,000,000	 บ�ที่	 เพิ่ �อให้	 สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 พิิจ�รณ�กลัั �นักรองวิเคร�ะห์แผู้นัง�นั/
โครงก�รเสำนัอกรรมก�ร	กปร./ประธิ์�นั	กปร.	โดำยม่นั�ยกรัฐมนัตร่เป็นัประธิ์�นั	เพ่ิ�ออนุัมัติในัหลัักก�รให้แก่หน่ัวยง�นัต่�ง	ๆ 	
ท่ี่�เก่�ยวข้องในัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 รวมทัี่�งสิำ�นั	 149	 โครงก�ร	 วงเงินั	 2,308,617,904	บ�ที่	
โดำยแยกต�มภ้มิภ�ค	แลัะก�รพัิฒนั�ต�มร้ปภ�พิ	แลัะแผู้นัภ้มิ	ดัำงน่ั�

รางวัลองค์กรท่�ม่่ความ่เป็ีนเลิศในการบัริหารจัดำการด้ำานการเงินการคลัง

การบัริหารงบัปีระม่าณ “งบักลาง” โครงการอันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

	 	 วันัท่ี่�	7	กุมภ�พัินัธ์ิ์	2565	เวลั�	09.30	นั.	พิลัเอก	ประยุที่ธ์ิ์	
จันัที่ร์โอช�	 นั�ยกรัฐมนัตร่	 เป็นัประธิ์�นัในัพิิธิ์่มอบร�งวัลั 
องค์กรท่ี่�ม่คว�มเป็นัเลิัศในัก�รบริห�รจัดำก�รด้ำ�นัก�รเงินัก�ร
คลััง	ครั�งท่ี่�	7	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2563	ของกรมบัญช่กลั�ง	
ณ	ตึกสัำนัติไมตร่	ที่ำ�เน่ัยบรัฐบ�ลั	สำำ�นัักง�นั	กปร.ได้ำผู่้�นัก�ร
ประเมินัในัมิติด้ำ�นัก�รเบิกจ่�ยได้ำรับร�งวัลัประก�ศเก่ยรติคุณ
ดำ้�นัก�รเบิกจ่�ย	 ระดำับดำ่	 โดำยม่	 นั�ยลัลัิต	 ถนัอมสำิงห์	
เลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	เข้�รับร�งวัลัในัครั�งน่ั�

	 	 สำำ�หรับร�งวัลัองค์กรท่ี่�ม่คว�มเป็นัเลิัศในัก�รบริห�รจัดำก�ร
ด้ำ�นัก�รเงินัก�รคลััง	ครั�งท่ี่�	8	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2564	
สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำผู่้�นัก�รประเมินั	4	ประเภที่ร�งวัลัประกอบ
ด้ำวย	ประก�ศเก่ยรติคุณ	 ด้ำ�นัก�รจัดำซ่้�อจัดำจ้�งระดัำบ	 ด่ำเด่ำนั,	
ด้ำ�นัก�รเบิกจ่�ย	ระดัำบด่ำ,	องค์กรท่ี่�ม่คว�มเป็นัเลิัศร�ยด้ำ�นัมิติ
ด้ำ�นัก�รเบิกจ่�ย	แลัะ	ร�งวัลัประก�ศเก่ยรติคุณส่ำงเสำริมคว�ม
เป็นัเลัิศในัก�รบริห�รจัดำก�รดำ้�นัก�รเงินัก�รคลััง	ระดำับต้นั	
ซึ้�งพิิธ่ิ์มอบร�งวัลัค�ดำว่�จะจัดำในัช่วงเด่ำอนัพิฤศจิก�ยนั	2565
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เหน่ัอ

กลั�ง

ตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ

ใต้

ไม่ระบุภ�ค

รวมทัี่�งส่ิ�น

59

36

23

20

11

149

697,387,466

601,817,425

375,330,157

218,694,252

415,388,604

2,308,617,904

39.60

24.16

15.44

13.42

7.38

100

30.21

26.07

16.26

9.47

17.99

100

ภาค โครงการ จำานวนเงิน (บัาท) ร้อยุละร้อยุละ

ตารางท่�  1
แสดำงจำานวนโครงการและงบัปีระม่าณท่� กปีร. อนุมั่ติจำาแนกตาม่รายุภาค
ปีระจำาปีีงบัปีระม่าณ พ.ศ. 2565

แผนภ้มิ่ท่� 1
แสดำงร้อยุละโครงการ/กิจกรรม่และงบัปีระม่าณท่� กปีร. อนุมั่ติจำาแนกรายุภาค
ปีระจำาปีีงบัปีระม่าณ พ.ศ. 2565

***	งบประม�ณท่ี่�เกินักรอบท่ี่�ได้ำจัดำสำรร	(2,300,000,000	บ�ที่)	ม�จ�กก�รท่ี่�หน่ัวยง�นัแจ้งค่นัเงินัท่ี่�เหล่ัอหลัังจ�กท่ี่�ดำำ�เนิันัโครงก�รฯ	แล้ัวเสำร็จ)



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)20

แหล่ังนัำ��

บ้รณ�ก�รแลัะอ่�นั	ๆ

ส่ำงเสำริมอ�ช่พิ

สิำ�งแวดำล้ัอม

คมนั�คมแลัะส่ำ�อสำ�ร

ก�รศึกษ�

สำ�ธิ์�รณสุำข

ก�รเกษตร

รวมทัี่�งส่ิ�น

38

62

3

38

3

3

1

1

149

992,217,550

752,839,261

323,056,813

162,517,648

59,729,516

16,071,116

1,900,000

286,000

2,308,617,904

25.51

41.61

2.01

25.51

2.01

2.01

0.67

0.67

100

42.98

32.61

13.99

7.04

2.59

0.70

0.08

0.01

100

ด้ำานการพัฒนา จำานวนโครงการ จำานวนเงิน (บัาท) ร้อยุละร้อยุละ

ตารางท่�  2
แสดำงจำานวนโครงการและงบัปีระม่าณท่� กปีร. อนุมั่ติจำาแนกตาม่ด้ำานการพัฒนา
ปีระจำาปีีงบัปีระม่าณ พ.ศ. 2565

แผนภ้มิ่ท่�  2
แสดำงร้อยุละโครงการและงบัปีระม่าณท่� กปีร. อนุมั่ติจำาแนกตาม่ด้ำานการพัฒนา
ปีระจำาปีีงบัปีระม่าณ พ.ศ. 2565

	 	 โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จำ�นัวนั	149	โครงก�ร	ในัวงเงินั	2,308,617,904	บ�ที่	จะเกิดำประโยชน์ัต่อประช�ชนั
จำ�นัวนั	43,347	ครัวเร่อนั	110,526	คนั	พิ่�นัที่่�ก�รเกษตรแลัะพิ่�นัที่่�ป่�ไม้กว่�	862,561	ไร่	ตลัอดำจนัเป็นัแหลั่งศึกษ�	ดำ้ง�นั	
สำ�ม�รถนัำ�แนัวพิระร�ชดำำ�ริไปปรับประยุกต์ใช้ได้ำอย่�งเหม�ะสำมในัก�รดำำ�รงช่วิตแลัะประกอบอ�ช่พิของตนัเองได้ำ

ปีระโยุชน์ท่�จะได้ำรับั
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ตาม่ม่าตรการปีรับัปีรุงปีระสิทธิิภาพในการปีฏิิบััติราชการ ปีี 2565

ตัวช่�วัดำ

องค์ปีระกอบั
การปีระเมิ่น

เป้ีาหม่ายุ

การดำำาเนินงานตัวช่�วัดำ

	 	 สำำ�นัักง�นั	 ก.พิ.ร.	 ไดำ้กำ�หนัดำแนัวที่�งก�รประเมินัสำ่วนั 
ร�ชก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสำิที่ธิ์ิภ�พิในัก�รปฏิิบัติ 
ร�ชก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	ต�มพิระร�ช
บัญญัติระเบ่ยบบริห�รร�ชก�รแผู่้นัดิำนั	(ฉบับท่ี่�	5)	พิ.ศ.	2545	
พิระร�ชกฤษฎ่ีก�ว่�ด้ำวยหลัักเกณฑ์์แลัะวิธ่ิ์ก�รบริห�รกิจก�ร
บ้�นัเม่องที่่�ดำ่	 พิ.ศ.	 2546	 มติคณะรัฐมนัตร่	 เม่�อวันัที่่�	 20	
กรกฎี�คม	2564	ม่มติเห็นัชอบโดำยเช่�อมโยงก�รประเมินั
สำ่วนัร�ชก�รกับก�รประเมินัผู้ลัก�รปฏิิบัติง�นัร�ยบุคคลั	

1.		 คว�มสำำ�เร็จของก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�อง
	 	 ม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	(เฉพิ�ะโครงก�รท่ี่�ได้ำรับก�รอนุัมัติ
	 	 งบประม�ณจ�ก	กปร.	หร่อประธิ์�นั	กปร.)

2.		 คว�มสำำ�เร็จของก�รเผู้ยแพิร่องค์คว�มร้้โครงก�ร
	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ

3.		 คว�มสำำ�เร็จของระบบฐ�นัข้อม้ลัก�รติดำต�มก�รใช้
	 	 ประโยชน์ัของโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ

4.		 ก�รพัิฒนั�องค์ก�รส่้ำดิำจิทัี่ลั:	ระบบบริห�รง�นัวิช�ก�ร	
	 	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ			
	 	 (ก�รศึกษ�	ที่ดำลัองแลัะวิจัย)	:	ระบบร�ยง�นัคว�ม
	 	 ก้�วหน้ั�แลัะติดำต�มผู้ลัโครงก�ร	(Digitalize	Process)

5.		 ก�รประเมินัสำถ�นัะของหน่ัวยง�นัในัก�รเป็นัระบบ
	 	 ร�ชก�ร	4.0

ร้อยลัะ	95	แลัะ
ม่ร�ยง�นัเชิงคุณภ�พิ

รวบรวม	สัำงเคร�ะห์	
ถอดำบที่เร่ยนั	ผู้ลิัตส่ำ�อ	
แลัะเผู้ยแพิร่	ครบทัี่�ง
16	ด้ำ�นั	แลัะม่ร�ยง�นั
เชิงคุณภ�พิ	ติดำต�มผู้ลั
ก�รเผู้ยแพิร่โครงก�ร

นัำ�เข้�ข้อม้ลัโครงก�รแลัะ
สำถ�นัะก�รใช้ประโยชน์ั

ในัปี	2565	จำ�นัวนั	4,877	
โครงก�รแลัะจัดำที่ำ�ร�ยง�นั
ก�รติดำต�ม	ก�รใช้ประโยชน์ั
โครงก�รแลัะม่แผู้นัเตร่ยม

คว�มพิร้อมในัก�ร
เช่�อมโยงระบบกับหน่ัวยง�นั

ภ�ยนัอก

ม่ระบบติดำต�ม
คว�มก้�วหน้ั�	แลัะสำ�ม�รถ

จัดำพิิมพ์ิร�ยง�นั
เป็นัเอกสำ�รได้ำ

431.57	คะแนันั

โดำยนัำ�ไปเป็นัสำ่วนัหนัึ�งของก�รประเมินัผู้ลัก�รปฏิิบัติง�นั
ร�ยบุคคลัในัระดัำบหัวหน้ั�ส่ำวนัร�ชก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุง
ประสำิที่ธิ์ิภ�พิในัก�รปฏิิบัติร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	
พิ.ศ.	2565	ก�รปฏิิบัติง�นัของสำำ�นัักง�นั	กปร.	ต�มตัวช่�วัดำ
ในัก�รประเม ินัสำ ่วนัร�ชก�รต�มม�ตรก�รปร ับปร ุง
ประสิำที่ธิิ์ภ�พิในัก�รปฏิิบัติร�ชก�ร	ประจำ�ปี	2565	(1	ตุลั�คม	
2564	–	30	กันัย�ยนั	2565)	ซ้ึ �งผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัในัปี
งบประม�ณ	2565	ร�ยลัะเอ่ยดำปร�กฏิต�มต�ร�ง	ดัำงน่ั�

Pe
rf

or
m

an
ce

Ba
se

Po
te

nt
ia

l
Ba

se
ผลการดำำาเนินงาน

ร้อยลัะ	98.66	แลัะ
ม่ร�ยง�นัเชิงคุณภ�พิ

รวบรวม	สัำงเคร�ะห์	
ถอดำบที่เร่ยนั	ผู้ลิัตส่ำ�อ	
แลัะเผู้ยแพิร่	ครบทัี่�ง
16	ด้ำ�นั	แลัะม่ร�ยง�นั
เชิงคุณภ�พิ	ติดำต�มผู้ลั
ก�รเผู้ยแพิร่โครงก�ร

นัำ�เข้�ข้อม้ลัโครงก�รแลัะ
สำถ�นัะก�รใช้ประโยชน์ั

ในัปี	2565	จำ�นัวนั	4,877	
โครงก�ร	แลัะจัดำที่ำ�ร�ยง�นั
ก�รติดำต�ม	ก�รใช้ประโยชน์ั	
โครงก�รแลัะม่แผู้นัเตร่ยม

คว�มพิร้อมในัก�ร
เช่�อมโยงระบบกับหน่ัวยง�นั

ภ�ยนัอก

ม่ระบบติดำต�ม
คว�มก้�วหน้ั�	แลัะสำ�ม�รถ

จัดำพิิมพ์ิร�ยง�นั
เป็นัเอกสำ�รได้ำ

447.16	คะแนันั



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)22

การรับัเสด็ำจและสรุปีพระราชดำำาริ

 พ่�นท่�ภาคกลาง จำานวน 15 ครั�ง

วันพฤหัสบัด่ำท่� 11 พฤศจิกายุน 2564

วันจันทร์ท่� 15 พฤศจิกายุน 2564

	 	 สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัเป็นัก�รส่ำวนัพิระองค์	
ในัก�รที่อดำพิระเนัตรก�รเก่�ยวข้�ว	ณ	 แปลังสำ�ธิ์ิตก�รเกษตร	 โรงเร่ยนันั�ยร้อยพิระจุลัจอมเกลั้�	 อำ�เภอเม่องนัครนั�ยก	
จังหวัดำนัครนั�ยก	 ที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัสำนัองพิระร�ชดำำ�ริของหนั่วยง�นัต่�งๆ	 ไดำ้แก่	 ศ้นัย์วิจัยข้�วปทีุ่มธิ์�นั่,	
กรมส่ำงเสำริมก�รเกษตร,	กรมชลัประที่�นั,	โรงเร่ยนันั�ยร้อยพิระจุลัจอมเกล้ั�		

แปลงสาธิิตการเกษตร โรงเร้ยุนนายุร�อัยุพระจุลจอัมเกล�า อัำาเภอัเมือังนครนายุก จังหวัดำนครนายุก

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาอ่ัาวคุ�งกระเบันอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ ตำาบัลคลอังขุดำ อัำาเภอัท่าใหม่ จังหวัดำจันทบุัร้

ครั�งท่� 

1

ครั�งท่� 

2
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วันพุธิท่� 17 พฤศจิกายุน 2564

วันพุธิท่� 24 พฤศจิกายุน 2564 

	 	 สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัเป็นัก�รส่ำวนัพิระองค์
เพ่ิ�อที่รงติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�ก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รจัดำตั�งศ้นัย์เร่ยนัร้้เกษตรนัวัต	สำถ�บันัเที่คโนัโลัย่จิตรลัดำ�	ตำ�บลัป่�ยุบในั	
อำ�เภอวังจันัที่ร์	จังหวัดำระยอง

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	 กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ 
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่		เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินั
ที่รงนัำ�ข้�ร�ชก�รแลัะนัักเร่ยนันั�ยร้อยโรงเร่ยนันั�ยร้อย
พิระจุลัจอมเกล้ั�	ทัี่ศนัศึกษ�	ณ	พิระร�ชนิัเวศน์ัมฤคที่�ยวันั	
อำ�เภอชะอำ�	จังหวัดำเพิชรบุร่	ซ้ึ �งศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
ห้วยที่ร�ยฯ	ได้ำจัดำนิัที่รรศก�รเร่�องก�รใช้ประโยชน์ัหญ้�แฝก

	 	 สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปที่รงติดำต�มคว�มก้�วหน้ั� 
โครงก�รศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อ่�วคุ้งกระเบนัอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ ตำ�บลัคลัองขุดำ	 อำ�เภอที่่�ใหม่	 จังหวัดำจันัที่บุร่	
ที่อดำพิระเนัตรกิจกรรมก�รดำำ�เนัินัง�นั	 แลัะผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�ของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อ่�วคุ้งกระเบนัฯ	 ต่อจ�กนัั�นัเสำดำ็จฯ	
ไปบริเวณห�ดำแหลัมเสำด็ำจ	ที่รงปล่ัอยพัินัธ์ุิ์สัำตว์นัำ��	ได้ำแก่	เต่�ที่ะเลัหอยชักต่นั	ป้ม้�	แลัะกุ้งกุลั�ดำำ�	รวม	670,000	ตัว

ศ้นย์ุเร้ยุนร้�เกษตรนวัต สถาบัันเทคโนโลยุ้จิตรลดำา ตำาบัลป่ายุุบัใน อัำาเภอัวังจันทร์ จังหวัดำระยุอัง

ในัก�รปรับปรุงแลัะพัิฒนั�ดิำนัท่ี่�แข็งเป็นัดำ�นัเพ่ิ�อก�รเพิ�ะปล้ัก	
พิร้อมสำ�ธิ์ิตก�รกะเที่�ะดำินัดำ�นั	แลัะนัิที่รรศก�รเร่ �อง
ก�รขย�ยพัินัธ์ุิ์พ่ิช	โดำยใช้วิธ่ิ์ก�รเพิ�ะเล่ั�ยงเน่ั�อเย่�อในัไม้สำำ�คัญ	
สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	
สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	 ที่รงม่รับสำั�งว่�	 “ดี เขานุิยมีอะไรกันุ 
เราก็เอามีาป้ลูัก”

ครั�งท่� 

3

ครั�งท่� 

4



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)24

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินั
ไปที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รต�มพิระร�ชดำำ�ริท่ี่�
โรงเร่ยนับ้�นัหนัองกันัเกร�	 ตำ�บลัศร่กะอ�ง	 อำ�เภอบ้�นันั�	
จังหวัดำนัครนั�ยก	ที่รงพิระดำำ�เนิันัไปที่อดำพิระเนัตรกิจกรรม
เกษตรเพ่ิ�ออ�ห�รกลั�งวันั	ได้ำแก่	ก�รเล่ั�ยงไก่ไข่อ�รมณ์ด่ำแลัะ
ก�รเล่ั�ยงปลั�ดุำกในับ่อซ่้เมนัต์แลัะในับ่อธิ์รรมช�ติ

โรงเร้ยุนบั�านหนอังกันเกรา ตำาบัลศร้กะอัาง
อัำาเภอับั�านนา จังหวัดำนครนายุก

โรงพยุาบัาลอัานันทมหิดำล และศ้นย์ุการทหารปืนใหญ่ จังหวัดำลพบุัร้

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไป
ที่รงต ิดำต�มก�รดำ ำ � เนั ินัง�นัโครงก�รที่ห�รพิ ันัธิ์ ุ ์ ดำ ่	
โรงพิย�บ�ลัอ�นัันัที่มหิดำลั	 แลัะศ้นัย์ก�รที่ห�รป้นัใหญ่	
จังหวัดำลัพิบุร่

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินั
ไปที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจ	ในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำก�ญจนับุร่
	 	 -	วันัที่่�	21	กุมภ�พิันัธิ์์	2565	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�มผู้ลั
ก�รดำำ�เนิันัง�นัโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัต้นัมะม่วง	
บ้�นัพุิหว้�	หม่้ท่ี่�	7	ตำ�บลัวังกระแจะ	อำ�เภอไที่รโยค	จังหวัดำ
ก�ญจนับุร่	แลัะได้ำพิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่คร้ใหญ่	แลัะผู้้้แที่นั
นัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัพิันัธิ์ุ์ไม้ผู้ลั	(มะม่วงนัำ��ดำอกไม้สำ่ที่อง)	
แลัะผู้้�ห่มกันัหนั�วแก่ผู้้ ้แที่นัช�วบ้�นั	 ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	
สำรุปคว�มว่�

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านต�นมะม่วง บั�านพุหว�า หม่้ท้� 7 
ตำาบัลวังกระแจะ อัำาเภอัไทรโยุค จังหวัดำกาญจนบุัร้

  “ให้กรมีชลัป้ระที่านุร่วมีกับสำานุักงานุ กป้ร. พิิจัารณา
สนุับสนุุนุแหลั่งนุำ �าต้้นุทีุ่นุเพิิ �มีเต้ิมี เพิ่ �อสนุับสนุุนุพิ่ �นุที่ี �
การเกษต้รของราษฎรในุเขต้บริการของโรงเรียนุที่ี�ขยายต้ัว
เพิิ�มีข้�นุ” 

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนสุนทรเวช บั�านสะเนพ่อัง
หม่้ท้� 1 ตำาบัลไล่โว่ อัำาเภอัสังขละบุัร้ จังหวัดำกาญจนบุัร้

วันเสาร์ท่� 8 ม่กราคม่ 2565
ครั�งท่� 

5 ระหว่างวันท่� 21 – 23 กุม่ภาพันธ์ิ 2565 
ครั�งท่� 

7

วันพุธิท่� 26 ม่กราคม่ 2565
ครั�งท่� 
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	 	 จ�กนัั�นั	เสำด็ำจฯ	ไปที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัโรงเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัสำุนัที่รเวช	 บ้�นัสำะเนัพิ่อง	 หม้่ที่่�	 1	
ตำ�บลัไล่ัโว่	อำ�เภอสัำงขลัะบุร่	จังหวัดำก�ญจนับุร่	พิระร�ชที่�นั
สำิ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัผู้้�ห่ม
กันัหนั�วแลัะพิันัธิ์ุ์ไม้ผู้ลั	 (เง�ะโรงเร่ยนั)	 แก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั	
แลัะม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “ให้ป้ระสานุมูีลันิุธิิชัยพัิฒนุา นุำาพัินุธ์ุิไก่ เป็้ด มีาสนัุบสนุุนุ
ให้โรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุแห่งนุี� ส่วนุเร่�องสะพิานุ
ข้ามีห้วยโรคี� ให้จัังหวัดดำาเนิุนุการช่วยเหล่ัอ เพ่ิ�อให้ชาวบ้านุ
ใช้สัญจัรยามีเจ็ับป่้วยระหว่างโรงพิยาบาลั เนุ่�องจัากหมู่ีบ้านุ
แห่งนีุ�ไม่ีมีีสถานุพิยาบาลั”

	 	 -	วันัที่่�	22	กุมภ�พิันัธิ์์	2565	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�มผู้ลั
ก�รดำำ�เนัินัง�นัศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัที่่�นั
ผู้้้หญิงมณ่รัตนั์	 บุนันั�ค	 บ้�นัป�งสำนัุก	 หม้่ที่่�	 6	 ตำ�บลัไลั่โว่	
อำ�เภอสำังขลัะบุร่	จังหวัดำก�ญจนับุร่	แลัะไดำ้พิระร�ชที่�นั
สำิ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัผู้้�ห่ม
กันัหนั�วแลัะพิันัธิ์ุ์ไม้ผู้ลั	 (เง�ะโรงเร่ยนั)	 แก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั	
ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนท่านผ้�หญิงมณ้รัตน์ บุันนาค 
บั�านปางสนุก หม่้ท้� 6 ตำาบัลไล่โว่ อัำาเภอัสังขละบุัร้ จังหวัดำกาญจนบุัร้

  “ให้กรมีชลัป้ระที่านุร่วมีกับสำานุักงานุ กป้ร. พิิจัารณา
แนุวที่างการป้รับป้รุงแลัะกระจัายระบบป้ระป้าภููเขาเพิิ�มีเติ้มี
ให้กับราษฎรในุพ่ิ�นุทีี่�”
	 	 -	วันัที่่ �	23	กุมภ�พิันัธิ์์	2565	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจ	ณ	โรงพิย�บ�ลัสัำงขลัะบุร่	อำ�เภอสัำงขลัะบุร่	
จ ังหว ัดำก�ญจนับุร ่ 	ที่รงเป ิดำแพิรคลัุมป ้�ยช ่ �ออ�ค�ร		
“อ�ค�รพิระร�ชที่�นั	 26”	 แลัะที่รงปลั้กต้นัจำ�ปีสำิรินัธิ์ร	
โอก�สำนั่ �	 พิระร�ชที่�นัสำิ �งของให้แก่ผู้้ ้ป ่วย	 ช�ย-หญิง	
ที่อดำพิระเนัตรนิัที่รรศก�ร	

โรงพยุาบัาลสังขละบุัร้ อัำาเภอัสังขละบุัร้ จังหวัดำกาญจนบุัร้

	 	 จ�กนัั�นั	เสำด็ำจฯ	ไปที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัโรงเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัเฮงเค็ลัไที่ย	 บ้�นัทุ่ี่งมะเซ้อย่อ	 หม่้ท่ี่�	
4	ตำ�บลับ้องต่�	อำ�เภอไที่รโยค	จังหวัดำก�ญจนับุร่	ม่พิระร�ชดำำ�ริ	
สำรุปคว�มว่�	“ให้กรมีชลัป้ระที่านุขุดลัอกสระนุำ�าเพ่ิ�อสนัุบสนุุนุ
การเกษต้รในุฤดูแล้ังให้แก่ราษฎรบริเวณใกล้ัเคียง”

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนเฮ่งเค็ลไทยุ บั�านทุ่งมะเซ้อัยุ่อั หม่้ท้� 4 
ตำาบัลบั�อังต้� อัำาเภอัไทรโยุค จังหวัดำกาญจนบุัร้

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านเขาสารภ้ หม่้ท้� 3 ตำาบัลทับัพริก 
อัำาเภอัอัรัญประเทศ จังหวัดำสระแก�ว

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจ	ณ	โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
บ้�นัเข�สำ�รภ่	 หม้่ที่่�	 3	 ตำ�บลัที่ับพิริก	 อำ�เภออรัญประเที่ศ	

วันศุกร์ท่� 25 กุม่ภาพันธ์ิ 2565 
ครั�งท่� 
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สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)26

จังหวัดำสำระแก้ว	ได้ำพิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นั
นัักเร่ยนั	 พิระร�ชที่�นัพิันัธิ์ุ ์ไม้ผู้ลั	 แก่ผู้ ้ ้แที่นัช�วบ้�นั	
แลัะพิระร�ชที่�นัเข็มเชิดำช้เก่ยรติ	ชั�นัที่่�	1	แก่ผู้้้ปฏิิบัติง�นั
โครงก�รต�มพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะที่อดำพิระเนัตรก�รสำ�ธิ์ิตก�ร
เร่ยนัก�รสำอนัในัวิช�ต่�งๆ

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�ม
คว�มก้�วหนั้�โครงก�รศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนั
อ ันั เนั ่ � อ งม�จ�กพิระร�ชดำ ำ �ร ิ 	 ต ำ �บลัเข�ห ินัซ้ ้อนั	
อำ�เภอพินัมสำ�รค�ม	จังหวัดำฉะเชิงเที่ร�	โดำยม่พิระร�ชดำำ�ริ
เก่�ยวกับก�รส่ำงเสำริมก�รผู้ลิัตด้ำ�นัก�รเกษตร	ควบค่้ไปกับก�ร
รักษ�คุณภ�พิสิำ�งแวดำล้ัอม	

โครงการศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้�อันอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
ตำาบัลเขาหินซ้�อัน อัำาเภอัพนมสารคาม จังหวัดำฉีะเชิงเทรา

โครงการจัดำหานำ�าบัาดำาลขนาดำใหญ่แก�ป่ญหาภัยุแล�งอัันเนื�อังมาจาก
พระราชดำำาริ ตำาบัลหนอังฝ้ั่ายุ อัำาเภอัเลาขวัญ จังหวัดำกาญจนบุัร้

	 	 พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	 แลัะสำมเดำ็จพิระนั�งเจ้�ฯ	
พิระบรมร�ชินั่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงเปิดำโครงก�รจัดำห�นัำ��บ�ดำ�ลั
ขนั�ดำใหญ่แก้ปัญห�ภัยแลั้งอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
ตำ�บลัหนัองฝ้�ย	อำ�เภอเลั�ขวัญ	จังหวัดำก�ญจนับุร่	โอก�สำน่ั�
ที่รงที่อดำพิระเนัตรนิัที่รรศก�รเก่�ยวกับนัำ��	แลัะนัำ��บ�ดำ�ลั	ต่อม�	
เสำด็ำจฯ	ไปยังบริเวณที่รงปล้ักต้นัไม้	พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระเจ้�อย่้หัว	
ที่รงปล้ักต้นัรวงผึู้�ง	จำ�นัวนั	1	 ต้นั	แลัะสำมเด็ำจพิระนั�งเจ้�ฯ	
พิระบรมร�ชิน่ั	ที่รงปล้ักต้นัรวงผึู้�ง	จำ�นัวนั	1	ต้นั	เสำด็ำจฯ

	 	 ในัก�รนั่�	พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	ที่รงพิระกรุณ�
โปรดำเกลั้�โปรดำกระหม่อมรับโครงการจััดหานุำ �าบาดาลั
ขนุาดใหญ่แก้ปั้ญหาภัูยแล้ัง	 เป็นั	“โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ”	ต้นัแบบ	เม่�อวันัที่่�	16	เมษ�ยนั	2564	เพิ่�อ
บรรเที่�คว�มเดำ่อดำร้อนัแก่ร�ษฎีรจ�กภ�วะวิกฤติภัยแลั้ง	
จ ำ�นัวนั	 15	 แห ่ง	 กระจ�ยอย ้ ่ที่ ั � วที่ ุก	 “ภ ้ม ิสำ ังคม”	
ของประเที่ศไที่ย	ในัพ่ิ�นัท่ี่�	11	จังหวัดำ	ได้ำแก่	จังหวัดำเช่ยงใหม่	
ลัำ�พ้ินั	ขอนัแก่นั	ก�ฬสิำนัธ์ุิ์	นัครพินัม	ศร่สำะเกษ	ฉะเชิงเที่ร�	
ก�ญจนับุร่	นัครปฐม	ร�ชบุร่	แลัะพิัที่ลัุง	เม่�อดำำ�เนัินัก�ร
แล้ัวเสำร็จทุี่กพ่ิ�นัท่ี่�	จะม่ประช�ชนัได้ำรับประโยชน์ัไม่น้ัอยกว่�	
37,600	ครัวเร่อนั	หร่อ	143,000	คนั	ครอบคลุัมพ่ิ�นัท่ี่�กว่�	
557,000	ไร่	ปริม�ณนัำ��รวม	11,100,000	ล้ักบ�ศก์เมตรต่อปี	
ช่วยประหยัดำร�ยจ่�ยให้ประช�ชนักว่�	500,000,000	บ�ที่ต่อปี	
จ�กก�รได้ำม่นัำ��ด่ำ�มสำะอ�ดำบริก�รฟื้ร่

โครงการศึกษาวิจัยุและพัฒนาสิ�งแวดำล�อัมแหลมผักเบ้ั�ยุอัันเนื�อังมาจาก
พระราชดำำาริ อัำาเภอับั�านแหลม จังหวัดำเพชรบุัร้

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปที่อดำพิระเนัตร
ก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รศึกษ�วิจัยแลัะพิัฒนั�สำิ�งแวดำลั้อม
แหลัมผัู้กเบ่�ยอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอบ้�นัแหลัม	
จังหวัดำเพิชรบุร่	ที่รงที่อดำพิระเนัตรว่ดิำทัี่ศน์ั	 ชุดำ	“ร้้คิดำ	 ร้้ที่ำ�	
เที่คโนัโลัย่บำ�บัดำนัำ��เส่ำย	แลัะกำ�จัดำขยะ”	ซึ้�งได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ
เก่ �ยวกับแผู้นัก�รจัดำก�รนัำ��เสำ่ยสำำ�หรับแม่นัำ ��เพิชรบุร่ว่�	
ให้ศึกษ�อย่�งแนั่ชัดำก่อนั	 จึงค่อยดำำ�เนัินัก�ร	 จ�กนัั �นั	
เสำดำ็จไปที่อดำพิระเนัตรแปลังนั�สำ�ธิ์ิต	ที่รงโยนักลั้�พิันัธิ์ุ์ข้�ว
แลัะที่รงม่พิระร�ชกระแสำ	ให้โครงก�รศึกษ�วิจัยแลัะพัิฒนั�
แหลัมผัู้กเบ่�ยอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ให้บริก�รวิช�ก�ร
ดำ้�นัก�รจัดำก�รสำิ �งแวดำลั้อม	 ในัพิ่ �นัที่่ �โรงเร ่ยนัตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนั	ต่อจ�กนัั �นั	ประที่ับรถไฟื้ฟื้้�พิระที่่ �นัั �ง
ที่อดำพิระเนัตรเสำ้นัที่�งศึกษ�ธิ์รรมช�ติ	 แลัะพิันัธิ์ุ ์สำ ัตว์	
ในัป่�ช�ยเลันั	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	ให้สำำ�นัักง�นั	กปร.	พิิจ�รณ�
สำนัับสำนัุนัก�รดำำ�เนัินัง�นัก�รปรับปรุงสำะพิ�นัไม้ป่�ช�ยเลันั	
ระยะท่ี่�	2	ต่อไป

วันศุกร์ท่� 18 ม่่นาคม่ 2565
ครั�งท่� 
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วันท่� 3 เม่ษายุน 2565 
ครั�งท่� 

10

วันศุกร์ท่� 27 พฤษภาคม่ 2565 
ครั�งท่� 
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รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2565 27

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงเปิดำพิิธิ์่
ง�นัรณรงค์ถ่�ยที่อดำเที่คโนัโลัย่ก�รผู้ลัิตข้�วระดำับประเที่ศ	
เนั่ �องในัวันัข้�วแลัะช�วนั�แห่งช�ติ	ประจำ�ปี	2565	
ณ	พิระร�ช�นั ุสำ�วร ่ย ์ 	สำมเดำ ็จพิระสำ ุร ิ โยที่ ัย	จ ังหว ัดำ
พิระนัครศร่อยุธิ์ย�

พระราชานุสาวร้ย์ุ สมเด็ำจพระสุริโยุทัยุ จังหวัดำพระนครศร้อัยุุธิยุา

โครงการเกษตรรวมใจอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
โรงเร้ยุนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบัก จังหวัดำนครนายุก

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ที่อดำพิระเนัตร
โครงก�รที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ	แลัะโครงก�รเกษตรรวมใจอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ร	ิ โรงเร่ยนัที่ห�รก�รสำัตว	์ กรมก�รสำัตวท์ี่ห�รบก	
จังหวัดำนัครนั�ยก	

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปลั้กข้�ว	
ณ	แปลังสำ�ธิิ์ตก�รเกษตร	โรงเร่ยนันั�ยร้อยพิระจุลัจอมเกล้ั�	
จังหวัดำนัครนั�ยก	ที่อดำพิระเนัตรนัิที่รรศก�รภ�ยในัอ�ค�ร
อเนักประสำงค์	แลัะรับฟัื้งร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นักิจกรรม
แปลังสำ�ธิ์ิตก�รเกษตร	 จ�กหนั่วยง�นัที่่�เก่ �ยวข้อง	 ไดำ้แก	่
ศ้นัย์วิจัยข้�วปทุี่มธิ์�น่ั	กรมก�รข้�ว	กรมส่ำงเสำริมก�รเกษตร,	
สำำ�นัักง�นัเกษตรจังหวัดำนัครนั�ยก,	 กรมชลัประที่�นั,	
กองพิันัที่ห�รร�บ	 โรงเร่ยนันั�ยร้อยพิระจุลัจอมเกลั้�,	
กรมนัักเร่ยนันั�ยร้อยรักษ�พิระองค์	โรงเร่ยนันั�ยร้อย
พิระจุลัจอมเกล้ั�,	ศ้นัย์เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ข้�วนัครนั�ยก	กรมก�รข้�ว,	
สำถ�นั่พิัฒนั�ที่่�ดำินันัครนั�ยก	 สำำ�นัักง�นัพิัฒนั�ที่่�ดำินัเขต	 1	
กรมพิัฒนั�ที่่ �ดำ ินั,	 สำำ�นัักง�นัประมงจังหวัดำนัครนั�ยก	
กรมประมง
	 	 เสำดำ็จ	ฯ	ไปที่รงปลั้กข้�วพิันัธิ์ุ์	กข	87	ลังในัแปลังสำ�ธิ์ิต
ก�รเกษตร	 แลัะที่รงปลั่อยปลั�ตะเพิย่นัข�ว	 จำ�นัวนั	 9	 ตัว	
ลังในัแปลังสำ�ธิิ์ตก�รเกษตรท่ี่�	5	เพ่ิ�อเล่ั�ยงในันั�ข้�ว

แปลงสาธิิตการเกษตร โรงเร้ยุนนายุร�อัยุพระจุลจอัมเกล�า 
จังหวัดำนครนายุก

	 	 เสำด็ำจ	ฯ	ไปที่อดำพิระเนัตรก�รดำำ�เนิันัง�นักิจกรรมแปลังปล้ัก
ผัู้กปลัอดำภัย	ได้ำพิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์กบทุ่ี่งกุลั�	จำ�นัวนั	30	ตัว	
แก่โครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ ์ดำ ่	 โรงเร ่ยนัก�รสำัตว ์ที่ห�รบก	
กรมก�รสัำตว์ที่ห�รบก	 เพ่ิ�อใช้ในัก�รที่ดำลัองผู้สำมข้�มสำ�ยพัินัธ์ุิ์
กับกบที่้องถิ�นัจังหวัดำนัครนั�ยก	พิระร�ชที่�นักระบ่อจ�ก
โครงก�รเกษตรรวมใจฯ	จำ�นัวนั	6	ตัว	แก่ผู้้้แที่นัเกษตรกร
จ�กจังหวัดำสำุรินัที่ร์	เพิ่�อใช้ประโยชนั์ต�มแนัวที่�งโครงก�ร
ธิ์นั�ค�รโค-กระบ่อที่รงพิระกรุณ�เสำด็ำจ	ฯ	เปิดำศ้นัย์ผู้ลัติพัินัธ์ุิ์
ปลั�นัำ��จ่ดำพิระร�ชที่�นั	 “เพิ่�อนัช่วยเพิ่�อนั”	ภ�คตะวันัออก	
แลัะโรงเร่อนัศ้นัย์ผู้ลิัตพัินัธ์ุิ์ปลั�นัำ��จ่ดำ	ทัี่�งน่ั�	ที่รงเย่�ยมร�ษฎีร
ที่่�เฝ้�ที่้ลัลัะอองพิระบ�ที่รับเสำด็ำจ	ระหว่�งเส้ำนัที่�งเสำด็ำจ	ฯ

วันเสาร์ท่� 4 มิ่ถุนายุน 2565 
ครั�งท่� 
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วันพุธิท่� 6 กรกฎาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

13

วันพุธิท่� 27 กรกฎาคม่ 2565 
ครั�งท่� 
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สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)28

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�ม
ก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ ์ดำ่	 กองพิันัที่ห�รร�บ	
โรงเร่ยนันั�ยร้อยพิระจุลัจอมเกลั้�	 จังหวัดำนัครนั�ยก	
ที่รงปล้ักต้นัมะม่วงมห�ชนัก	แลัะที่รงพิระดำำ�เนิันัไปที่อดำพิระเนัตร
ก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ ์ดำ่	 กองพิันัที่ห�รร�บ	

โครงการทหารพันธ์ุิด้ำ กอังพันทหารราบั โรงเร้ยุนนายุร�อัยุพระจุลจอัมเกล�า จังหวัดำนครนายุก

โรงเร่ยนันั�ยร้อยพิระจุลัจอมเกลั้�	 ซ้ึ�งเริ�มดำำ�เนัินัก�รเม่�อป	ี
2563	ปัจจุบันั	ขย�ยผู้ลัส่้ำระยะท่ี่�	2	นัอกจ�กน่ั�	ที่อดำพิระเนัตร
ก�รดำำ�เนัินัง�นัภ�ยในัโครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ ์ดำ่อ่ �นั	 ๆ	 เช่นั	
ก�รปลั้กผู้ักในัภ�ชนัะเหลั่อใช้	ก�รผู้ลัิตปุ �ยหมักสำ้ตร
พิระร�ชที่�นั	 ก�รขย�ยพัินัธ์ุิ์เช่�อไตรโคเดำอร์ม�แลัะก�รผู้ลิัต
ฮอร์โมนับำ�รุงพ่ิช

วันเสาร์ท่� 3 กันยุายุน 2565  
ครั�งท่� 
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การรับัเสด็ำจและสรุปีพระราชดำำาริ

 พ่�นท่�ภาคตะวันออกเฉ่ียุงเหน่อ จำานวน 8 ครั�ง

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จ	ฯ	ไปที่รงเปิดำง�นัวันัดำินัโลัก	
ปี	2564	ณ	สำถ�น่ัพัิฒนั�ท่ี่�ดิำนัร้อยเอ็ดำ	จังหวัดำร้อยเอ็ดำ	ม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปได้ำดัำงน่ั�
  “ที่รัพิยากรดินุ เป็้นุสิ�งทีี่�มีีความีสำาคัญต่้อการดำารงชีวิต้ของมีนุุษย์แลัะสิ�งมีีชีวิต้ทัี่�งหลัาย ควบคู่กับที่รัพิยากรนุำ�า แลัะเป็้นุ
สิ�งสำาคัญป้ระการหนุ้�งในุการสร้างความีมีั�นุคงที่างอาหาร ทีุ่่งกุลัาร้องไห้ก็เป้็นุต้ัวอย่างที่ี�ดี หลัายสิบป้ีก่อนุ ดินุทีุ่่งกุลัาร้องไห้
ไม่ีสมีบูรณ์เพิาะป้ลูักไม่ีได้ผลั เม่ี�อมีีการแก้ไขป้รับป้รุงดินุด้วยหลัักวิชา แลัะวิธีิการทีี่�เหมีาะสมี ซ้ึ่�งต้้องใช้เวลัานุานุกว่าจัะได้รับผลัสำาเร็จั 
จั้งสามีารถเพิาะป้ลัูกพิ่ชได้ผลัดี โดยเฉพิาะข้าวคุณภูาพิดีที่ี�ที่ั�วโลักรู้จััก ดินุมีีคุณค่าแลัะสำาคัญต้่อความีอยู่รอดของชีวิต้ 
การใช้ป้ระโยชนุ์จัากดินุ จั้งต้้องป้ระกอบไป้ด้วยความีรู ้แลัะจัิต้สำานุ้ก ค่อไมี่เห็นุแก่ป้ระโยชนุ์ส่วนุต้นุฝ่่ายเดียว 
เมี่�อได้รับป้ระโยชนุ์จัากดินุแลั้ว ก็ต้้องรู้จัักบำารุงรักษาดินุ ให้คงสภูาพิอุดมีสมีบูรณ์อยู่เสมีอ ให้เกิดความียั�งย่นุ คนุรุ่นุหลััง
จัะได้ป้ระโยชน์ุจัากดินุในุการยังชีวิต้ส่บต่้อไป้” 

สถาน้พัฒนาท้�ดิำนร�อัยุเอ็ัดำ จังหวัดำร�อัยุเอ็ัดำ

วันพฤหัสบัด่ำท่� 2 ธัินวาคม่ 2564 
ครั�งท่� 

1



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)30

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำบุร่รัมย์	ได้ำแก่

  - โรงเร่ยนติำารวจัติระเวนชายแด็นชมรม 9 สิมาคมจ่ัน
แห่งประเที่ศไที่ยเฉล่ื่มพิ่ระเก่ยรต่ิพิ่ระบาที่สิมเด็็จัพิ่ระเจ้ัาอยู่หัว 
เน่�องในโอกาสิพิ่ระราชพ่ิ่ธ่ิมหามงคลื่เฉล่ื่มพิ่ระชนมพิ่รรษา 
6 รอบ 5 ธัินวาคม 2542	ม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�
  “ให้หนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้องดำาเนุินุการป้รับป้รุงถนุนุบนุ
คันุคลัองส่งนุำ�า 7L-RMC อ่างเก็บนุำ�าลัำานุางรองอันุเนุ่�องมีาจัาก
พิระราชดำาริ (คลัองซึ่อยทีี่� 7 แยกออกไป้ที่างซ้ึ่ายของคลัอง
ส่งนุำ�าสายใหญ่ฝั่�งขวาของอ่างเก็บนุำ�าลัำานุางรองอันุเนุ่�องมีาจัาก
พิระราชดำาริ) ระยะที่างต้ามีความีเหมีาะสมี เพ่ิ�อให้นัุกเรียนุ 
แลัะบุคลัากรของโรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุชมีรมี 9 
สมีาคมีจีันุแห่งป้ระเที่ศไที่ย เฉลิัมีพิระเกียรติ้พิระบาที่สมีเด็จั

พิระเจั้าอยู ่ห ัว เนุ่ �องในุโอกาสพิระราชพิิธิ ีมีหามีงคลั
เฉลัิมีพิระชนุมีพิรรษา 6 รอบ 5 ธิันุวาคมี 2542 รวมีที่ั�ง
ราษฎรในุพ่ิ�นุทีี่�ใกล้ัเคียงสามีารถสัญจัรได้สะดวกทุี่กฤดูกาลั”

	 	 -	ศูนย์การเร่ยนติำารวจัติระเวนชายแด็นที่รัพิ่ย์ที่รายที่อง 
หมู่ที่่� 17 ติำาบลื่โคกมะม่วง อำาเภอปะคำา จัังหวดั็บุร่รมย์ 
ม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�
  “1. ให้หนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้องที่ำาการป้รับป้รุงซึ่่อมีแซึ่มี
ระบบนุำ�าบาดาลัทีี่�มีีอยู่ให้สามีารถใช้งานุได้อย่างมีีป้ระสิที่ธิิภูาพิ  
หากยังไมี่เพิียงพิอให้ที่ำาการสำารวจัพิ่�นุที่ี� เพิ่�อหาแนุวที่าง
ในุการช่วยเหล่ัอต่้อไป้ 
   2. ให้ดำาเนิุนุการจััดหาเมีล็ัดพัินุธ์ุิบัวสายพัินุธ์ุิเวียดนุามี 
ซึ่้�งมีีลัักษณะกรอบ หอมี อร่อย เมี็ดใหญ่ มีาที่ำาการที่ดลัอง
ป้ลูักเพิาะพัินุธ์ุิเพ่ิ�อนุำาไป้ใช้ป้ระกอบอาหารแลัะขนุมี”

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนทรัพย์ุทรายุทอัง หม่้ท้� 17 ตำาบัลโคกมะม่วง อัำาเภอัปะคำา จังหวัดำบุัร้รมย์ุ

วันพุธิท่� 5 ม่กราคม่ 2565 
ครั�งท่� 

2



รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2565 31

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จ	ฯ	โครงการ
พิ่ัฒนาเด็็กแลื่ะเยาวชนในถึ่�นทีุ่รกันด็าร โรงเร่ยนพิ่ระเที่พิ่
ญาณว่ศ่ษฏ์์อุด็มว่ที่ย์ อำาเภอห้วยผึ�ง จัังหวัด็กาฬสิ่นธิุ ์
ม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�	
  “1. ให้สำานุักงานุ กป้ร. แลัะกรมีชลัป้ระที่านุ ร่วมีกันุ
ดำาเนุินุงานุจััดที่ำาระบบสูบนุำ�าพิลัังงานุแสงอาที่ิต้ย์ พิร้อมีที่ั�ง
ต้ิดต้ั�งเสาไฟฟ้าระบบพิลัังงานุแสงอาที่ิต้ย์รอบสระนุำ�า แลัะ
ติ้ดตั้�งระบบกรองนุำ�าด่�มีสะอาดให้แก่โรงเรียนุฯ
  2. ให้มูีลันิุธิิชัยพัิฒนุา นุำาไก่ไข่เข้ามีาสนัุบสนุุนุในุโรงเรียนุ 
พิร้อมีที่ั�งให้คำาแนุะนุำาในุการเลัี�ยงแลัะสนุับสนุุนุอาหารไก่
ให้ด้วย
  3. ให้กรมีป้ระมีง เข้ามีาสอนุวิธีิการเลีั�ยงป้ลัาดุกในุกระชัง 
เพ่ิ�อเพิิ�มีความีรู้ให้กับครูแลัะนัุกเรียนุ”

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ติดำต�มก�ร
ดำำ�เนัินัง�นัโครงการที่หารพิ่ันธิุ์ด็่ กรมพิ่ลื่าธิ่การที่หารบก 
ติำาบลื่จัันทึี่ก อำาเภอปากช่อง จัังหวัด็นครราชส่ิมา
	 	 ปัจจุบันัโครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ์ดำ่	 ไดำ้ดำำ�เนัินักิจกรรมต่�ง	 ๆ	
ประกอบดำ ้วย	 ก ิจกรรมก�รเลั ่ � ยงปลั�นั ิลัจ ิตรลัดำ�	
สำวนัแห่งก�รเร่ยนัร้้	ซึ้�งใช้พ่ิชผัู้กสำมุนัไพิรท่ี่�ปล้ักในัโครงก�รฯ	
ตกแต่งเป็นัแปลังสำวยง�ม	แปลังมะนั�วพิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์แป้นั
พิิจิตร	แปลังปลั้กผู้ักสำวนัครัว	ก�รเลั่�ยงแพิะพิระร�ชที่�นั
พิันัธิ์ุ์แบลั็คเบงกอลัแลัะเลั่�ยงหม้ป่�

โครงการทหารพันธ์ุิด้ำ กรมพลาธิิการทหารบัก ตำาบัลจันทึก 
อัำาเภอัปากช่อัง จังหวัดำนครราชส้มา

โครงการพัฒนาเด็ำกและเยุาวชนในถิ�นทุรกันดำาร
โรงเร้ยุนพระเทพญาณวิศิษฏ์ิอุัดำมวิทย์ุ อัำาเภอัห�วยุผึ�ง จังหวัดำกาฬสินธ์ุิ

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจ	ในัเขตพิ่�นัที่่�จังหวัดำอุดำรธิ์�นั่	แลัะจังหวัดำ
สำกลันัคร	ได้ำแก่

วันพิ่ฤหัสิบด่็ท่ี่� 5 พิ่ฤษภาคม 2565
  - โรงเร่ยนบ้านขัาวัว ติำาบลื่พิ่ังงู อำาเภอหนองหาน 
จัังหวัด็อุด็รธิาน่
	 	 	 เสำดำ็จ	 ฯ	 ไปที่รงเปิดำอ�ค�ร	 “จิตติม�วิร ิยวัฒนั์”	
ซึ้�งเป็นัอ�ค�รเร่ยนั	1	ชั�นั	จำ�นัวนั	4	ห้อง		โดำยได้ำรับพิระร�ช
ที่�นังบประม�ณสำนัับสำนัุนัก�รก่อสำร้�งที่ดำแที่นัหลัังเดำิมที่่�
ที่รุดำโที่รม	 จ�กม้ลันัิธิ์ิสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	 จำ�นัวนั	
800,000	บ�ที่	โดำยช่�ออ�ค�รดัำงกล่ั�วเป็นันั�มพิระร�ชที่�นั
ท่ี่�เป็นัช่�อของข้�ร�ชก�รบำ�นั�ญ	กระที่รวงศึกษ�ธิิ์ก�รท่ี่�มอบเงินั
ให้กับม้ลันัิธิ์ิสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	เพิ่�อสำร้�งโรงเร่ยนั
ในัถิ�นัทุี่รกันัดำ�ร

ศ้นย์ุเร้ยุนร้�ชุมชนต�นแบับัเศรษฐกิจพอัเพ้ยุงบั�านคำาข่า ตำาบัลไร่ 
อัำาเภอัพรรณานิคม จังหวัดำสกลนคร

วันศุกร์ท่� 28 ม่กราคม่ 2565 
ครั�งท่� 

3

วันอังคารท่� 1 กุม่ภาพันธ์ิ 2565
ครั�งท่� 

4

วันท่� 5 – 6 พฤษภาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

5



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)32

  - ศูนย์เร่ยนรู้ชุมชนต้ินแบบเศรษฐก่จัพิ่อเพ่ิ่ยงบ้านคำาข่ัา 
ติำาบลื่ไร่ อำาเภอพิ่รรณาน่คม จัังหวัด็สิกลื่นคร
	 	 	 เสำดำ็จฯ	 เปิดำศ้นัย์เร ่ยนัร้ ้ช ุมชนัต้นัแบบเศรษฐกิจ
พิอเพิ่ยงบ้�นัคำ�ข่�	ซ้ึ�งศ้นัย์เร่ยนัร้้ชุมชนัต้นัแบบเศรษฐกิจ
พิอเพ่ิยงบ้�นัคำ�ข่�	ม่ร�ษฎีรส่ำวนัใหญ่เป็นัช�วภ้ไที่	อ�ช่พิหลััก	
ค่อ	ที่ำ�นั�	ส่ำวนัอ�ช่พิเสำริม	ค่อ	เล่ั�ยงสัำตว์	ที่ำ�สำวนั	ที่อผู้้�	ค้�ข�ย	
แลัะแปรร้ปอ�ห�ร	ปัจจุบันั	เกษตรกรท่ี่�ที่ำ�นั�หันัม�ที่ำ�เกษตร
อินัที่ร่ย์เป็นัจำ�นัวนัม�ก	แลัะเข้�ร่วมเป็นัสำม�ชิกของสำม�พัินัธ์ิ์
เกษตรอินัที่ร่ย์แห่งประเที่ศไที่ย	ซ้ึ�งเป็นัเคร่อข่�ยของม้ลันัิธิ์ิ
สำม�พัินัธ์ิ์เกษตรอินัที่ร่ย์ในัพิระร�ช้ปถัมภ์

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�ม
ผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รพิัฒนั�เดำ็กแลัะเย�วชนัในัถิ�นั
ทุี่รกันัดำ�รต�มพิระร�ชดำำ�ริ	โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั	
เพ่ิ�อที่อดำพิระเนัตรกิจกรรมของโรงเร่ยนั	แลัะที่รงติดำต�มก�ร
ดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รพิัฒนั�คุณภ�พิช่วิตสำ�มเณร	โรงเร่ยนั
พิระปริยัติธิ์รรม	แผู้นักสำ�มัญศึกษ�	ในัเขตพิ่�นัที่่ �จังหวัดำ
อำ�นั�จเจริญ	จังหวัดำศร่สำะเกษ	แลัะจังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�น่ั	

วันพิ่ฤหัสิบด่็ท่ี่� 21 กรกฎาคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	โครงก�ร
พิัฒนั�เดำ็กแลัะเย�วชนัในัถิ�นัทีุ่รกันัดำ�รต�มพิระร�ชดำำ�ริ	
ณ	 โรงเร ่ยนัต ำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ ้�นัห ้วยฆ้ ้อง	
อำ�เภอช�นัุม�นั	จังหวัดำอำ�นั�จเจริญ	ที่อดำพิระเนัตรก�ร
ดำำ�เนัินัง�นัของศ้นัย์พิัฒนั�เดำ็กเลั็กบ้�นัห้วยฆ้้อง	แลัะก�ร
ดำำ�เนั ินัง�นักลัุ ่มเศรษฐกิจพิอเพิ่ยงต�มพิระร�ชดำำ�ร	ิ
จังหวัดำอำ�นั�จเจริญ	
	 	 โรงเร่ยนัวัดำประช�นิัมิตโสำภิตธิ์รรมภ�ณ	อำ�เภออุทุี่มพิรพิิสัำย	
จังหวัดำศร่สำะเกษ	 ที่รงติดำต�มก�รดำำ�เนัินัโครงก�รต�ม
พิระร�ชดำำ�ริของกลัุ ่มโรงเร่ยนัพิระปริยัติธิ์รรม	แผู้นัก
สำ�มัญศึกษ�	 จังหวัดำศร่สำะเกษ	 9	 โรงเร่ยนั	 ในั	 8	 อำ�เภอ	
ม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�
  “ขอให้สำานุักงานุ กป้ร. ร่วมีกับจัังหวัดศรีสะเกษ 
กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะหนุ่วยงานุทีี่�เกี�ยวข้อง พิิจัารณาแนุวที่าง
แก้ไขป้ัญหานุำ�าอุป้โภูคบริโภูคไมี่เพิียงพิอ แลัะคุณภูาพินุำ�า
ให้กับกลัุ ่มีโรงเรียนุพิระป้ริยัต้ิธิรรมี แผนุกสามีัญศ้กษา 
จัังหวัดศรีสะเกษ จัำานุวนุ 9 แห่ง รวมีถ้งขอให้ด ูด ้านุ
สาธิารณสุขด้วย”

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอัาทิตย์ุทุ่นลอัยุนำ�าร่วมกับัโรงไฟฟ้า
พลังนำ�าเขื�อันสิรินธิร อัำาเภอัสิรินธิร จังหวัดำอุับัลราชธิาน้

วันศุกร์ท่ี่� 22 กรกฎาคม 2565
	 	 เสำด็ำจฯ	โครงก�รโรงไฟื้ฟ้ื้�พิลัังง�นัแสำงอ�ทิี่ตย์ทุ่ี่นัลัอยนัำ��
ร ่วมกับโรงไฟื้ฟื้้�พิลัังนัำ ��เข ่ �อนัสำิร ินัธิ์ร	 อำ�เภอสำิร ินัธิ์ร	
จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�น่ั	

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปที่รงติดำต�มก�ร
ดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ	ค่�ยศร่สำองรัก	อำ�เภอเม่อง	
จังหวัดำเลัย	ม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�
  “ให้สำานุักงานุ กป้ร. กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะหนุ่วยงานุ
ทีี่�เกี�ยวข้อง พิิจัารณาดำาเนิุนุการป้รับป้รุงอ่างเก็บนุำ�าห้วยนุ้อย 
พิร้อมีก่อสร้างสถานุีส ูบนุำ �าด ้วยพิลัังงานุแสงอาที่ิต้ย ์ 
แลัะระบบกระจัายนุ ำ �า ให ้แก ่โครงการที่หารพิันุธิ ุ ์ด ี 
ค่ายศรีสองรัก แลัะราษฎรโดยรอบพ่ิ�นุทีี่�โครงการ” 

โครงการทหารพันธ์ุิด้ำ ค่ายุศร้สอังรัก อัำาเภอัเมือัง จังหวัดำเลยุ

วันท่� 21 – 22 กรกฎาคม่ 2565  
ครั�งท่� 

6

วันเสาร์ท่� 6 สิงหาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

7



รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2565 33

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำสุำรินัที่ร์	แลัะจังหวัดำบุร่รัมย์	
ได้ำแก่

วันจัันที่ร์ท่ี่� 22 ส่ิงหาคม 2565
	 	 เสำด็ำจฯ	โครงก�รผู้ลิัตพัินัธ์ุิ์กบพิระร�ชที่�นั	บ้�นักระเบ่�อง	
ตำ�บลันั�หนัองไผู่้	อำ�เภอชุมพิลับุร่	จังหวัดำสุำรินัที่ร์	แลัะเสำด็ำจฯ	
ไปยัง	กลุ่ัมผู้้้ผู้ลิัตเมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ข้�วหอมมะลิั	105	พิระร�ชที่�นั	
“เพิ ่ �อนัช ่วยเพิ ่ �อนั”	 บ ้�นักระเบ ่ �อง	 ต ำ�บลัหนัองไผู้	่
อำ�เภอชุมพิลับุร่	 จังหวัดำสำุรินัที่ร์	 จ�กนัั�นั	 เสำดำ็จฯ	 ไปยัง	
โครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ ์ดำ่	มณฑ์ลัที่ห�รบกที่่�	26	ค่�ยสำมเดำ็จ
เจ้�พิระย�มห�กษัตริย์ศึก	 ตำ�บลัเสำม็ดำ	 อำ�เภอเม่องบุร่รัมย์	
จังหวัดำบุร่รัมย์	ม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�
  “ขอให้สำานัุกงานุ กป้ร. สนัุบสนุุนุงบป้ระมีาณเพิิ�มีเติ้มีให้กับ
ศูนุย์ผลัิต้พิันุธิุ ์สัต้ว์ป้ีกพิระราชที่านุ “เพิ่�อนุช่วยเพิ่�อนุ” 
พ่ิ�นุทีี่�อีสานุใต้้ จัำานุวนุ 3 หนุ่วย ดังนีุ�
  1. โครงการที่หารพิันุธิ ุ ์ด ี  กองพิันุที่หารราบที่ี �  1 
กรมีที่หารราบที่ี� 23 ค่ายสุรธิรรมีพิิที่ักษ์ พิ่�นุที่ี�อีสานุใต้้ 
ส่วนุแยกนุครราชสีมีา
  2. โครงการที่หารพิันุธิ ุ ์ด ี  กองพิันุที่หารราบที่ี �  3 
กรมีที่หารราบที่ี � 16 ค่ายบดินุที่รเดชา พิ่ �นุที่ี �อีสานุใต้้ 
ส่วนุแยกยโสธิร
  3. โครงการที่หารพิันุธิุ์ดี กองพิันุที่หารป้ืนุใหญ่ที่ี� 106 
กรมีที่หารปื้นุใหญ่ทีี่� 6 ค่ายสมีเด็จัพิระพุิที่ธิยอดฟ้าจุัฬาโลัก
มีหาราช พ่ิ�นุทีี่�อีสานุใต้้ ส่วนุแยกร้อยเอ็ด”

โครงการทหารพันธ์ุิด้ำ มณฑลทหารบักท้� 26 ค่ายุสมเด็ำจเจ�าพระยุา
มหากษัตริย์ุศึก ตำาบัลเสม็ดำ อัำาเภอัเมือังบุัร้รัมย์ุ จังหวัดำบุัร้รัมย์ุ

วันอังคารท่ี่� 23 ส่ิงหาคม 2565
	 	 เสำด็ำจฯ	 โครงก�ร	“ที่�งน่ั�ม่ผู้ลั	 ผู้้้คนัรักกันั”	ตำ�บลัช่�งปี�	
ตำ�บลัแตลั	แลัะตำ�บลัระแงง	อำ�เภอศ่ขรภ้มิ	 จังหวัดำสุำรินัที่ร์	
จ�กนัั�นั	 เสำดำ็จฯ	 ไป	 โครงก�รผู้ลัิตพิันัธิ์ุ์ข้�วหอมมะลัิ	 105	
พิระร�ชที่�นั	 บ ้�นัหนัองแคนั	 ต ำ�บลัหนัองไผู้ ่ลั ้อม	
อำ�เภอสำำ�โรงที่�บ	จังหวัดำสุำรินัที่ร์แลัะเสำด็ำจฯ	ไปยัง	ศ้นัย์พัิฒนั�
พัินัธ์ุิ์พ่ิชจักรพัินัธ์ิ์เพ็ิญศิริ	ตำ�บลัสำำ�โรงที่�บ	อำ�เภอสำำ�โรงที่�บ	
จังหวัดำสุำรินัที่ร์

วันพุิ่ธิท่ี่� 24 ส่ิงหาคม 2565
	 	 เสำดำ็จฯ	 โครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ์ดำ่	 กองพิันัที่ห�รร�บที่่�	 3	
กรมที่ห�รร�บที่่ �	 23	 ค่�ยว่รวัฒนั์โยธิ์ินั	 อำ�เภอเม่อง	
จ ังหว ัดำสำ ุร ินัที่ร ์	 จ�กนัั �นั	 โรงเร ่ยนับ้�นัหนัองค ันันั�	
ต ำ�บลัต�เม ่ยง	 อ ำ� เภอพินัมดำงร ัก	 จ ั งหว ัดำสำ ุร ินัที่ร 	์
โครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ์ดำ่	 “ชุมชนัเบิกบ�นั	 อ�ห�รปลัอดำภัย”	
บ ้�นัหนัองค ันันั�	 ต ำ�บลัต�เม ่ยง	 อ ำ�เภอพินัมดำงร ัก	
จังหวัดำสุำรินัที่ร์

วันพิ่ฤหัสิบด่็ท่ี่� 25 ส่ิงหาคม 2565
  เสำดำ็จฯ	 ศ้นัย์พิัฒนั�ที่ักษะแลัะฝึกอ�ช่พิคนัพิิก�รที่�ง
สำติปัญญ�	 ตำ�บลัเช่�อเพิลัิง	 อำ�เภอปร�สำ�ที่	 จังหวัดำสำุรินัที่ร์	
ที่รงเปิดำ	“ศ้นัย์พิัฒนั�ที่ักษะแลัะฝึกอ�ช่พิคนัพิิก�รที่�ง
สำติปัญญ�	จังหวัดำสุำรินัที่ร์”

โครงการทหารพันธ์ุิด้ำ กอังพันทหารราบัท้� 3 กรมทหารราบัท้� 23 
ค่ายุว้รวัฒน์โยุธิิน อัำาเภอัเมือัง จังหวัดำสุรินทร์

วันท่� 22 – 25 สิงหาคม่ 2565  
ครั�งท่� 

8



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)34

การรับัเสด็ำจและสรุปีพระราชดำำาริ

 พ่�นท่�ภาคเหน่อ จำานวน  9  ครั�ง

วันจัันที่ร์ท่ี่� 8 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจเพ่ิ�อที่รงติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�ก�รดำำ�เนิันัง�นั
โครงก�รพัิฒนั�เด็ำกแลัะเย�วชนัในัถิ�นัทุี่รกันัดำ�รต�มพิระร�ชดำำ�ริ	
ณ	ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัดำอยแสำง	หม่้ท่ี่�	13	
ตำ�บลัป�งหม้	 อำ�เภอเม่องแม่ฮ่องสำอนั	 จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	
ครั�งท่ี่�	2	/1049	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปได้ำดัำงน่ั�	
  “1. ขอให้โครงการศูนุย์พิัฒนุาพิันุธิุ์สัต้ว์พิระราชที่านุ
ด่านุซึ่้าย จัังหวัดเลัย มีูลันุิธิิชัยพิัฒนุา สนุับสนุุนุพิันุธิุ์ไก่ไข่
แลัะอาหารสัต้ว์ โดยพิิจัารณาต้ามีความีเหมีาะสมีของพ่ิ�นุทีี่�
  2. ขอให้สำานัุกงานุ กป้ร. กรมีป่้าไม้ี กรมีอุที่ยานุแห่งชาติ้ 
สัต้ว์ป้่า แลัะพิันุธิุ์พิ่ช กรมีที่างหลัวงชนุบที่ แลัะหนุ่วยงานุ
ที่ี�เกี �ยวข้อง พิิจัารณาให้ความีช่วยเหลั่อราษฎร โดยการ
ก่อสร้างสะพิานุแลัะป้รับป้รุงถนุนุต้ามีความีเหมีาะสมี”

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านห�วยุโปงเลา หม่้ท้� 4 ตำาบัลแม่กิ� อัำาเภอัขุนยุวม จังหวัดำแม่ฮ่่อังสอัน

	 	 เสำด็ำจฯ	ไปยัง	ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นั
ห ้วยโปงเลั�	 หม ้ ่ที่ ่ � 	 4	 ต ำ�บลัแม ่ก ิ � 	 อ ำ�เภอข ุนัยวม	
จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	 ครั �งที่่ �	 2	 /1050	 ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	
สำรุปได้ำดัำงน่ั�
  “1. ขอให้กรมีชลัป้ระที่านุ กรมีอุที่ยานุแห่งชาติ้ สัต้ว์ป่้า 
แลัะพิันุธิุ์พิ่ช แลัะหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง พิิจัารณาจััดหานุำ�า
สนุับสนุุนุศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุบ้านุห้วย
โป้งเลัา แลัะราษฎรในุบริเวณใกลั้เคียง เพิ่�อเป้็นุแหลั่งนุำ�า
ให้แก่สัต้ว์ป้่า แลัะหนุ่วยพิิที่ักษ์ป้่าในุเขต้รักษาพิันุธิุ์สัต้ว์ป้่า
แม่ียวมีฝั่�งขวา
  2. ขอให้กรมีอุที่ยานุแห่งชาต้ิ สัต้ว์ป้่า แลัะพิันุธิุ์พิ่ช 
กรมีป้่าไมี้ การไฟฟ้าส่วนุภููมีิภูาคแลัะหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง 
พิิจัารณาดำาเนุินุการขยายเขต้ไฟฟ้าในุพิ่�นุที่ี�ระยะที่าง 9 
กิโลัเมีต้ร เพ่ิ�อช่วยเหล่ัอศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุ
บ้านุห้วยโป้งเลัา แลัะราษฎรบ้านุห้วยโป้งเลัา เพ่ิ�อให้ราษฎร
มีีไฟฟ้าใช้เพีิยงพิอต่้อความีต้้องการ”

วันท่� 8 – 9 พฤศจิกายุน 2564
ครั�งท่� 

1
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วันอังคารท่ี่� 9 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนั
ร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปยังศ้นัย์ก�รเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั	บ้�นัแม่เหลัอ	หม่้ท่ี่�	2	ตำ�บลัเสำ�หินั	
อำ�เภอแม่สำะเร่ยง	 จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	 ครั �งที่่ �	 2/1051	
ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปได้ำดัำงน่ั�
  “1. ขอให้กรมีชลัป้ระที่านุ กรมีอุที่ยานุแห่งชาติ้ สัต้ว์ป่้า 
แลัะพิันุธิุ์พิ่ช แลัะหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้องพิิจัารณาจััดหานุำ�า
สนัุบสนุุนุศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุ บ้านุแม่ีเหลัอ 
แลัะราษฎรในุบริเวณใกล้ัเคียง

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำน บั�านแม่เหลอั หม่้ท้� 2 ตำาบัลเสาหิน อัำาเภอัแม่สะเร้ยุง จังหวัดำแม่ฮ่่อังสอัน

  2. ขอให้กรมีอุที่ยานุแห่งชาต้ิ สัต้ว์ป้่า แลัะพิันุธิุ์พิ่ช 
แลัะหนุ่วยงานุทีี่�เกี�ยวข้อง พิิจัารณาให้ความีช่วยเหล่ัอราษฎร
ในุการป้รับป้รุงถนุนุ โดยให้ช่วยพิิจัารณาเร่�องเคร่�องจัักร 
เคร่�องม่ีอ ให้เหมีาะสมีกับสถานุทีี่� อย่าให้รบกวนุพ่ิ�นุทีี่�ป่้า แลัะ
ให้ใช้ต้้นุแบบการก่อสร้างถนุนุในุรูป้แบบเดียวกับถนุนุ
เที่พิรัต้นุวิถีแลัะถนุนุมีหาจัักรีดำาเนิุนุ ในุพ่ิ�นุทีี่�ปู้นุะ ป้างมีะหันุ 
อำาเภูอแม่ีฟ้าหลัวง จัังหวัดเชียงราย
  3. ขอให้โครงการศูนุย์พิัฒนุาพิันุธิุ ์สัต้ว์พิระราชที่านุ
ด่านุซึ่้าย จัังหวัดเลัย มีูลันุิธิิชัยพิัฒนุา สนุับสนุุนุพิันุธิุ์เป้็ดไข่
แลัะอาหารสัต้ว์ โดยพิิจัารณาต้ามีความีเหมีาะสมีของพ่ิ�นุทีี่�”



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)36

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังโรงเร่ยนั
บ้�นัแม่หลัุย	 หม้ ่ที่ ่ � 	 4	 ต ำ�บลัแม่สำวดำ	 อำ�เภอสำบเมย	
จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	แลัะได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	ดัำงน่ั�
  “1. ให้กรมีป้่าไมี้ กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะสำานุักงานุ กป้ร. 
ร่วมีกันุจััดหานุำ�าให้แก่โรงเรียนุบ้านุแมี่หลัุย แลัะราษฎร
บ้านุแมี่หลัุย ในุลัักษณะโครงการร่วมีระหว่างกรมีป้่าไมี้ 
แลัะกรมีชลัป้ระที่านุ โดยการก ่อสร ้ างฝ่ายที่ดนุ ำ � า 
พิร้อมีระบบส่งนุำ �า แลัะบ่อเก็บนุำ �าต้ามีความีเหมีาะสมี 
เม่ี�อดำาเนิุนุการแล้ัวเสร็จั จัะเป็้นุแนุวป้้องกันุไฟป่้า แหล่ังนุำ�า
แลัะแหลั่งอาหารให้แก่สัต้ว์ป้่า อีกที่ั�งโรงเรียนุบ้านุแมี่หลัุย 
แลัะราษฎรบ้านุแมี่หลัุย จัะมีีนุำ�าสำาหรับอุป้โภูค บริโภูค 
แลัะดำาเนิุนุกิจักรรมีต่้าง ๆ ได้เพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้
  2. ให้กรมีป้่าไมี้ร่วมีกับหนุ่วยงานุที่ี�เกี �ยวข้อง จััดที่ำา
โครงการในุลัักษณะโครงการร่วมีพัิฒนุาถนุนุแลัะไฟฟ้าเข้ามีา
ในุพ่ิ�นุทีี่� เพ่ิ�อให้การช่วยเหล่ัอราษฎรบ้านุแม่ีหลุัย
  3. ให้มีูลันุิธิ ิช ัยพิัฒนุานุำาไก่มีามีอบให้แก่โรงเรียนุ
บ้านุแม่ีหลุัย เพ่ิ�อเป็้นุแหล่ังอาหารโป้รตี้นุให้แก่โรงเรียนุ
  4. ให้กรมีอุที่ยานุแห่งชาต้ิ สัต้ว์ป้่า แลัะพิันุธิุ์พิ่ชจััดที่ำา
โครงการครูป่้าไม้ี เพ่ิ�อให้ความีรู้ ความีเข้าใจัเร่�องความีสำาคัญ
ของป่้าไม้ีให้กับนัุกเรียนุแลัะราษฎรในุพ่ิ�นุทีี่�ใกล้ัเคียง” 
	 	 เสำดำ็จฯ	 ไปที่รงเย่�ยมแลัะติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัของ
ศ้นัย์ก�รเร่ยนัชุมชนัช�วไที่ยภ้เข�	“แม่ฟ้ื้�หลัวง”	บ้�นัแม่ลัง	
หม้่ที่่�	 9	 ตำ�บลันั�เก่ยนั	 อำ�เภออมก๋อย	 จังหวัดำเช่ยงใหม่	
แลัะได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	ดัำงน่ั�
  “1. ให้กรมีชลัป้ระที่านุจััดหานุำ�าให้แก่ศูนุย์การเรียนุชุมีชนุ
ชาวไที่ยภููเขา “แม่ีฟ้าหลัวง” บ้านุแม่ีลัง แลัะราษฎรบ้านุแม่ีลัง 
ในุลัักษณะโครงการร่วมีระหว่างกรมีป่้าไม้ีแลัะกรมีชลัป้ระที่านุ 
โดยจัะดำาเนุินุการก่อสร้างฝ่ายที่ดนุำ�า พิร้อมีระบบส่งนุำ�า 
แลัะบ่อเก็บนุำ�าต้ามีความีเหมีาะสมี เม่ี�อดำาเนิุนุการแล้ัวเสร็จั

ศ้นย์ุการเร้ยุนชุมชนชาวไทยุภ้เขา “แม่ฟ้าหลวง” บั�านแม่ลง หม่้ท้� 9 
ตำาบัลนาเก้ยุน อัำาเภอัอัมก๋อัยุ จังหวัดำเช้ยุงใหม่ 

วันจัันที่ร์ท่ี่� 20 ธัินวาคม 2564
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังโรงเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัจุฬ�	 –	 ธิ์รรมศ�สำตร์	 3	 หม้่ที่่�	 9	
ตำ�บลัแม่หลัะ	อำ�เภอที่่�สำองย�ง	จังหวัดำต�ก	พิระร�ชที่�นั
พิระร�ชดำำ�ริให้กรมชลัประที่�นั	แลัะสำำ�นัักง�นั	กปร.พิิจ�รณ�
แนัวที่�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รต่�นัเขินัของอ่�งเก็บนัำ��ห้วยไร่	
ตำ�บลัม่วง	อำ�เภอบ้�นัม่วง	จังหวัดำสำกลันัคร	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	
“ให้กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะสำานัุกงานุ กป้ร.พิิจัารณาแนุวที่าง
การแก้ไขปั้ญหาการต่้�นุเขินุของอ่างเก็บนุำ�าห้วยไร่ ต้ำาบลัม่ีวง 
อำาเภูอบ้านุม่ีวง จัังหวัดสกลันุคร”

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนจุฬา – ธิรรมศาสตร์ 3 หม่้ท้� 9 
ตำาบัลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยุาง จังหวัดำตาก

จัะเป็้นุแนุวป้้องกันุไฟป่้า แหล่ังนุำ�าแลัะแหล่ังอาหารให้แก่สัต้ว์ป่้า 
อีกที่ั�งศูนุย์การเรียนุชุมีชนุชาวไที่ยภููเขา “แมี่ฟ้าหลัวง” 
บ้านุแมี่ลัง แลัะราษฎรบ้านุแมี่ลัง จัะมีีนุำ�าสำาหรับอุป้โภูค 
บริโภูค แลัะดำาเนิุนุกิจักรรมีต่้าง ๆ ได้เพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้” 
	 	 ที่ั�งนั่�	สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	ยังไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ
เพิิ�มเติมให้กรมชลัประที่�นัแลัะกรมป่�ไม้	เข้�ไปดำำ�เนัินัก�ร
ส่ำงเสำริม	พิร้อมให้คว�มร้้	เร่�องก�รใช้นัำ��อย่�งประหยัดำ	แลัะใช้นัำ��
อย ่�งร ้ ้ค ุณค ่�แก ่ศ ้นัย ์ก�รเร ่ยนัช ุมชนัช�วไที่ยภ้เข�	
“แม่ฟ้ื้�หลัวง”	บ้�นัแม่ลัง	แลัะร�ษฎีรบ้�นัแม่ลัง	
  “2. ให้กรมีป้่าไมี้ร่วมีกับหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง จััดที่ำา
โครงการในุลัักษณะโครงการร่วมีพัิฒนุาถนุนุแลัะไฟฟ้าเข้ามีา
ในุพ่ิ�นุทีี่� เพ่ิ�อให้การช่วยเหล่ัอราษฎรบ้านุแม่ีลัง”

วันพุธิท่� 1 ธัินวาคม่ 2564
ครั�งท่� 

2

วันท่� 20 – 23 ธัินวาคม่ 2564
ครั�งท่� 

3
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วันอังคารท่ี่� 21 ธัินวาคม 2564
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปยัง	โรงเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัที่่�นัผู้้้หญิงที่ว่	 มณ่นัุตร	 หม้่ที่่�	 6	
ตำ�บลัพิระธิ์�ตุผู้�แดำง	อำ�เภอแม่สำอดำ	จังหวัดำต�ก	ที่รง
พิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นั
เข็มเชิดำช้เก่ยรติแก่ผู้้้ปฏิิบัติง�นัโครงก�รต�มพิระร�ชดำำ�ริ	
แลัะได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	ดัำงน่ั�
  “1.  ให้กรมีป้่าไมี้ กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะสำานุักงานุ กป้ร. 
ร่วมีกันุจััดหานุำ�าให้แก่โรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุที่่านุ
ผู้หญิงที่วี มีณีนุุต้ร ในุลัักษณะโครงการร่วมี โดยการก่อสร้าง
ฝ่ายที่ดนุำ�า พิร้อมีระบบส่งนุำ�า แลัะบ่อเก็บนุำ�าต้ามีความีเหมีาะสมี 
เม่ี�อดำาเนิุนุการแล้ัวเสร็จั จัะเป็้นุแนุวป้้องกันุไฟป่้าแลัะแหล่ัง
อาหารให้แก่สัต้ว์ป้่า ต้ลัอดจันุเป้็นุแหลั่งนุำ�าให้กับโรงเรียนุ
ต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุที่่านุผู ้หญิงที่วี มีณีนุุต้ร สำาหรับ
อุป้โภูคบริโภูค แลัะดำาเนิุนุกิจักรรมีต่้าง ๆ  ได้เพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้
  2. ให้สำานุักงานุ กป้ร. แลัะหนุ่วยงานุที่ี �เกี �ยวข้อง 
ร่วมีกันุพิิจัารณาป้รับป้รุงถนุนุ เส้นุที่างเข้าสู่โรงเรียนุต้ำารวจั
ต้ระเวนุชายแดนุท่ี่านุผู้หญิงที่วี มีณีนุุต้ร ให้สามีารถสัญจัรได้
ทุี่กฤดูกาลั”
	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	ไปยังศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
บ้�นัเลัผู้ะสำุค่	 หม้่ที่่ �	 10	 ตำ�บลัแม่ต่ �นั	 อำ�เภอแม่ระม�ดำ	
จังหวัดำต�ก	ที่รงพิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นั
นัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัเข็มเชิดำช้เก่ยรติแก่ผู้้ ้ปฏิิบัติง�นั
โครงก�รต�มพิระร�ชดำ ำ�ร ิ 	แลัะม ่พิระร�ชดำ ำ�ร ิ 	ให ้
กรมชลัประที่�นัจัดำห�นัำ��เพิิ�มเติมให้แก่ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัเลัผู้ะสุำค่	โดำยก�รก่อสำร้�งระบบท่ี่อส่ำงนัำ��	
แลัะบ่อเก็บนัำ��ต�มคว�มเหม�ะสำม	 เม่�อดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จ
จะเป็นัแหลั่งนัำ��สำำ�รองในัช่วงฤดำ้แลั้งให้แก่ศ้นัย์ก�รเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัเลัผู้ะสุำค่	

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนท่านผ้�หญิงทว ้มณ้นุตร หม่้ท้� 6 
ตำาบัลพระธิาตุผาแดำง อัำาเภอัแม่สอัดำ จังหวัดำตาก

วันพุิ่ธิท่ี่� 22 ธัินวาคม 2564
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	 ฯ	 สำย�มบรมร�ชกุม�ร ่	 เสำดำ็จฯ	 ไปยัง	
โรงเร่ยนัร�ชประช�นัุเคร�ะห์	 55	 หม้่ที่่ �	 4	 ตำ�บลัแม่ที่้อ	
อำ�เภอเม่องต�ก	จังหวัดำต�ก	ที่รงพิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่
ผู้้้อำ�นัวยก�รโรงเร่ยนัแลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	 ที่อดำพิระเนัตร
กิจกรรมส่ำงเสำริมวิช�ช่พินัักเร่ยนั 

วันพิ่ฤหัสิบด่็ท่ี่� 23 ธัินวาคม 2564
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังบริเวณ
จุดำชมวิวทิี่วทัี่ศน์ั	พิระธิ์�ตุผู้�แดำง	โครงก�รส่ำงเสำริมก�รเร่ยนัร้้
เพิ่ �อก�รอนัุรักษ์แลัะฟื้้ �นัฟื้้สำิ �งแวดำลั้อมอันัเนั่ �องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	 หม่้ท่ี่�	 4	 ตำ�บลัพิระธิ์�ตุผู้�แดำง	 อำ�เภอแม่สำอดำ	
จังหวัดำต�ก	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	ดัำงน่ั�
  “1. ให้เนุ้นุการป้ลูักต้้นุไม้ีให้มีากทีี่�สุด
  2. ในุการก่อสร้างสิ�งป้ลัูกสร้างต้่าง ๆ  ให้คำานุ้งถ้งความี
ที่นุที่านุในุการใช้งานุ แลัะมีีราคาทีี่�เหมีาะสมี
  3. เนุ่�องจัากสภูาวการณ์โรคระบาดในุป้ัจัจัุบันุ ที่ี�อาจั
ที่ำาให้ไม่ีสามีารถดำาเนิุนุการด้านุอ่�นุ ๆ  เช่นุ เร่�องการท่ี่องเทีี่�ยวได้ 
จ้ังขอให้เนุ้นุความีสำาคัญเร่�องการฟื�นุฟูพ่ิ�นุทีี่�ป่้าแลัะที่รัพิยากร
ธิรรมีชาติ้เป็้นุลัำาดับแรก”

โรงเร้ยุนราชประชานุเคราะห์ 55 หม่้ท้� 4 ตำาบัลแม่ท�อั
อัำาเภอัเมือังตาก จังหวัดำตาก

โครงการส่งเสริมการเร้ยุนร้�เพื�อัการอันุรักษ์และฟื�นฟ้สิ�งแวดำล�อัม
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ หม่้ท้� 4 ตำาบัลพระธิาตุผาแดำง 

อัำาเภอัแม่สอัดำ จังหวัดำตาก 



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)38

	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	ไปยัง	บริเวณพ่ิ�นัท่ี่�ปล้ักต้นัไม้ภ�ยในัโครงก�ร
สำ่งเสำริมก�รเร่ยนัร้้เพิ่�อก�รอนัุรักษ์แลัะฟื้้�นัฟื้้สำิ �งแวดำลั้อม
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 หม้่ที่่�	 4	 ตำ�บลัพิระธิ์�ตุผู้�แดำง	
อำ�เภอแม่สำอดำ	จังหวัดำต�ก	ไดำ้ที่อดำพิระเนัตรนัิที่รรศก�ร
คว�มก้�วหน้ั�โครงก�รสำร้�งป่�สำร้�งร�ยได้ำต�มพิระร�ชดำำ�ริ
ในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำต�ก

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านนามะอืั�น ตำาบัลแม่อัายุ 
อัำาเภอัแม่อัายุ จังหวัดำเช้ยุงใหม่วันจัันที่ร์ท่ี่� 10 มกราคม 2565

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�ม
คว�มก้�วหนั้�ก�รดำำ�เนัินัง�นั	ณ	ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนับ้�นันั�มะอ่�นั	ตำ�บลัแม่อ�ย	อำ�เภอแม่อ�ย	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	ครั�งที่่�	1/1059	พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่
คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	ที่รงเปิดำแพิรคลุัมป้�ยช่�อ	“ศ้นัย์
ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ�้นันั�มะอ่�นั”	 พิร้อมที่รง
ปลั้กต้นัอะโวค�โดำ้พิันัธิ์ุ ์พิ่ �นัเม่อง	แลัะไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	
สำรุปได้ำดัำงน่ั�
  “1.  ให้กรมีชลัป้ระที่านุ กรมีอุที่ยานุแห่งชาติ้ สัต้ว์ป่้า แลัะ
พัินุธ์ุิพ่ิช สำานัุกงานุ กป้ร. แลัะหนุ่วยงานุทีี่�เกี�ยวข้อง ร่วมีกันุ
พิิจัารณาจััดหานุำ�าสนุับสนุุนุศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุ
ชายแดนุบ้านุนุามีะอ่�นุ แลัะราษฎรในุบริเวณใกลั้เคียง โดย
ดำาเนิุนุการในุลัักษณะโครงการร่วมี เม่ี�อดำาเนิุนุการแล้ัวเสร็จั
จัะเป็้นุแนุวป้้องกันุไฟป่้า แหล่ังนุำ�าแลัะแหล่ังอาหารให้แก่สัต้ว์ป่้า 
สร้างความีชุ่มีช่�นุให้แก่อุที่ยานุแห่งชาติ้ดอยผ้าห่มีป้ก ต้ลัอดจันุ
เป้็นุแหลั่งนุำ�าให้กับศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุ
บ้านุนุามีะอ่�นุ แลัะราษฎรในุบริเวณใกลั้เคียง มีีนุำ�าสำาหรับ
อุป้โภูค บริโภูค แลัะนุำ�าเพ่ิ�อการเกษต้ร รวมีทัี่�งดำาเนิุนุกิจักรรมี
ต่้าง ๆ ได้เพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้
  2. ให้กรมีอนุามีัย แลัะหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง พิิจัารณา
เร่�องกระบวนุการที่ำาความีสะอาดระบบกรองนุำ�า อุป้กรณ์
การกรองต่้าง ๆ เพ่ิ�อให้ครูแลัะนัุกเรียนุศูนุย์การเรียนุต้ำารวจั
ต้ระเวนุชายแดนุบ้านุนุามีะอ่�นุ สามีารถเข้าถ้งนุำ�าเพิ่�อการ
อุป้โภูค บริโภูคที่ี�สะอาด ป้ลัอดภูัย ผ่านุเกณฑ์์มีาต้รฐานุ
คุณภูาพินุำ�า

  3. ให้สำานุักงานุ กป้ร. ร่วมีกับหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง 
พิิจัารณาความีเหมีาะสมีในุเร่�องการก่อสร้างถนุนุแลัะการ
ขยายเขต้ไฟฟ้าเข้าสู่พ่ิ�นุทีี่�ต่้อไป้”
	 	 นัอกจ�กนั่�	 ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริให้กรมชลัประที่�นัสำำ�รวจ	
แลัะพิิจ�รณ�แนัวที่�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รข�ดำแคลันันัำ��ของ
โรงเร่ยนับ้�นัหนัองกันัเกร�	 หม้ ่ที่่ �	 5	 ตำ�บลัศร่กะอ�ง	
อำ�เภอบ้�นันั�	จังหวัดำนัครนั�ยก	รวมทัี่�งศึกษ�สำ�เหตุของก�ร
ข�ดำแคลันันัำ ��	 เก ิดำจ�กปริม�ณนัำ ��ต ้นัทีุ่นัไม่เพิ ่ยงพิอ	
หร่อเกิดำจ�กก�รบริห�รจัดำก�รนัำ��
	 	 ต่อม�	เสำดำ็จฯ	ไปยัง	โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
ชมรมอนัุร ักษ์พิุที่ธิ์ศิลัปไที่ยอนัุสำรณ์	 บ้�นัแสำนัคำ�ลั่อ	
ตำ�บลัถำ��ลัอดำ	 อำ�เภอป�งมะผู้้�	 จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	 ครั�งที่่�	
7/1060	 พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	
แลัะได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปได้ำดัำงน่ั�
  “1.ให ้กรมีอนุามี ัย แลัะหนุ ่วยงานุที่ ี � เก ี � ยวข ้อง 
พิิจัารณาเร่�องนุำ�าเพ่ิ�อการอุป้โภูค บริโภูค แลัะระบบกรองนุำ�า
ของโรงเรียนุให้ดี เพิ่�อให้ครูแลัะนุักเรียนุโรงเรียนุต้ำารวจั
ต้ระเวนุชายแดนุชมีรมีอนุุร ักษ์พิุที่ธิศิลัป้ไที่ยอนุุสรณ์ 
สามีารถเข้าถ้งนุำ�าเพ่ิ�อการอุป้โภูค บริโภูคทีี่�สะอาด ป้ลัอดภัูย 
ผ่านุเกณฑ์์มีาต้รฐานุคุณภูาพินุำ�า ทัี่�งที่างด้านุกายภูาพิ ที่างเคมีี 
สารพิิษ แลัะแบคทีี่เรีย
  2. ให้สำานุักงานุ กป้ร. ร่วมีกับหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง 
พิิจัารณาความีเหมีาะสมีในุเร่�องการก่อสร้างถนุนุเข้าสู่พิ่�นุที่ี�
โรงเรียนุแลัะชุมีชนุบริเวณใกล้ัเคียงต่้อไป้” 

วันท่� 10 – 13 ม่กราคม่ 2565
ครั�งท่� 

4
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วันอังคารท่ี่� 11 มกราคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปติดำต�ม
คว�มก้�วหน้ั�ก�รดำำ�เนิันัง�นั	ณ	โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
เบญจมะ	1	ตำ�บลัเม่องแหง	อำ�เภอเว่ยงแหง	จังหวัดำเช่ยงใหม่	
ครั�งที่่�	6/1061	พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นั
นัักเร่ยนั	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	“ให้กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะสำานัุกงานุ 
กป้ร. พิิจัารณาป้รับป้รุงระบบกรองนุำ�าเพิิ�มีเติ้มี ให้แก่โรงเรียนุ
ต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุเบญจัมีะ 1 ต้ ำาบลัเมี่องแหง 
อำาเภูอเวียงแหง จัังหวัดเชียงใหม่ี แลัะราษฎรบริเวณใกล้ัเคียง 
ต่้อไป้”
	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	ไปยัง	ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
พิลัเอก	อรชุนั	พิิบ้ลันัครินัที่ร์	บ้�นัลุักข้�วหลั�ม	ตำ�บลัป�งมะผู้้�	
อำ�เภอป�งมะผู้้�	จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	ครั �งที่่ �	2/1062	
พิระร�ชที่�นัสำ ิ � งของแก ่คร ้ ใหญ่แลัะผู้ ้ ้แที่นันั ักเร ่ยนั	
ม่พิระร�ชดำำ�ริ	 “ให้กรมีชลัป้ระที่านุ กรมีอุที่ยานุแห่งชาต้ิ 
สัต้ว์ป้่า แลัะพิันุธิุ์พิ่ช แลัะสำานุักงานุ กป้ร. ร่วมีกันุพิิจัารณา
จััดหานุำ�าให้แก่ ศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุพิลัเอก 
อรชุนุ พิิบูลันุครินุที่ร์ แลัะราษฎรในุบริเวณใกลั้เคียง 
โดยดำาเนุินุการในุลัักษณะโครงการร่วมี เมี่ �อดำาเนุินุการ
แล้ัวเสร็จัจัะเป็้นุแนุวป้้องกันุไฟป่้า แหล่ังนุำ�าแลัะแหล่ังอาหาร
ให้แก่สัต้ว์ป้่า ต้ลัอดจันุเป้็นุแหลั่งนุำ�าให้กับศูนุย์การเรียนุ
ต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุพิลัเอก อรชุนุ พิิบูลันุครินุที่ร์ 
แลัะราษฎรในุบริเวณใกลั้เคียง มีนีุำ�าสำาหรับอุป้โภูค บริโภูค 
แลัะนุำ �าเพิ่ �อการเกษต้ร รวมีที่ั �งดำาเนุินุกิจักรรมีต้่าง ๆ 
ได้เพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้”
	 	 เสำดำ็จฯ	 ไปยังโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัใหม่
พัิฒนั�สัำนัติ	ตำ�บลัแม่นั�จร	อำ�เภอแม่แจ่ม	จังหวัดำเช่ยงใหม่	
ครั�งที่่�	6/1063	พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นั
นัักเร่ยนั	ม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปได้ำดัำงน่ั�
  “1.  ให้กรมีชลัป้ระที่านุ สำานัุกงานุ กป้ร. แลัะหนุ่วยงานุ
ทีี่�เกี�ยวข้อง ร่วมีกันุพิิจัารณาจััดหานุำ�าให้แก่ราษฎรบ้านุแม่ีนุาจัร 
หมีู่ที่ี � 5 แลัะหมีู่ที่ี � 14 อำาเภูอแมี่แจั่มี จัังหวัดเชียงใหมี่ 
ให้มีีนุำ �าสำาหรับการอุป้โภูค บริโภูค แลัะที่ำาการเกษต้ร 
ต้ลัอดจันุดำาเนิุนุกิจักรรมีต่้างๆ ได้เพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้ 

 โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนเบัญจมะ 1 ตำาบัลเมือังแหง 
อัำาเภอัเว้ยุงแหง จังหวัดำเช้ยุงใหม่

  2. ให้พิิจัารณาต้รวจัสอบอุป้กรณ์ แลัะการบำารุงรักษา
ระบบกรองนุำ�า สำาหรับนุำ�าเพ่ิ�อการอุป้โภูค บริโภูค ของนัุกเรียนุ
โรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุบ้านุใหมี่พิัฒนุาสันุต้ิ 
แลัะชุมีชนุบริเวณใกลั้เคียง โดยให้พิิจัารณาป้ริมีาณคลัอรีนุ
ในุนุำ�าให้มีีความีเหมีาะสมี สามีารถช่วยให้ราษฎรเข้าถ้ง
นุำ�าด่�มีสะอาด ป้ลัอดภูัย พิร้อมีที่ั�งเสริมีสร้างความีรู้ให้แก่
ชุมีชนุเพิิ�มีเต้ิมี ที่ั�งในุเร่�องการกรองนุำ�า แลัะต้้มีนุำ�า เพิ่�อให้ได้
นุำ�าทีี่�สะอาด ป้ราศจัากเช่�อโรค
  3. ให้สำานุักงานุ กป้ร. ร่วมีกับหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง 
พิิจัารณาความีเหมีาะสมีในุเร่�องการก่อสร้างถนุนุแลัะการขยาย
เขต้ไฟฟ้าเข้าสู่พ่ิ�นุทีี่�ต่้อไป้”

วันพุิ่ธิท่ี่� 12 มกราคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�ม
ก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รต�มพิระร�ชดำำ�ริ	ณ	โรงเร่ยนัตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนับ�้นัแม่ลัอง	 ตำ�บลับ�้นัที่ับ	 อำ�เภอแม่แจ่ม	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	ครั�งท่ี่�	6/1064	พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ผู้ลั	แลัะ
ผู้้�ห่มกันัหนั�วให้แก่ผู้้ ้แที่นัช�วบ้�นั	 ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	
“ให้สำานัุกงานุ กป้ร. ป้ระสานุหนุ่วยงานุทีี่�เกี�ยวข้องพิิจัารณา
ความีเหมีาะสมีในุเร่�องการก่อสร้างถนุนุแลัะการขยายเขต้
ไฟฟ้าเข้าสู่พ่ิ�นุทีี่�ต่้อไป้”
	 	 ต่อม�	เสำดำ็จฯ	ไปที่อดำพิระเนัตร	กิจกรรมสำ่งเสำริมก�ร
ศึกษ�แลัะวิช�ช่พิที่่�โรงเร่ยนัศึกษ�สำงเคร�ะห์	 เช่ยงใหม	่
ตำ�บลัดำอนัแก้ว	อำ�เภอแม่ริม	จังหวัดำเช่ยงใหม่	แลัะโรงเร่ยนั
ยุพิร�ชวิที่ย�ลััย	ตำ�บลัศร่ภ้มิ	อำ�เภอเม่องเช่ยงใหม่	จังหวัดำ
เช่ยงใหม่	สำังกัดำ	สำำ�นัักง�นัเขตพิ่�นัที่่�ก�รศึกษ�มัธิ์ยมศึกษ�
เช่ยงใหม่

โรงเร้ยุนศึกษาสงเคราะห์ เช้ยุงใหม่ ตำาบัลดำอันแก�ว
อัำาเภอัแม่ริม จังหวัดำเช้ยุงใหม่
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วันพิ่ฤหัสิบด่็ท่ี่� 13 มกราคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงติดำต�ม
ก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รต�มพิระร�ชดำำ�ริ	ณ	ศ้นัย์ก�รเร่ยนั
ชุมชนัช�วไที่ยภ้เข�	“แม่ฟ้ื้�หลัวง”	บ้�นัเลัอะกร�	ตำ�บลัแม่ต่�นั	
อำ�เภออมก๋อย	จังหวัดำเช่ยงใหม่	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปได้ำดัำงน่ั�
  “1. ให้สำานัุกงานุ กป้ร. แลัะหนุ่วยงานุทีี่�เกี�ยวข้อง ร่วมีกันุ
พิิจัารณาจััดหานุำ�าให้แก่ราษฎรโครงการสร้างป้่าสร้างรายได้ 
บ้านุทุ่ี่งต้้นุงิ�ว ต้ำาบลัแม่ีต่้�นุ อำาเภูออมีก๋อย จัังหวัดเชียงใหม่ี 
ให้มีีนุำ�าสำาหรับที่ำาการเกษต้รเพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้ พิร้อมีทัี่�งให้
จััดหาสมีาชิกกลุ่ัมีสร้างป่้าสร้างรายได้เพิิ�มีเติ้มี
  2. ให้สำานัุกงานุส่งเสริมีการศ้กษานุอกระบบแลัะการศ้กษา
ต้ามีอัธิยาศัย (กศนุ.) ร่วมีกับหนุ่วยงานุทีี่�เกี�ยวข้อง พิิจัารณาให้
การฝ่ึกอบรมี ครูแลัะบุคลัากรศูนุย์การเรียนุชุมีชนุชาวไที่ย
ภููเขา “แมี่ฟ้าหลัวง” บ้านุเลัอะกรา เกี�ยวกับการดูแลัรักษา
ระบบพิลัังงานุแสงอาที่ิต้ย์ เพิ่�อนุำาองค์ความีรู้ไป้ขยายผลัสู่
ราษฎรในุพ่ิ�นุทีี่� แลัะให้พิิจัารณาจััดที่ำาแผนุการซ่ึ่อมีบำารุงต่้อไป้”
	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	ไปยัง	โรงเร่ยนัล่ัองแพิวิที่ย�	ตำ�บลัแม่สำวดำ	
อำ�เภอสำบเมย	จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่
คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปได้ำดัำงน่ั�	
  “1.  ให้สำานุักงานุ กป้ร. ป้ระสานุ กรมีพิัฒนุาพิลัังงานุ
ที่ดแที่นุแลัะอนุุรักษ์พิลัังงานุ (พิพิ.) เข้าสำารวจัพ่ิ�นุทีี่�โรงเรียนุ
ล่ัองแพิวิที่ยา ต้ำาบลัแม่ีสวด อำาเภูอสบเมีย จัังหวัดแม่ีฮ่่องสอนุ 
เพ่ิ�อติ้ดตั้�งพิลัังงานุแสงอาทิี่ต้ย์ เนุ่�องจัากโรงเรียนุป้ระสบปั้ญหา
ขาดแคลันุไฟฟ้าใช้ในุการดำาเนิุนุกิจักรรมีการเรียนุการสอนุ 

  2. ให้พิิจัารณาความีเหมีาะสมีเร่�องการขยายเขต้ไฟฟ้า
แลัะกำาลัังไฟฟ้าเข้าสู่พ่ิ�นุทีี่� เพ่ิ�อช่วยเหล่ัอราษฎร ต้ำาบลัแม่ีสวด 
อำาเภูอสบเมีย จัังหวัดแมี่ฮ่่องสอนุ มีีไฟฟ้าใช้เพิียงพิอต้่อ
ความีต้้องการในุการดำารงชีวิต้
  3. ให้กรมีอนุามีัย แลัะหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง พิิจัารณา
ต้ิดต้ั �งระบบเคร่ �องกรองนุำ �า Reverse Osmosis (RO) 

ศ้นย์ุการเร้ยุนชุมชนชาวไทยุภ้เขา “แม่ฟ้าหลวง” บั�านเลอัะกรา 
ตำาบัลแม่ตื�น อัำาเภอัอัมก๋อัยุ จังหวัดำเช้ยุงใหม่

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจ	ณ	โครงก�รที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ	ค่�ยสุำรศักดิำ�มนัตร่	
ตำ�บลัพิิชัย	อำ�เภอเม่องลัำ�ป�ง	จังหวัดำลัำ�ป�ง	รับฟัื้งเก่�ยวกับ
ก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ์ดำ่	 มณฑ์ลัที่ห�รบกที่่�	 28	
ค่�ยศร่สำองรัก	จังหวัดำเลัย	ที่รงม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปว่�	“ให้จััดหา
นุำ�าเพิ่�อสนุับสนุุนุการดำาเนุินุงานุที่ี�มีณฑ์ลัที่หารบกที่ี� 28 
จัังหวัดเลัย เนุ่�องจัากมีีนุำ�าไม่ีเพีิยงพิอ”
	 	 จ�กนัั �นั	 เสำดำ็จฯ	 ปที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจ	 ณ	
โครงก�รตำ�รวจพัินัธ์ุิ์ด่ำ	สำถ�น่ัตำ�รวจภ้ธิ์รเก�ะค�	ตำ�บลัศ�ลั�	
อำ�เภอเก�ะค�	 จังหวัดำลัำ�ป�ง	 ที่อดำพิระเนัตรแปลังปลั้กผู้ัก	
แลัะที่รงปล้ักต้นัมะม่วงพัินัธ์ุิ์มห�ชนักเป็นัท่ี่�ระลึัก	

โครงการทหารพันธ์ุิด้ำ ค่ายุสุรศักดิำ�มนตร้ ตำาบัลพิชัยุ 
อัำาเภอัเมือังลำาปาง จังหวัดำลำาปาง

ให้กับโรงเรียนุลั่องแพิวิที่ยา เพิ่�อป้รับป้รุงคุณภูาพินุำ�า ให้ครู 
แลัะนัุกเรียนุสามีารถเข้าถ้งนุำ�าเพ่ิ�อการอุป้โภูค บริโภูคทีี่�สะอาด 
ป้ลัอดภัูย ผ่านุเกณฑ์์มีาต้รฐานุคุณภูาพินุำ�า สามีารถบริโภูคได้
  4. ให ้กระที่รวงสาธิารณสุข จั ังหว ัดแมี ่ฮ่ ่องสอนุ 
แลัะหนุ่วยงานุที่ี �เกี �ยวข้อง จััดต้ั �งสุขศาลัาพิระราชที่านุ 
เพ่ิ�อให้ครู แลัะนัุกเรียนุโรงเรียนุล่ัองแพิวิที่ยา รวมีทัี่�งราษฎร
ในุพ่ิ�นุทีี่�ห่างไกลั สามีารถเข้าถ้งบริการสาธิารณสุขขั�นุพ่ิ�นุฐานุ
ที่ี�ได้คุณภูาพิมีาต้รฐานุ แลัะเที่่าเที่ียมี ที่ั�วถ้ง พิัฒนุาให้มีี
คุณภูาพิชีวิต้ทีี่�ดี
  5. ให้กรมีชลัป้ระที่านุ กรมีอุที่ยานุแห่งชาต้ิ สัต้ว์ป้่า 
แลัะพิันุธิุ ์พิ่ช กรมีป้่าไมี้ สำานุักงานุ กป้ร. แลัะหนุ่วยงานุ
ที่ี�เกี �ยวข้อง ร่วมีกันุพิิจัารณาจััดหานุำ�าสนุับสนุุนุโรงเรียนุ
ล่ัองแพิวิที่ยา แลัะราษฎรในุบริเวณใกล้ัเคียง โดยดำาเนิุนุการ
ในุลัักษณะโครงการร่วมี เม่ี�อดำาเนิุนุการแล้ัวเสร็จั จัะเป็้นุแนุว
ป้้องกันุไฟป่้า แหล่ังนุำ�าแลัะแหล่ังอาหารให้แก่สัต้ว์ป่้า ต้ลัอดจันุ
เป็้นุแหล่ังนุำ�าให้กับโรงเรียนุล่ัองแพิวิที่ยา แลัะราษฎรในุบริเวณ
ใกล้ัเคียง มีีนุำ�าสำาหรับอุป้โภูค บริโภูค แลัะนุำ�าเพ่ิ�อการเกษต้ร 
รวมีทัี่�งดำาเนิุนุกิจักรรมีต่้าง ๆ ได้เพีิยงพิอต้ลัอดทัี่�งปี้”

วันจันทร์ท่� 24 ม่กราคม่ 2565
ครั�งท่� 

5



รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2565 41

วันจัันที่ร์ท่ี่� 14 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปยังมห�วิที่ย�ลััย
แม่ฟื้้�หลัวง	อำ�เภอเม่องเช่ยงร�ย	จังหวัดำเช่ยงร�ย	ในัก�ร
พิระร�ชที่�นัปริญญ�บัตรแก่ผู้้้สำำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิที่ย�ลััย
แม่ฟ้ื้�หลัวง	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2562
	 	 ต่อจ�กนัั�นัเสำดำ็จฯ	ไปยังโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
เจ้�พ่ิอหลัวงอุปถัมภ์	4	หม่้ท่ี่�	4	บ้�นัหัวแม่คำ�	ตำ�บลัแม่สำลัองในั	
อำ�เภอแม่ฟ้ื้�หลัวง	 จังหวัดำเช่ยงร�ย	พิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่
คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ผู้ลัแลัะผู้้�ห่ม
กันัหนั�วแก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั	
	 	 แลัะเสำดำ็จฯ	 ไปยัง	 ห้องประชุมอ�ค�รอเนักประสำงค์	
พิระตำ�หนัักดำอยตุง	อำ�เภอแม่ฟ้ื้�หลัวง	จังหวัดำเช่ยงร�ย	ที่รง
เป็นัประธิ์�นัก�รประชุมคณะกรรมก�รม้ลันัิธิ์ิแม่ฟื้้�หลัวงในั
พิระบรมร�ช้ปถัมภ์	ครั�งท่ี่�	1	ประจำ�ปี	2565	ท่ี่�ประชุมได้ำพิิจ�รณ�
ผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รฯ	ต่�ง	ๆ	ประจำ�ปี	2564	อ�ที่ิ	
โครงก�รพิัฒนั�ที่�งเลั่อกเพิ่ �อช่วิตคว�มเป็นัอย้ ่ที่่ �ยั �งย่นั
ไที่ย-เม่ยนัม�

วันอังคารท่ี่� 15 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังโครงก�ร
เลั่�ยงแพิะพิันัธิ์ุ์แบลั็คเบงกอลั	 พิ่�นัที่่�โครงก�รพิัฒนั�ดำอยตุง	
(พ่ิ�นัท่ี่�ที่รงง�นั)	อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอแม่ฟ้ื้�หลัวง	
จังหวัดำเช่ยงร�ย	ที่รงรับฟัื้งร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร
เลั่�ยงแพิะพิันัธิ์ุ์แบลั็คเบงกอลั	ง�นัวิจัยเก่�ยวกับแพิะพิันัธิ์ุ์
แบลั็คเบงกอลั	 แลัะที่อดำพิระเนัตรแพิะพิันัธิ์ุ์แบลั็คเบงกอลั	
แลัะแพิะล้ักผู้สำม	ได้ำม่รับสัำ�งว่�	“โรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุ
ห้วยลัู่ จัังหวัดนุ่านุ ยังไมี่เรียบร้อยดี ต้ัวอาคารเสร็จัแลั้ว 
เหล่ัอการจััดระบบบริหาร จัะต้้องดูเร่�องการป้ลูักพ่ิชเลีั�ยงสัต้ว์
ให้มีีโป้รตี้นุ ผัก ผลัไม้ี สมีดุลักับป้ริมีาณของเด็ก แลัะต้้องดูว่า
มีีป้ริมีาณนุำ�าเพีิยงพิอทีี่�จัะป้ลูักผัก”

มหาวิทยุาลัยุแม่ฟ้าหลวง อัำาเภอัเมือังเช้ยุงรายุ จังหวัดำเช้ยุงรายุ 

ศ้นย์ุพัฒนาพันธ์ุิพืชจักรพันธ์ิเพ็ญศิริ ตำาบัลโป่งผา
อัำาเภอัแม่สายุ จังหวัดำเช้ยุงรายุ

	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	ไปยังศ้นัย์พัิฒนั�พัินัธ์ุิ์พ่ิชจักรพัินัธ์ิ์เพ็ิญศิริ	
ตำ�บลัโป่งผู้�	อำ�เภอแม่สำ�ย	จังหวัดำเช่ยงร�ย	พิระร�ชที่�นั
วุฒิบัตรที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ	แลัะตำ�รวจพัินัธ์ุิ์ด่ำ	ที่อดำพิระเนัตรก�รผู้ลิัต
ไส้ำเด่ำอนัฝอยสำ�ยพัินัธ์ุิ์ไที่ยแลัะสำ�ยพัินัธ์ุิ์ต่�งประเที่ศ	เพ่ิ�อช่วย
ลัดำก�รแพิร่ระบ�ดำของศัตร้พิ่ช	เป็นัแนัวที่�งที่ำ�ก�รเกษตร
แบบปลัอดำสำ�รพิิษ

	 	 จ�กนัั�นั	เสำดำ็จฯ	ไปยังศ้นัย์วิจัยแลัะพิัฒนั�ช�นัำ��มันัแลัะ
พิ่ชนัำ��มันั	ตำ�บลัเว่ยงพิ�งคำ�	อำ�เภอแม่สำ�ย	จังหวัดำเช่ยงร�ย	
ที่รงว�งพิวงม�ลั�ถว�ยสำักก�ระหนั้�พิระบรมฉ�ย�ลัักษณ	์
พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	มห�ภ้มิพิลัอดำุลัยเดำช
มห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไปยังห้องประชุม
ลั�นันิัที่รรศก�ร	

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านฟ้าไทยุงาม หม่้ท้� 13 
บั�านฟ้าไทยุงาม ตำาบัลปอั อัำาเภอัเว้ยุงแก่น จังหวัดำเช้ยุงรายุ

วันพุิ่ธิท่ี่� 16 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปยังมห�วิที่ย�ลััย
พิะเย�	อำ�เภอเม่องพิะเย�	จังหวัดำพิะเย�	พิระร�ชที่�นัปริญญ�
ดุำษฎ่ีบัณฑิ์ตกิตติมศักดิำ�สำ�ข�วิช�บริห�รก�รศึกษ�	 ประจำ�ปี	
2561	แก่พิระสำงฆ์้	แลัะพิระร�ชที่�นัปริญญ�บัตรแก่พิระสำงฆ์้
ท่ี่�สำำ�เร็จก�รศึกษ�

วันท่� 14 – 17 กุม่ภาพันธ์ิ 2565
ครั�งท่� 
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สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)42

	 	 จ�กนัั�นั	 เสำดำ็จฯ	 ไปยังศ้นัย์ก�รเร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	
มห�วิที่ย�ลััยพิะเย�	 ที่รงกดำปุ ่มเปิดำแพิรคลัุมป้�ยช่ �อ	
ศ้นัย์ก�รเร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	โดำยน้ัอมนัำ�แนัวพิระร�ชดำำ�ริ
เศรษฐกิจพิอเพิ่ยงม�ประยุกต์ใช้เพิ่�อเป็นัศ้นัย์ก�รเร่ยนัร้้
ต้นัแบบ
	 	 แลัะ	เสำด็ำจฯ	ไปยังศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
บ้�นัฟื้้�ไที่ยง�ม	หม้่ที่่�	13	บ้�นัฟื้้�ไที่ยง�ม	ตำ�บลัปอ	อำ�เภอ
เว่ยงแก่นั	จังหวัดำเช่ยงร�ย	พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่คร้ใหญ่
แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ผู้ลัแลัะผู้้�ห่มกันัหนั�ว
แก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	ดัำงน่ั�
  “1.  หากดำาเนุินุงานุเร่ �องไฟฟ้าพิลัังงานุแสงอาที่ิต้ย์ 
เม่ี�อที่ำาการติ้ดตั้�งระบบต่้าง ๆ แล้ัว ขอให้ดำาเนิุนุการสอนุ ให้
ความีรู้แก่เด็กแลัะชาวบ้านุในุเร่�องการดูแลับำารุงรักษาด้วย
  2. การสร้างป้่าสร้างรายได้ ช่วยลัดการบุกรุกป้่า 
แลัะการส่งเสริมีการป้ลูักอโวคาโด เป็้นุเร่�องดีเพิราะสามีารถ
จัำาหนุ่ายได้”

	 	 เสำดำ ็จฯ	 ไปย ังสำ ำ�นั ักง�นัโครงก�รช�นั ำ � �ม ันัป ้นัะ	
ตำ�บลัเที่อดำไที่	 อำ�เภอแม่ฟื้ ้�หลัวง	 จ ังหวัดำเช ่ยงร�ย	
แลัะที่อดำพิระเนัตรแปลังช�นัำ��มันัของ	 นั�งหม่�โอ	 เซ้หม่�	
บ้�นัแม่หม้อ	ตำ�บลัเที่อดำไที่	อำ�เภอแม่ฟ้ื้�หลัวง	จังหวัดำเช่ยงร�ย	
จ�กนัั�นัประทัี่บรถยนัต์พิระท่ี่�นัั�งไปยังโรงเร่ยนัพิญ�ไพิรไตรมิตร	
ตำ�บลัเที่อดำไที่	อำ�เภอแม่ฟ้ื้�หลัวง	จังหวัดำเช่ยงร�ย	ที่รงติดำต�ม
ผู้ลัก�รสำ่งเสำริมแลัะพิัฒนั�หัตถกรรมชุมชนัประจำ�ปี	 2564	
แลัะเสำดำ็จฯ	 ไปยังแปลังช�นัำ��มันัดำอกแดำง	 โซ้นัป�งมะหันั	
ที่อดำพิระเนัตรต้นัช�นัำ��มันัดำอกแดำงแต่ลัะสำ�ยพัินัธ์ุิ์	ที่รงติดำต�ม
คว�มก้�วหน้ั�ก�รที่ดำลัองปล้ักช�นัำ��มันัดำอกแดำง
	 	 เสำดำ็จฯ	 ไปยังโรงเร่ยนัป่�ซ้�งนั�เงินั	 ตำ�บลัแม่ฟื้้�หลัวง	
อำ�เภอแม่ฟื้้�หลัวง	จังหวัดำเช่ยงร�ย	แลัะที่รงเป็นัประธิ์�นั
ก�รประชุมโครงก�รขย�ยผู้ลัก�รพัิฒนั�กระบวนัก�รจัดำก�ร
เร่ยนัร้ ้ภ�ษ�ไที่ยสำำ�หรับเดำ็ก	 ในัพิ่ �นัที่่ �พิัฒนั�ของม้ลันัิธิ์ิ
แม่ฟ้ื้�หลัวง	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2564	ม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปไดำ้	

สำานักงานโครงการชานำ�ามันป้นะ ตำาบัลเทอัดำไท
อัำาเภอัแม่ฟ้าหลวง จังหวัดำเช้ยุงรายุ

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนอิันทร้อัาสา บั�านห�วยุนำ�ากืน
หม่้ท้� 19 บั�านห�วยุนำ�ากืน ตำาบัลวาว ้อัำาเภอัแม่สรวยุ จังหวัดำเช้ยุงรายุ 

วันพิ่ฤหัสิบด่็ท่ี่� 17 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565

วันจัันที่ร์ท่ี่� 18 เมษายน 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังโรงเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัชนััตถ์	ปิยะอุย	หม่้ท่ี่�	3	บ้�นัเจด่ำย์ที่อง	
ตำ�บลัปอ	อำ�เภอเว่ยงแก่นั	จังหวัดำเช่ยงร�ย	พิระร�ชที่�นั
สิำ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ผู้ลั
แลัะผู้้�ห่มกันัหนั�วแก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั	แลัะที่รงเปิดำอ�ค�ร
ท่ี่�นัผู้้้หญิงชนััตถ์	ปิยะอุย
	 	 ต่อม�เสำดำ็จฯ	 ไปยัง	 โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
บ้�นัดำอยลั้�นั	หม้่ที่่ �	4	ตำ�บลัว�ว่	อำ�เภอแม่สำรวย	จังหวัดำ
เช่ยงร�ย	ได้ำพิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	
พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ผู้ลัแลัะผู้้�ห่มกันัหนั�วแก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั	
ที่อดำพิระเนัตรกิจกรรมก�รฝึกอ�ช่พินัักเร่ยนั
	 	 จ�กนัั�นั	เสำด็ำจฯ	ไปยัง	ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
อินัที่ร่อ�สำ�	 บ้�นัห้วยนัำ��ก่นั	 หม้่ที่่ �	 19	 บ้�นัห้วยนัำ��ก่นั	
ตำ�บลัว�ว่	อำ�เภอแม่สำรวย	จังหวัดำเช่ยงร�ย	พิระร�ชที่�นั
สิำ�งของแก่คร้ใหญ่แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั	พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ผู้ลั
แลัะผู้้�ห่มกันัหนั�วแก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั	แลัะม่พิระร�ชดำำ�ริ
ให้สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 ประสำ�นักับผู้้้ว่�ร�ชก�รจังหวัดำเช่ยงร�ย	
ดำำ�เนิันัก�ร	ในัเร่�องต่�งๆ	ดัำงน่ั�	
	 	 1.	 ที่ำ�ถนันัที่�งเข้�ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
อินัที่ร่อ�สำ�	บ้�นัห้วยนัำ��ก่นั
	 	 2.	 จัดำที่ำ�ระบบบ�ดำ�ลัเพิ่�อก�รอุปโภคบริโภคให้แก่ศ้นัย์
ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัอินัที่ร่อ�สำ�	บ้�นัห้วยนัำ��กล่ันั	
ให้เพ่ิยงพิอตลัอดำปี
	 	 3.	 โรงเร่ยนัดำอนัมห�วันั	ซ้ึ�งเป็นัโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนั
ช�ยแดำนัแห่งแรกของประเที่ศไที่ย	ควรให้ดำำ�เนิันัก�รอย่�งม่
ประสิำที่ธิิ์ภ�พิต่อไป

ดำังนั่�	“ให้ สำานุักงานุ กป้ร. แลัะ กรมีชลัป้ระที่านุ ร่วมีกันุ
จััดหาแหลั่งนุำ �าเพิ่ �อช่วยเหลั่อโรงเรียนุบ้านุป้่าซึ่างนุาเงินุ 
ให้มีีนุำ�าใช้เพิี�อดำาเนุินุกิจักรรมีต้่าง ๆ  ของที่างโรงเรียนุ แลัะ
ช่วยให้ราษฎรในุพิ่ �นุที่ี � ได ้มี ีนุ ำ �าใช ้เพิ ่ �ออ ุป้โภูคบริโภูค 
แลัะที่ำาการเกษต้รได้อย่างเพีิยงพิอ”

วันท่� 18 – 19 เม่ษายุน 2565
ครั�งท่� 

7



รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2565 43

วันอังคารท่ี่� 19 เมษายน 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	 เสำดำ็จฯ	ไปยังศ้นัย์
ก�รเร่ยนัร้้แลัะบริก�รวิช�ก�ร	 เคร่อข่�ยแห่งจุฬ�ลังกรณ์
มห�วิที่ย�ลััย	อำ�เภอเม่องนั่�นั	จังหวัดำนั่�นั	ที่อดำพิระเนัตร
นัิที่รรศก�ร	 แลัะม่พิระร�ชดำำ�รัสำ	 เปิดำก�รประชุมสำัมมนั�	
“รักษ์ป่�นั่�นั”	 ครั�งที่่�	 5	 โอก�สำนั่�	 ที่รงบรรย�ยในัหัวข้อ	
“ร่วมใจ	รักษ์ป่�น่ั�นั”	คว�มตอนัหนึั�งว่�
  “....การสร้างป้่าสร้างรายได้ เกิดจัากการป้รับเป้ลัี �ยนุ
พิฤต้ิกรรมีการใช้พิ่�นุที่ี�บนุที่ี�สูง  การป้ลัูกพิ่ชไร่หมีุนุเวียนุ
เกษต้รเชิงเดี�ยวมีาเป็้นุพ่ิชเกษต้รแบบผสมีผสานุเพ่ิ�อเศรษฐกิจั
ได้ในุระยะยาวก็จัะมีีไมี้ย่นุต้้นุแลัะป้่าไมี้ที่ี �อุดมีสมีบูรณ์ 
อยากจัะดูว่าจัะเป้็นุแนุวที่างในุการพิัฒนุาฟื�นุฟูป้่าไมี้ไว้ให้
ป้ระชาชนุอยู่ร่วมีกับป้่าได้ เพิ่�อจัะได้มีีความีเป้็นุอยู่ที่ี�ดีด้วย 
รายได้จัากผลัผลัิต้ แลัะก็มีีเวลัาที่ี �จัะอยู ่ด ้วยกันุอย่าง
พิร้อมีหนุ้าพิร้อมีต้ากันุในุครอบครัว 
  สร ุป้ว ่าเป้ ็นุการพิ ัฒนุาอย ่างต้ ่อเนุ ่ �องหลัายส ิบป้ ี 
ในุการที่ำางานุในุพ่ิ�นุทีี่�จัังหวัดนุ่านุ จัากป้ระสบการณ์ทีี่�ที่ำามีา
จัะเห็นุว่า การอนุุรักษ์ฟื�นุฟูพ่ิ�นุทีี่�ป่้าแลัะที่รัพิยากรธิรรมีชาติ้
อ่ �นุ ๆ จัะต้้องที่ำาไป้พิร้อมีกับการพิัฒนุาคุณภูาพิชีวิต้ให้
ป้ระชาชนุมีีความีเป้็นุอยู ่ที่ี �ด ีข้ �นุ นุั �นุค่อเราต้้องที่ำางานุ
หลัาย ๆ  ด้านุ ร่วมีกับคนุทุี่กช่วงอายุ ตั้�งแต่้เด็กไป้จันุถ้งผู้ใหญ่ 
ต้้องเริ�มีป้ลูักจิัต้สำานุ้กตั้�งแต่้เป็้นุเด็ก ๆ  ซ้ึ่�งเค้าจัะเป็้นุผู้รับช่วง
ดูแลัป่้าแลัะที่รัพิยากรของชุมีชนุต่้อไป้”

ศ้นย์ุการเร้ยุนร้�และบัริการวิชาการ เครือัข่ายุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ 
อัำาเภอัเมือังน่าน จังหวัดำน่าน

	 	 เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจ	เพิ่�อที่รงติดำต�ม
ก�รดำำ�เนิันัง�นั	ณ	โครงก�รที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ	ค่�ยขุนัเจ่องธิ์รรมิกร�ช	
ต ำ�บลัที่่�ว ังที่อง	 อ ำ�เภอเม ่องพิะเย�	 จ ังหว ัดำพิะเย�	
ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	“ให้สำานัุกงานุ กป้ร. แลัะกรมีชลัป้ระที่านุ 
พิิจัารณาจััดหานุำ�าสนัุบสนุุนุโครงการที่หารพัินุธ์ุิดี ค่ายขุนุเจ่ัอง
ธิรรมิีกราช ต้ำาบลัท่ี่าวังที่อง อำาเภูอเม่ีองพิะเยา จัังหวัดพิะเยา” 

โครงการทหารพันธ์ุิด้ำ ค่ายุขุนเจือังธิรรมิกราช ตำาบัลท่าวังทอัง 
อัำาเภอัเมือังพะเยุา จังหวัดำพะเยุา

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไป
ที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจ	ณ	 โครงก�รพัิฒนั�ท่ี่�ดิำนัม้ลันิัธิิ์
ชัยพิัฒนั�	บ้�นัดำงพิระพิร	(ศ้นัย์ก�รผู้ลัิตแลัะก�รกระจ�ย
พิันัธิ์ุ ์สำัตว์)	 หม้ ่ที่่ �	 15	 	 ตำ�บลัป่�งิ �ว	 อำ�เภอเว่ยงป่�เป้�	
จังหวัดำเช่ยงร�ย	ที่รงรับฟัื้งก�รบรรย�ยสำรุปผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นั
จ�กผู้้้แที่นัหน่ัวยง�นัท่ี่�เก่�ยวข้อง

โครงการพัฒนาท้�ดิำนม้ลนิธิิชัยุพัฒนา บั�านดำงพระพร
(ศ้นย์ุการผลิตและการกระจายุพันธ์ุิสัตว์)

หม่้ท้� 15  ตำาบัลป่างิ�ว อัำาเภอัเว้ยุงป่าเป้า จังหวัดำเช้ยุงรายุ

	 	 จ�กนัั �นั	ประที่ับรถร�งพิระที่่ �นั ั �งไปยังโรงเลั ่ �ยงไก ่	
ที่อดำพิระเนัตรกิจกรรมก�รเลั่ �ยงไก่พิันัธิ์ุ ์ประดำ้ ่ห�งดำำ�
พิระร�ชที่�นั	โดำยมณฑ์ลัที่ห�รบกที่่�	34	ไดำ้ม่พิระร�โชว�ที่	
แก่ที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ	ค่�ยขุนัเจ่องธิ์รรมิกร�ช	แลัะค่�ยขุนัจอมธิ์รรม
เก่�ยวกับก�รเป็นัตัวอย่�งที่่�ดำ่ของก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
ที่ห�รพิันัธิ์ุ์ดำ่	 จนัถึงก�รไดำ้เริ�มจัดำที่ำ�โครงก�รตำ�รวจพิันัธิ์ุ์ดำ่	
แลัะก�รแลักเปลั่�ยนัคว�มร้้คว�มคิดำเห็นั

วันพุธิท่� 27 เม่ษายุน 2565
ครั�งท่� 
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วันจันทร์ท่� 11 กรกฎาคม่ 2565  
ครั�งท่� 
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การรับัเสด็ำจและสรุปีพระราชดำำาริ

 พ่�นท่�ภาคใต้ จำานวน 4  ครั�ง

	 	 สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจ	ในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	จังหวัดำยะลั�	แลัะจังหวัดำสำงขลั�

วันจัันที่ร์ท่ี่� 17 มกราคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	จังหวัดำยะลั�	
แลัะจังหวัดำสำงขลั�	 ไดำ้พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่ผู้้้อำ�นัวยก�ร
โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัเข�วัง	แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนั
ช�ย-หญิง	พิระร�ชที่�นัพิันัธิ์ุ ์ไม้ผู้ลั	แก่ผู้้ ้แที่นัช�วบ้�นั
ช�ย-หญิง	คณะกรรมก�รหม่้บ้�นั	แลัะคณะกรรมก�รสำถ�นัศึกษ�
เฝ้�	ฯ	รับเสำด็ำจ	แลัะม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...พิระราชที่านุพิระราชานุุมีัต้ิให้ดำาเนุินุการป้้องกันุ
ดินุถลั่มีในุพิ่�นุที่ี�โรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุบ้านุเขาวัง 
จัังหวัดนุครศรีธิรรมีราช รวมีถ้งดำาเนิุนุการก่อสร้างบ่อพัิกนุำ�า
เพิิ�มีเติ้มีให้แก่โรงเรียนุต้ามีทีี่�กรมีชลัป้ระที่านุกราบบังคมีทูี่ลั...”
  “...ให้หนุ่วยงานุที่ี �เกี �ยวข้องเร่งรัดการต้ิดต้ั �งระบบ
โซึ่ลั ่ า เซึ่ลัลั ์ โรง เร ี ยนุลั ่องแพิว ิที่ยา อ ำ า เภูอสบเมีย 
จัังหวัดแม่ีฮ่่องสอนุ...”

เสด็ำจพระราชดำำาเนินไปทรงปฏิิบััติพระราชกรณ้ยุกิจ ในพื�นท้�จังหวัดำนครศร้ธิรรมราช จังหวัดำยุะลา และจังหวัดำสงขลา

ทรงปฏิิบััติพระราชกรณ้ยุกิจในพื�นท้�จังหวัดำนครศร้ธิรรมราช 
จังหวัดำยุะลา และจังหวัดำสงขลา

วันท่� 17 - 18 ม่กราคม่ 2565  
ครั�งท่� 
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วันอังคารท่ี่� 18 มกราคม 2565
	 	 เสำดำ็จฯ	 ไปยังศ้นัย์สำงเคร�ะห์บุคคลัปัญญ�อ่อนัภ�คใต้	
ตำ�บลัท่ี่�ชะมวง	อำ�เภอรัตภ้มิ	จังหวัดำสำงขลั�	ต่อม�	เสำด็ำจฯ	
ไปยังกองบัญช�ก�รกองพิลัพิัฒนั�ที่่ � 	 4	 ค่�ยรัตนัพิลั	
ตำ�บลัคลัองหอยโข่ง	 อำ�เภอคลัองหอยโข่ง	 จังหวัดำสำงขลั�	
ได้ำพิระร�ชที่�นัพิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�	
  “...ให้มีณฑ์ลัที่หารบกทีี่� 28 ค่ายศรีสองรัก ต้ำาบลัศรีสองรัก 
อำาเภูอเม่ีอง จัังหวัดเลัย สนัุบสนุุนุเมีล็ัดพัินุธ์ุิผักพิระราชที่านุ
ให้แก่พ่ิ�นุทีี่�ภูาคต้ะวันุออกเฉียงเหนุ่อ...”
	 	 จ�กนัั�นั	ประทัี่บรถร�งพิระท่ี่�นัั�งไปที่รงเปิดำร้�นัภัที่รพัิฒน์ั	
สำ�ข�โครงก�รที่ห�รพัินัธ์ุิ์ด่ำ	ค่�ยรัตนัพิลั	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันั
ไปยังศ้นัย์ผู้ลิัตพัินัธ์ุิ์ปลั�นัำ��จ่ดำพิระร�ชที่�นั	“เพ่ิ�อนัช่วยเพ่ิ�อนั”	
ภ�คใต้ตอนัล่ั�ง	ค่�ยรัตนัพิลั	ม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “1 . ให้สำานัุกงานุมูีลันิุธิิชัยพัิฒนุา แลัะสำานัุกงานุ กป้ร. 
พิิจัารณาสนุับสนุุนุงบป้ระมีาณการดำาเนุินุงานุโครงการที่หา
รพัินุธ์ุิดี ศูนุย์ผลิัต้เมีล็ัดพัินุธ์ุิพิระราชที่านุ “เพ่ิ�อนุช่วยเพ่ิ�อนุ” 
ภูาคใต้้ ค่ายเที่พิสต้รีศรีสุนุที่ร มีณฑ์ลัที่หารบกที่ี � 43 
ต้ำาบลักะป้าง อำาเภูอทุ่ี่งสง จัังหวัดนุครศรีธิรรมีราช... ”

  2. ให้สำานุักงานุมีูลันุิธิิชัยพิัฒนุา แลัะสำานุักงานุ กป้ร. 
พิิจัารณาสนุับสนุุนุงบป้ระมีาณการดำาเนุินุงานุโครงการ
ที่หารพิ ันุธิ ุ ์ด ี  ศ ูนุย ์ผลั ิต้พิ ันุธิ ุ ์ ไก ่ เบต้งพิระราชที่านุ 
“เพิ่�อนุช่วยเพิ่�อนุ” ภูาคใต้้ต้อนุลั่างค่ายสมีเด็จัพิระสุริโยที่ัย 
ต้ำาบลับ่อที่อง อำาเภูอหนุองจิัก จัังหวัดปั้ต้ต้านีุ พ่ิ�นุทีี่�โครงการฯ 
จัำานุวนุ 1.5 ไร่... ”
  3. เห็นุควรให้ศูนุย์ศ้กษาการพิัฒนุาพิิกุลัที่องอันุเนุ่�อง
มีาจัากพิระราชดำาริ ต้ำาบลักะลัุวอเหนุ่อ อำาเภูอเมี่อง 
จัังหวัดนุราธิิวาส ดำาเนุินุการด้านุการศ้กษาวิจััยไก่เบต้ง
พิร้อมีที่ั�งให้ที่างกองที่ัพิภูาคที่ี� 4 เป้็นุผู้ดำาเนุินุการแจักจั่าย
ไก่เบต้งให้แก่ป้ระชาชนุที่ี�สนุใจั” 
	 	 ต ่อม�เสำดำ ็จฯ	 ไปย ังโรงเร ่ยนับ ้�นัคลัองหอยโข ่ง	
อำ�เภอคลัองหอยโข่ง	จังหวัดำสำงขลั�	 ในัก�รนั่�ที่รงรับฟื้ัง
โครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ์ดำ่	 “ชุมชนัเบิกบ�นั	 อ�ห�รปลัอดำภัย”	
โรงเร่ยนับ้�นัคลัองหอยโข่ง	ม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...เห็นุควรให้ที่หารที่ั�วป้ระเที่ศดำาเนุินุการสนุับสนุุนุ
ส่งเสริมีการเพิาะเลีั�ยงเห็ดฟางให้กับป้ระชาชนุทีี่�สนุใจั...”

ศ้นย์ุสงเคราะห์บุัคคลป่ญญาอ่ัอันภาคใต� ตำาบัลท่าชะมวง อัำาเภอัรัตภ้มิ จังหวัดำสงขลา



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)46

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	ที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจในั
พ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำแลัะจังหวัดำยะลั�	เสำด็ำจฯ	ไปยังมห�วิที่ย�ลััยนัร�ธิิ์ว�สำร�ชนัครินัที่ร์	จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ	ในัก�รพิระร�ชที่�นั
ปริญญ�บัตรแก่ผู้้้สำำ�เร็จก�รศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2562	–	2563
	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	ไปยังศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัภักด่ำ	บ้�นัภักด่ำ	หม่้ท่ี่�	5	ตำ�บลัเข่�อนับ�งลั�ง	อำ�เภอบันันัังสำต�	
จังหวัดำยะลั�	 ที่รงเย ่ �ยมแลัะที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัที่่ �ศ ้นัย์ก�รเร ่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัภักดำ่	
ได้ำพิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่คร้ใหญ่	ผู้้้แที่นันัักเร่ยนัช�ย-หญิง	พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ผู้ลัแก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นัช�ย-หญิง

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านภักด้ำ บั�านภักด้ำ หม่้ท้� 5 ตำาบัลเขื�อันบัางลาง อัำาเภอับัันนังสตา จังหวัดำยุะลา

	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินั
ไปที่รงปฏิิบ ัต ิพิระร�ชกรณ่ยกิจ	 ในัเขตพิ่ �นัที่่ �จ ังหว ัดำ
นัครศร่ธิ์รรมร�ช	จังหวัดำกระบ่�	แลัะจังหวัดำสุำร�ษฎีร์ธิ์�น่ั

วันพิ่ฤหัสิบด่็ท่ี่� 12 พิ่ฤษภาคม 2565 
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังศ้นัย์
ก�รเร ่ยนัต ำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ ้�นัหลั ังอ ้�ยหม ่	
บ้�นัหลัังอ้�ยหม่	 หม้ ่ที่่ �	 5	 ตำ�บลัวังอ่�ง	 อำ�เภอชะอวดำ	
จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	 ไดำ้พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่คร้ใหญ	่
แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนัช�ย	-	หญิง	พิระร�ชที่�นัพิันัธิ์ุ์ไม้ผู้ลัแก่
ผู้้้แที่นัช�วบ้�นัช�ย	-	หญิง	แลัะที่รงลังพิระนั�ม�ภิไธิ์ยในั
สำมุดำท่ี่�ระลึัก	แลัะม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�

  “...ในุขณะที่ี�ยังไมี่สามีารถต้ัดโค่นุยางพิาราได้ นุ่าจัะ
ส่งเสริมีให้ชาวบ้านุป้ลัูกกาแฟใต้้ต้้นุยางพิารา โดยการริดกิ�ง
ให้แสงส่องผ่านุได้...”
  “. . . เร ่ �องการแป้รร ูป้ผลั ิต้ภู ัณฑ์์ของกลั ุ ่มีแมี ่บ ้านุ 
ให้กรมีส่งเสริมีการเกษต้ร เข้ามีาแนุะนุำา ที่ำาอะไรได้บ้างที่ี�
จัะสามีารถเพิิ�มีรายได้...”
	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นั
แผู่้นัดิำนัเสำมอ	หม่้ท่ี่�	2	ตำ�บลัคลัองท่ี่อมเหน่ัอ	อำ�เภอคลัองท่ี่อม	
จังหวัดำกระบ่�	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...ขอให้สำานัุกงานุ กป้ร. กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะหนุ่วยงานุ
ที่ี�เกี�ยวข้อง พิิจัารณาจััดหานุำ�าเพิิ�มีเต้ิมีให้กับศูนุย์การเรียนุ
ต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุบ้านุแผ่นุดินุเสมีอ จัังหวัดกระบี� 
เพิ่�อให้ศูนุย์การเรียนุฯ มีีนุำ�าใช้สำาหรับการอุป้โภูคบริโภูค 
แลัะดำาเนุินุกิจักรรมีต้่าง ๆ ได้อย่างเพิียงพิอต้ลัอดที่ั�งป้ี 
ป้้องกันุปั้ญหาการขาดแคลันุนุำ�าทีี่�จัะเกิดข้�นุในุอนุาคต้…” 

วันจันทร์ท่� 31 ม่กราคม่ 2565 
ครั�งท่� 

2

วันท่� 12 – 13 พฤษภาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

3
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วันศุกร์ท่ี่� 13 พิ่ฤษภาคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัห้วยตง	หม่้ท่ี่�	7	ตำ�บลักรุงชิง	อำ�เภอนับพิิตำ�	จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	ได้ำพิระร�ชที่�นัพิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...ขอให้สำานุักงานุ กป้ร. กรมีชลัป้ระที่านุ แลัะหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง พิิจัารณาแนุวที่างในุการป้้องกันุดินุสไลัด์บริเวณ
ไหล่ัเขาด้านุหลัังศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุบ้านุห้วยต้ง ต้ำาบลักรุงชิง อำาเภูอนุบพิิต้ำา จัังหวัดนุครศรีธิรรมีราช...”
  “...ขอให้สำานัุกงานุ กป้ร. แลัะหนุ่วยงานุทีี่�เกี�ยวข้องพิิจัารณาแนุวที่างการก่อสร้างถนุนุแลัะสะพิานุ เพ่ิ�อให้ครูแลัะนัุกเรียนุ
ใช้เดินุที่างมีายังศูนุย์การเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุบ้านุห้วยต้ง รวมีทัี่�งให้ราษฎรใช้สัญจัรเข้าออกพ่ิ�นุทีี่�ได้โดยสะดวก...” 

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านห�วยุตง หม่้ท้� 7 ตำาบัลกรุงชิง อัำาเภอันบัพิตำา จังหวัดำนครศร้ธิรรมราช

ศ้นย์ุการเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านหลังอั�ายุหม้ บั�านหลังอั�ายุหม้ หม่้ท้� 5 ตำาบัลวังอ่ัาง อัำาเภอัชะอัวดำ จังหวัดำนครศร้ธิรรมราช



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)48

	 	 ต่อม�	เสำด็ำจฯ	โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัส่ำ�อมวลัชนั
ก่ฬ�	หม่้ท่ี่�	6	ตำ�บลัสำำ�นัักแต้ว	อำ�เภอสำะเดำ�	จังหวัดำสำงขลั�	
ได้ำพิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่คร้ใหญ่	แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนัช�ย	–	หญิง	
พิระร�ชที่�นัพิันัธิ์ุ์ไม้ทีุ่เร่ยนัหมอนัที่อง	พิร้อมเมลั็ดำพิันัธิ์ุ์ผู้ัก
แก่ผู้้ ้แที่นัช�วบ้�นัช�ย	 –	 หญิง	 แลัะไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	
สำรุปคว�มว่�
  “...ขอให้กรมีชลัป้ระที่านุพิิจัารณาแนุวที่างในุการแก้ไข
ป้ัญหาให้กับโรงเรียนุฯ แลัะราษฎร ด้วยการป้รับป้รุงระบบ
ที่่อส่งนุำ�าความียาวป้ระมีาณ 10,460 เมีต้ร แลัะก่อสร้าง
ถังเก็บนุำ�าคอนุกรีต้เสริมีเหลั็ก ขนุาด 1,600 ลัูกบาศก์เมีต้ร 
จัำานุวนุ 2 แห่ง สำาหรับเก็บกักนุำ�าเพ่ิ�อการอุป้โภูคบริโภูคให้กับ
โรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุส่�อมีวลัชนุกีฬา แลัะราษฎร
พ่ิ�นุทีี่�ชุมีชนุใกล้ัเคียง...”

วันอังคารท่ี่� 17 พิ่ฤษภาคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิ
รัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังโรงเร่ยนั
ตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนันัิคมพิิที่ ักษ์ร�ษฎีร์	 หม้ ่ที่ ่ � 	 6	
ตำ�บลับ้�นัแหร	อำ�เภอธิ์�รโต	จังหวัดำยะลั�	ได้ำพิระร�ชที่�นัสิำ�งของ
แก่คร้ใหญ่	แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนัช�ย	–	หญิง	พิระร�ชที่�นั
พัินัธ์ุิ์ไม้ทุี่เร่ยนัหมอนัที่อง	พิร้อมเมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ผัู้กแก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นั
ช�ย	–	หญิง	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...ขอให้สำานุักงานุ กป้ร. แลัะกรมีชลัป้ระที่านุ ร่วมีกันุ
พิิจัารณาแนุวที่างการจััดหาแหล่ังนุำ�าเพิิ�มีเติ้มีเพ่ิ�อการอุป้โภูค
บริโภูค แลัะใช้ในุกิจักรรมีต้่าง ๆ ของโรงเรียนุต้ำารวจั
ต้ระเวนุชายแดนุนุิคมีพิิที่ักษ์ราษฎร์ แลัะราษฎรพิ่�นุที่ี�ชุมีชนุ
ใกล้ัเคียง...”

	 	 สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไปที่รงปฏิิบัติ
พิระร�ชกรณ่ยกิจ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำตรัง	จังหวัดำสำงขลั�	จังหวัดำยะลั�	แลัะจังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ

วันจัันที่ร์ท่ี่� 16 พิ่ฤษภาคม 2565
	 	 สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จฯ	ไปยังโรงเร่ยนัตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัหินัจอก	 หม้่ที่่ �	 6	 ตำ�บลัลัิพิัง	 อำ�เภอปะเหลั่ยนั	 จังหวัดำตรัง	 ไดำ้พิระร�ชที่�นัสำิ�งของแก่คร้ใหญ่	
แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนัช�ย	 –	 หญิง	 พิระร�ชที่�นัพินััธุิ์์ไม้ทีุ่เร่ยนัหมอนัที่อง	พิร้อมเมลั็ดำพิันัธุิ์์ผัู้กแก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นัช�ย	 –	 หญิง	
แลัะได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...ขอให้จัังหวัดต้รัง ส่งเสริมีแลัะสนัุบสนุุนุการขยายผลัด้านุการเพิาะป้ลูักแลัะการเลีั�ยงสัต้ว์ไป้ยังครอบครัวของนัุกเรียนุ...” 

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านหินจอัก หม่้ท้� 6 ตำาบัลลิพัง อัำาเภอัปะเหล้ยุน จังหวัดำตรัง

วันท่� 16 - 18 พฤษภาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

4
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วันพุิ่ธิท่ี่� 18 พิ่ฤษภาคม 2565
	 	 สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	ไปยังโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนั
ช�ยแดำนัก�รที่่�อ�ก�ศย�นัแห่งประเที่ศไที่ยเฉลัิมพิระเก่ยรติพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัวฯ	เนั่�องในัวโรก�สำพิระร�ชพิิธิ์่
มห�มงคลัเฉลิัมพิระชนัมพิรรษ�	6	รอบ	หม่้ท่ี่�	8	ตำ�บลัโคกสำะตอ	อำ�เภอร่อเสำ�ะ	จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...ขอให้สำานุักงานุสาธิารณสุขจัังหวัดนุราธิิวาส เข้าไป้ดูแลัแลัะเสริมีสร้างสุขภูาพิให้แก่เด็กก่อนุวัยเรียนุแลัะที่ารก
ในุครรภ์ูมีารดาในุพ่ิ�นุทีี่�อย่างใกล้ัชิดมีากข้�นุ เนุ่�องจัากข้อมูีลัพัิฒนุาการของเด็กยังต้ำ�ากว่าเกณฑ์์อยู.่..”
  “...ส ำาหร ับป้ัญหาเร ่ �องผลัผลัิต้ที่างการเกษต้รต้กต้ำ �า ขอให้พิ ิจัารณาแนุวที่างการป้รับลัดต้้นุทีุ่นุการผลัิต้ 
โดยเฉพิาะเร่�องป้ัจัจััยการผลัิต้ต้่าง ๆ รวมีที่ั�ง ส่งเสริมีการแป้รรูป้ผลัผลัิต้ให้แก่เกษต้รกร โดยใช้วัต้ถุดิบในุที่้องถิ�นุ เช่นุ 
การที่ำานุำ�ากะทิี่ โดยใช้มีะพิร้าวทีี่�มีีในุพ่ิ�นุทีี่� นุอกจัากนีุ� ควรสนัุบสนุุนุแลัะส่งเสริมีการใช้เคร่�องม่ีอเคร่�องใช้ผ่านุระบบออนุไลัน์ุ
ให้แก่ราษฎร...” 

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบั�านหินจอัก หม่้ท้� 6 ตำาบัลลิพัง อัำาเภอัปะเหล้ยุน จังหวัดำตรัง

	 	 ต่อม�	 เสำดำ็จฯ	 โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัโรงง�นัย�สำ้บ	 2	 หม้่ที่่�	 3	 ตำ�บลัปะแต	 อำ�เภอยะห�	 จังหวัดำยะลั�	
ได้ำพิระร�ชที่�นัสิำ�งของแก่คร้ใหญ่	แลัะผู้้้แที่นันัักเร่ยนัช�ย	–	หญิง	พิระร�ชที่�นัพัินัธ์ุิ์ไม้ทุี่เร่ยนัหมอนัที่อง	พิร้อมเมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ผัู้ก
แก่ผู้้้แที่นัช�วบ้�นัช�ย	–	หญิง	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�
  “...ขอให้พิิจัารณาหาแนุวที่างแก้ไขป้ัญหาไฟฟ้าให้ก ับโรงเร ียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุนุิคมีพิิที่ักษ์ราษฎร์ 
รวมีทัี่�งราษฎรบ้านุบาตู้ปู้เต๊้ะ หมู่ีทีี่� 6 ด้วย...” 

โรงเร้ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนการท่าอัากาศยุานแห่งประเทศไทยุเฉีลิมพระเก้ยุรติพระบัาทสมเด็ำจพระเจ�าอัยุ่้หัวฯ เนื�อังในวโรกาส
พระราชพิธ้ิมหามงคลเฉีลิมพระชนมพรรษา 6 รอับั หม่้ท้� 8 ตำาบัลโคกสะตอั อัำาเภอัรือัเสาะ จังหวัดำนราธิิวาส 
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การเสด็ำจพระราชดำำาเนินศ้นย์ุศึกษาการพัฒนา
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ
	 	 ในัปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	
กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	
เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัไปที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัของ
ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 5	 แห่ง	
ได้ำแก่	ศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่�องมาจัาก
พิ่ระราชด็ำาร่ จัังหวัด็จัันที่บุร่ ศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนาเขัาห่น
ซ้้อนอันเน่ �องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ จัังหวัด็ฉะเช่งเที่รา 
ศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนาห้วยฮ่่องไคร้อันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ 
จัังหวัด็เช่ยงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนาภูพิ่านอันเน่�องมาจัาก
พิ่ระราชด็ำาร่ จัังหวัด็สิกลื่นคร ศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนาพ่ิ่กุลื่
ที่องอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ จัังหวัด็นราธ่ิวาสิ	ดัำงน่ั�

วันจัันที่ร์ท่ี่� 15 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
	 	 ที่รงติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�โครงก�รศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�
อ่�วคุ้งกระเบนัอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ ตำ�บลัคลัองขุดำ	
อำ�เภอท่ี่�ใหม่	 จังหวัดำจันัที่บุร่	ที่รงรับฟัื้งร�ยง�นัผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�
จ�กก�รพัิฒนั�ดิำนั	นัำ��	ป่�ไม้	เกษตร	ที่รัพิย�กรช�ยฝั�ง	รวมถึง
ก�รพิัฒนั�คุณภ�พิช่วิตของเกษตรกรรอบศ้นัย์ศึกษ�ฯ	
แลัะประทัี่บรถร�งพิระท่ี่�นัั�ง	เสำด็ำจฯ	ไปที่อดำพิระเนัตรกิจกรรม
ก�รดำำ�เนัินัง�นั	แลัะผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�ของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
อ่�วคุ้งกระเบนัฯ	ประกอบด้ำวย	1)	ก�รเพิิ�มม้ลัค่�แลัะก�รใช้
ประโยชน์ัจ�กดิำนัเลันันั�กุ้ง	2)	ก�รเล่ั�ยงแลัะแปรร้ปสำ�หร่�ย
พิวงอง ุ ่นั	 3)	 ก�รสำ�ธิ์ ิตก�รเลั ่ �ยงก ุ ้ งข�วแวนันั�ไม	
ต�มหลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	ในับ่อ	PE	ขนั�ดำเล็ัก	
4)	ก�รเพิ�ะเห็ดำเศรษฐกิจสำ้่ชุมชนั	โครงก�รอ�ห�รกลั�งวันั
โรงเร่ยนั	 แลัะเกษตรที่ฤษฎี่ใหม่	 5)	 ก�รปรับปรุงบำ�รุงดำินั	
แลัะก�รอนุัรักษ์ดิำนัแลัะนัำ��	6)	ผู้ลิัตภัณฑ์์แลัะผู้ลัผู้ลิัตที่�งก�ร
เกษตรแลัะประมงของศ้นัย์ศึกษ�ฯ	พิร้อมทัี่�งที่รงเปิดำอ�ค�ร
จำ�หน่ั�ยผู้ลิัตภัณฑ์์	“สิำริพัิฒนัภัณฑ์์”	(อ่�นัว่�	:	สิำ–หริ–พัิดำ–
ที่ะ–นัะ–พัินั)	ซึ้�งได้ำพิระร�ชที่�นันั�ม	เม่�อวันัท่ี่�	10	พิฤศจิก�ยนั	
2564	7)	ก�รอนุัรักษ์ที่รัพิย�กรป่�ไม้ป่�ช�ยเลันั	แลัะป่�ชุมชนั	
8)	ก�รสำ่งเสำริมก�รเลั่�ยงกว�งร้ซ้่�	แลัะขย�ยผู้ลัสำ้่เกษตรกร	
9)	ผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัเตร่ยมก�รก่อสำร้�งสำถ�น่ัส้ำบนัำ��ด้ำวยไฟื้ฟ้ื้�
พิร้อมระบบส่ำงนัำ��	ประต้

	 	 พิร้อมกันันั่ �	ที่รงรับฟื้ังบรรย�ยสำรุปโครงก�รอนัุรักษ์
พัินัธุิ์กรรมพ่ิชอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัก�รฟ้ื้�นัฟ้ื้ที่รัพิย�กร
หอยชักต่นั	สำัตว์นัำ��ประจำ�ที่้องถิ�นัอ่�วคุ้งกระเบนั	จังหวัดำ
จันัที่บุร่	เพ่ิ�อส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนุันั	ก�รใช้ประโยชน์ั	ควบค่้กับ
ก�รอนัุรักษ์ไม่ให้สำ้ญพิันัธิ์ุ์	ที่ั�งนั่�	ตั�งแต่ปี	2563	ถึงปัจจุบันั
ศ้นัย์ศึกษ�ฯ	ไดำ้ผู้ลัิตแลัะปลั่อยลั้กหอยชักต่นัลังสำ้่แหลั่งนัำ��
ธิ์รรมช�ติ	ร่วมกับเกษตรกร	อย่�งต่อเน่ั�อง	จ�กก�รเก็บข้อม้ลั
พิบว่�ช�วประมงพิ่�นับ้�นัห�หอยชักต่นัไปจำ�หนั่�ยที่่�ตลั�ดำ
แลัะร้�นัอ�ห�รได้ำอย่�งต่อเน่ั�อง	แต่ม่จำ�นัวนัไม่ม�กนััก	
	 	 ต่อจ�กนัั�นัเสำดำ็จฯ	ไปบริเวณห�ดำแหลัมเสำดำ็จ	ที่รงปลั่อย
พิันัธิ์ุ์สำัตว์นัำ��	ไดำ้แก่	เต่�ที่ะเลั	หอยชักต่นั	ป้ม้�	แลัะกุ้งกุลั�ดำำ�	
รวม	670,000	ตัว	แลัะเสำดำ็จฯ	ไปยังอ�ค�ร	กปร.	โอก�สำนั่�
ได้ำม่พิระร�ชปฏิิสัำนัถ�รกับคณะองคมนัตร่	คณะอนุักรรมก�รฯ	
คณะที่ำ�ง�นัแลัะเจ้�หน้ั�ท่ี่�ศ้นัย์ศึกษ�ฯ	คว�มว่�

1. ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบันฯ
จังหวัดำจันทบุัร่
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  “วันุนุี�ที่ี�มีาที่ี�เมี่องจัันุนุี�ก็หลัากหลัายค่อ ที่ำาบุญที่อดกฐินุ 
ซ้ึ่�งทุี่ก ๆ ปี้ ทีี่�สภูากาชาดก็จัะจััดที่อดกฐินุ เวียนุกันุไป้ทีี่�โนุ่นุ
ที่ี �นุ ี �  เพิ ่ �อให ้ผ ู ้ที่ ี �ที่ ำางานุสภูากาชาดได้ที่ ำาบ ุญร ่วมีกันุ 
วันุนุี�ก็ไป้ที่ำาที่ี�วัดเขาสุกิมี ก็ได้มีีโอกาสมีาที่ี�นุี�เพิราะใกลั้กันุ 
ที่ั�งป้ีนุี�แลัะป้ีหนุ้าต้ั�งใจัว่าเยี�ยมีศูนุย์ต้่าง ๆ  ให้ได้ครบ ก็กำาลััง
เต้รียมีงานุกันุอยู่ ก็อาจัจัะได้ เพิราะว่าตั้�งแต่้เบ่�องต้้นุ ที่างศูนุย์
ศ้กษาการพิัฒนุาฯ นุี� พิระบาที่สมีเด็จัพิระชนุกาธิิเบศรฯ 
มีีพิระราชกระแสเกี �ยวกับว่า แต้่ก่อนุนุี�ก็เป้็นุการพิัฒนุา 
เราจัะอยู่กันุแบบกรมีใครกรมีมีันุ หร่อว่าแต้่ลัะหนุ่วยงานุ 
ก็มีีพิ่�นุที่ี� ๆ   ที่ั�งจัะที่ดลัองหร่อว่าขยายผลัก็จัะอยู่ในุหนุ่วย
ของต้นุเอง แต่้ว่าในุแนุวพิระราชดำารินัุ�นุ ก็เอาพ่ิ�นุทีี่�เป็้นุหลััก 
เช่นุพ่ิ�นุทีี่�ทีี่�คุ้งกระเบนุ นัุ�นุก็เป็้นุที่ะเลั แลัะก็มีีพิวกพ่ิชสัต้ว์ที่ะเลั 
มีีป้่าชายเลันุ รอบ ๆ ก็มีีที่ี�ชาวบ้านุเขาที่ำาสวนุ เพิราะต้่าง
จัังหวัดมีีช่�อเสียงในุเร่�องการที่ำาสวนุ สิ�งเล็ัก ๆ นุ้อย ๆ เช่นุ 
ป้ลูักผัก ทุี่กคนุก็มีีเพ่ิ�อใช้สำาหรับแบ่งขายได้บ้าง แลัะใช้ภูายในุ
ครัวเร่อนุ
  เม่ี�อกี�ก็มีีเพ่ิ�อนุส่งไลัน์ุมีา ต้อนุนีุ�เขาเกษียณแล้ัว ต้อนุนีุ�อยู่
กรุงเที่พิฯ แลัะไป้เยี�ยมีญาติ้ทีี่�ลัพิบุรี ซ้ึ่�งญาติ้บอกว่าก่อนุทีี่�มีี
โควิดนีุ�ก็ไม่ีเด่อดร้อนุนัุก เพิราะเขาว่า ผัก มีีไม้ีผลั แลัะก็ที่ำาเอง 
ขายได้ถูก ๆ กว่าที่ี�เขาขายกันุที่ั�วไป้ แลัะก็มีีเงินุไว้ซึ่่�อเนุ่�อ 
ซึ่่�อป้ลัาร้า ซึ่่�อสิ�งต้่าง ๆ ที่ี�ต้้องกินุ เขาบอกว่าไมี่อดเลัย 
แลัะเงินุก็ไม่ีได้ใช้ ก็มีีเป็้นุตั้วอย่างของความีเป็้นุอยู่ทีี่�ดี เหม่ีอนุ
กับวันุก่อนุก็เจัอกับพิวกทีี่�เขามีาเยี�ยมีจัากทีี่�สุรินุที่ร์ เขาก็พูิด
แบบนุี�ว่ามีีป้ลัาในุสระนุำ�าพิระราชที่านุ แบ่งป้ันุกันุในุชุมีชนุ 
ช่วงโควิดต้อนุนัุ�นุก็ไม่ีลัำาบากมีากเหม่ีอนุคนุทีี่� ไม่ีมีี แล้ัวรอบ ๆ 
ก็ป้ลูักผัก ก็เป็้นุหลััก ตั้วอย่างพ่ิ�นุทีี่�นุราธิิวาส เป็้นุเร่�องป่้าพิรุ 
ซึ่้�งก็มีีเรียกว่าลั้กลัับ ๆ  เป้็นุสิ�งที่ี�นุ่าศ้กษาในุพิ่ชสัต้ว์นุั�นุเป้็นุ
ยังไงบ้าง มีีปั้ญหาอะไร แล้ัวจัะต้้องแก้ไขได้อย่างไรของแต่้ลัะ
พิ่�นุที่ี� แลัะข้อสำาคัญค่องานุของแต้ล่ัะหนุ่วยงานุนุั�นุก็มีาร่วมี
กันุ สมัียใหม่ีก็เรียกว่า บูรณาการ ค่อร่วมี ๆ กันุ ใช้หลัักวิชา
ของหลัาย ๆ  สาขา เข้ามีาเพ่ิ�อที่ำาให้ป้ระชาชนุมีีคุณภูาพิชีวิต้
ทีี่�ดี แลัะก็แนุะนุำาได้ว่าที่ำาอย่างนีุ�เราควรรวมีกลุ่ัมีกันุ ที่ำางานุ
ที่ี�ที่ำาคนุเดียวอาจัจัะไมี่ได้ผลั เราก็ช่วยจััดต้ั�ง ช่วยแนุะนุำา 
นุอกจัากนีุ� เขาจัะมีาดูงานุ แล้ัวก็มีาช่วยแนุะนุำา รับเป็้นุจััดสรร
เร่�องการต้ลัาดได้ เพิราะว่าช่วงทีี่�มีีโควิด ดูนัุ�นุ หลัาย ๆ กลุ่ัมี
ทีี่�รู้จััก แลัะพิยายามีติ้ดต่้อกันุก็มีี มีีปั้ญหาอยู่ทีี่�ว่าเขาก็ป้ลูักได้
แล้ัวบริโภูคเองได้ แต่้หลัาย ๆ คนุก็ยังลัำาบากเพิราะว่าไม่ีกล้ัา

ไป้ต้ลัาด กลััวโรค เราจัะที่ำายังไงที่ี�จัะขายได้ บางคนุก็เก่ง 
ขายออนุไลันุ์ได้ เขามีีกรรมีวิธิีต้่าง ๆ  มีีเส้นุสายที่ี�รู้จัักต้ลัาด 
รู้จัักว่าจัะเอาไป้จัำาหนุ่ายที่ี�ไหนุได้ หร่อบอกให้ที่ราบ เอามีา
ซึ่่ �อแลัะขาย ช่วยเพิ่ �อให้รายได้ของเกษต้รกรในุกลัุ ่มีได้ 
แลัะที่ำาหลัาย ๆ อย่าง เช่นุ เร่�องป้ลูักไม้ีผลั ป้ลูักผัก มีีบ่อนุำ�า
ที่ี�จัะที่ำาเกษต้รได้ เลัี�ยงป้ลัา เลัี�ยงสัต้ว์นุำ�า เลัี�ยงกบ ที่ี�มีากค่อ
มีีสัต้ว์ป้ีก เป้็ด ไก่ ที่ี�ไร่เมี่องจัันุเขาถามีว่า อยากได้ไก่เนุ่�อ
ที่ี�โรงเรียนุ ต้ชด. ไมี่มีีไก่ มีีแต้่เป้็ด ครูใหญ่ขอเป้็ดเพิิ�มี ไก่
ไมี่อยากได้มีันุต้ายง่าย ในุพิ่�นุที่ี�ของเขาเป้็นุแบบนุั�นุ ของเรา
ก็คนุในุพ่ิ�นุทีี่� คนุทีี่�ที่ำางานุในุศูนุย์ก็จัะเชี�ยวชาญ   
  ในุเร่�องของพ่ิ�นุทีี่�ทีี่�อยู่ แต่้ลัะคนุก็จัะมีีหนุ้าทีี่�การงานุต่้าง ๆ  
แลั้วก็มีาแนุะนุำาได้ การที่ี�ได้มีาดูแบบนุี�ก็ดีเพิราะว่าบางที่ีก็
ได้รับความีรู้จัากพิ่�นุที่ี�หนุ้�ง แลั้วถ้าไป้อีกพิ่�นุที่ี� บางที่ีก็มีี
ความีรู้เพิิ�มีเต้ิมีที่ี�จัะไป้เสนุอแนุะ หร่อแนุะนุำาให้ผู้อ่�นุหร่อ
ทีี่�อ่�นุที่ำาได้ ระหว่างนีุ�มีีงานุหลัายอย่างทีี่�หยุด เช่นุ มีีโรงเรียนุปิ้ด 
นุักเรียนุก็อาจัจัะมีาขอคำาแนุะนุำา ที่างผู้ป้กครองก็ยังพิอจัะ
แนุะนุำาให้ความีรู้กันุไป้ อย่างทีี่�ศูนุย์พัิฒนุาพัินุธ์ุิพ่ิชทีี่�เชียงราย 
ต้อนุนุั�นุก็หยุดลัา ลัูกคนุงานุ เจั้าหนุ้าที่ี�ก็สอนุหนุังส่อที่ำาไป้
ที่ำามีาสอนุทีุ่กวิชา นุอกจัากให้สอนุเร่�องเพิาะป้ลัูก ช่วยกันุ
ที่ำาแล้ัว วิชาการต่้าง ๆ  ด้วยก็เท่ี่ากับ เหม่ีอนุเท่ี่ากับทีี่�ช่วยกันุได้ 
แนุะนุำาเกี�ยวกับฉีดวัคซึ่ีนุเพิ่�อความีป้ลัอดภูัย เราก็ที่ำาได้
ต้ั�งหลัายอย่างในุช่วงนุี�ก็คิดว่างานุของเราก็มีีป้ระโยชนุ์มีาก 
ซ้ึ่�งให้เป็้นุศูนุย์กลัางทีี่�ให้เป็้นุศูนุย์ความีรู้ทัี่�งที่างด้านุเกษต้รกรรมี 
ทัี่�งที่างด้านุสุขภูาพิความีเป็้นุอยู่ หร่อว่าถ้าจัะค้าขายหารายได้ 
หร่อว่าจัะมีีแนุะนุำาการงานุอ่�นุ หร่อว่าถ้าที่ำางานุแลั้วก็แถมี
เร่�องการสหกรณ์ทีี่�จัะรวมีกลุ่ัมี หร่อว่าการที่ำาบัญชี เพ่ิ�อจัะได้
รู้ว่ามีีรายรับรายจ่ัายเท่ี่าใด ก็เป็้นุงานุหลััก ๆ ทีี่�เราให้ความีรู้
ทีี่�สำาคัญต่้อราษฎรหร่อว่าเยาวชนุได้
  ก็คิดว่าเที่่าที่ี�ที่ำาที่ี�นุี�มีีงานุเพิิ�มีพิูนุความีรู้ที่ี�ที่ี�อ่�นุไมี่มีีอีก
มีากมีาย แต้่ลัะศูนุย์ฯ ก็มีีจัุดเด่นุของศูนุย์แลั้วก็มีีศูนุย์ฯ 
บริวาร มีีหมีู่บ้านุบริวารที่ี�รับความีรู้ไป้ แต้กกิ�งก้านุสาขาให้
ความีรู้ต่้อคนุอ่�นุได้ดี รู้ส้กช่�นุชมี แลัะหวังว่าทุี่กท่ี่านุจัะที่ำางานุ
ได้อย่างดี มีีกำาลัังใจัแลัะให้เป้้าหมีายของต้นุมีีป้ระโยชนุ์ 
แลัะช่วยเหล่ัอคนุอ่�นุได้มีาก ก็จัะเป็้นุความีภูาคภููมิีใจั แลัะก็
มีีแรงทีี่�จัะที่ำาต่้อไป้แลัะขอให้ทุี่กท่ี่านุรักษาสุขภูาพิ มีีสุขภูาพิ
ทีี่�ดีแลัะก็อยู่อย่างป้ลัอดภัูย แลัะก็ช่วยตั้วเองมีีคุณภูาพิชีวิต้ทีี่�
ดี แลัะช่วยให้คนุอ่�นุมีีคุณภูาพิชีวิต้ดี ขอขอบคุณทุี่ก ๆ  ท่ี่านุ”
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2. ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้้อนฯ จังหวัดำฉีะเชิงเทรา 
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ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	คว�มว่�

  “มีาครั �งนุี � ห่างจัากที่ี�มีาครั �งที่ี �แลั้ว 7-8 ป้ี ในุเวลัา 
7-8 ป้ีนุั �นุ ก็เห็นุว่าการงานุต้่าง ๆ ก็ก้าวหนุ้าเป้็นุผลัดี 
สมีต้ามีพิระราชด ำ าร ิที่ ี � สมี เด ็ จัพิระชนุกาธิ ิ เบศรฯ 
ที่ี�ได้พิระราชที่านุไว้ต้ั�งแต้่ต้้นุ อย่างที่ี�ที่ราบกันุแลั้วว่า การ
จััดต้ั�งศูนุย์ศ้กษาการพิัฒนุาต้่าง ๆ  นุั�นุ เป้็นุรูป้แบบของการ
พัิฒนุาในุขณะนัุ�นุ เรียกว่าเป็้นุแบบใหม่ี ค่อหนุ่วยงานุต่้าง ๆ 
ของป้ระเที่ศ ทัี่�งหนุ่วยงานุรัฐบาลั เอกชนุ แลัะชุมีชนุในุพ่ิ�นุทีี่�
ได้ร่วมีกันุที่ำา โดยที่ี�ไมี่ได้แบ่งแยกว่าที่ี�ดินุต้รงนุั�นุเป้็นุของ
กรมีนุั�นุ ที่ี�ดินุต้รงนุี�เป้็นุของกรมีนุี� แต้่ในุที่ี�นุี�ทีุ่กคนุก็เข้ามีา
ป้ร้กษาหาร่อให้งานุต้่าง ๆ นุั�นุ ลัุลั่วง มีีความีเกี�ยวพิันุ 
เกาะเกี�ยวซึ่้�งกันุแลัะกันุ ถ้าที่ำาร่วมีกันุก็จัะบรรลัุผลัได้เป้็นุ
อย่างดี ก็ที่ำาไป้ต้ามีแนุวนุี� ซึ่้�งป้ระสบความีสำาเร็จั ที่ั�งในุด้านุ
การส่งเสริมีการผลิัต้ เขาหินุซ้ึ่อนุนีุ�เนุ้นุผลิัต้ที่างด้านุการเกษต้ร 
ในุการที่ำาการเกษต้รจัะต้้องรักษาคุณภูาพิสิ�งแวดล้ัอมีมีากข้�นุ
  หลัายคนุ หลัายๆ ที่ี�ที่ี�ป้ระสบป้ัญหาก็ค่อว่า ถ้าเนุ้นุเร่�อง
เกษต้รกรรมีอย่างเดียวโดยที่ี�ไมี่หันุกลัับไป้ดูสภูาพิแวดลั้อมี
สภูาพิธิรรมีชาต้ินุั�นุ ก็อย่างที่ี�ต้่างชาต้ิที่ี�มีีมีาก่อนุ หร่อคนุ
รุ่นุเก่าในุพิ่�นุที่ี�นุั�นุ ก็อาจัป้ระสบป้ัญหาได้ แลัะพิ่�นุที่ี�นุั�นุถ้า
ไมี่มีีก็ส่งผลักลัับมีาแก้ไขได้ยาก ก็ต้้องวนุกลัับมีาดูว่าการที่ำา
การเกษต้ร การรักษาคุณภูาพิธิรรมีชาต้ิ สิ�งแวดลั้อมีนุั�นุ 
จัะต้้องป้ระสานุกันุไป้ด้วยให้มีีสมีดุลัทีี่�ดี แลัะเร่�องของสิ�งต่้าง ๆ  
ที่ี�ต้้องให้รักษาธิรรมีชาต้ิแลัะที่ำาลัายสิ�งแวดลั้อมีนุ้อยที่ี�สุด 
ยังมีีอีกปั้ญหาต่้าง ๆ ทีี่�พูิดกันุ ในุช่วงนีุ�มีีปั้ญหาเกี�ยวกับเร่�อง

นุำาเข้าส่งออก บางอย่างทีี่�หากจัะต้้องนุำาเข้าก็อาจัจัะต้้องคิด
วิธีิการทีี่�ใช้สิ�งต่้าง ๆ ทีี่�มีีในุป้ระเที่ศมีาที่ดแที่นุให้ได้ มีีปั้ญหา
เช่นุว่าในุเชิงการป้ฏิิบัติ้ทีี่�เกี�ยวพัินุธ์ิกับนุานุาชาติ้ ก็มีีกฎเกณฑ์์
ต้่าง ๆ เช่นุ จัะผลัิต้สิ�งใดก็ต้้องเป้็นุไป้ต้ามีกฎระเบียบของ
กฎระเบียบทีี่�มีีระหว่างป้ระเที่ศ ซ้ึ่�งบางอย่างก็อาจัไม่ีต้รงกับ
ภููมีิสังคมีของเรา ก็ต้้องอาศัยบุคคลัผู้เป้็นุผู้ใหญ่อยู่ในุสาขา
งานุต่้าง ๆ ไม่ีใช่สาขาเดียวทีี่�ต้้องไป้ป้ระชุมีชี�แจังปั้ญหาทีี่�จัะ
เกิดข้�นุ แลัะก็เข้าใจัว่าจัะต้้องมีีการโนุ้มีนุ้าวให้ฝ่่ายอ่�นุ ๆ  เช่นุ 
ฝ่่ายต้่างป้ระเที่ศหร่อองค์การระหว่างป้ระเที่ศให้เข้าใจัข้�นุ 
ไมี่ใช่ว่าเป้็นุสิ�งที่ี�ที่ำาไมี่ได้ มีีหลัายงานุที่ี�เคยที่ำา แลัะป้ระสบ
ความีสำาเร็จัมีาแล้ัว จัากการทีี่�อธิิบาย ยกตั้วอย่างให้เค้าเข้าใจั
ในุความีจัำาเป้็นุของเรา เพิ่�อความีอยู่รอด ความีเป้็นุอยู่ที่ี�ดี
ของป้ระชาชนุทุี่กหมู่ีเหล่ัา
  มีาครั�งนุี�ก็เห็นุงานุต้่าง ๆ ที่ี�เพิิ�มีข้�นุนุอกจัากให้ความีรู ้
สิ�งต่้าง ๆ ทีี่�ก้าวหนุ้าข้�นุ ให้คนุในุรุ่นุหนุ้�งก็ส่งผ่านุความีรู้ไป้สู่
เยาวชนุรุ่นุหลัังหร่อเป้็นุวัยที่ี�สูงวัยแลั้วอาจัจัะไมี่ที่ำาก็ต้้อง
เลั่อกกิจักรรมีที่ี�ที่ำาได้ ค่อเลัิกที่ำาอย่างหนุ้�งก็ย้อนุกลัับไป้ที่ำา
ในุสิ�งที่ี�พิอจัะที่ำาได้ อย่างเช่นุ ที่ี�เคยไป้เยี�ยมีเห็นุหลัายคนุ
ทีี่�สูงอายุแล้ัวก็เกษียณอายุไป้แล้ัว ไป้ที่ำาการเกษต้ร แล้ัวก็เอา
ป้ระสบการณ์ไป้ให้ความีรู้แก่คนุในุครอบครัว หร่อคนุในุชุมีชนุ 
เพ่ิ�อนุบ้านุ ก็ป้ระสบความีสำาเร็จัดี แลัะนุอกจัากนัุ�นุก็จัะที่ำาให้
เกิดสิ�งใหมี่ๆ หร่อว่าสิ�งที่ี�จัะถ่ายที่อดไป้ได้ แลัะนุอกจัากที่ำา
แล้ัวเพ่ิ�อบริโภูคเองหร่อใช้สอย ก็ยังมีีการจัำาหนุ่าย แลัะในุช่วง
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ทีี่�มีีโรคภัูยนีุ�ก็การที่ำาการเกษต้รหร่อหัต้ถกรรมีพ่ิ�นุบ้านุ นัุ�นุก็
เป็้นุช่องที่างที่ำามีาหากินุอีกอย่างทีี่�จัะช่วยให้มีีรายได้ดีมีากข้�นุ 
ก็ต้้องรู้จัักวิธิีการหร่อช่องที่าง เดี�ยวนุี�มีีเกษต้รกรหลัายคนุ
ที่ี�มีีความีสามีารถในุการใช้อุป้กรณ์อิเลั็กที่รอนุิกส์ในุการ
สนัุบสนุุนุการเกษต้รยุคใหม่ี หร่อว่าใช้ในุการพิาณิชย์ค้าขาย
ได้มีากข้�นุในุภูาวะทีี่�จัะไป้ไหนุเดินุที่างได้อย่างลัำาบาก ลูักค้า
เดินุที่างยาก อย่างที่ี�นุี�ก็มีีการช่วยเหลั่อค่อบริการลัูกค้าโดย
การส่งสินุค้าเป็้นุต้้นุ ทีี่�นีุ�ก็จัะใช้คนุทีี่�มีีความีรู้ก็ให้การฝึ่กหัด
  นุอกจัากฝึ่กที่างด้านุเกษต้รกรรมีซ้ึ่�งแต้กออกมีาเป็้นุหลัาย
แขนุงหลัายสาขาแลั้วก็ยังช่วยในุเร่�องของการแป้รรูป้การ
ถนุอมีอาหารที่ี�ที่ำาให้ผลัิต้ภูัณฑ์์ต้่าง ๆ  ย่ดอายุดีข้�นุ หร่อว่า
การจัำาหนุ่าย เช่นุค้าป้ลัีกนุี�ก็เป้็นุการฝ่ึกอบรมีที่ี�ใช้ระยะสั�นุ 
แลัะก็ช่วยให้เป้็นุโรงเรียนุที่ี�ต้่าง ๆ  แลัะไมี่ใช่แค่ให้การศ้กษา
เฉยๆ ก็ต้้องช่วยหาอุป้กรณ์ต้่าง ๆ ที่ี�จัะใช้ ให้ได้บางกลัุ่มี 
อย่างช่วงทีี่�นัุกเรียนุไม่ีสามีารถทีี่�จัะเรียนุในุโรงเรียนุได้ก็อาศัย
หนุ่วยงานุแบบนีุ� ก็ช่วยเหล่ัอให้เค้าได้เรียนุรู้ในุกิจักรรมีทีี่�อยู่
ในุชุมีชนุกับป้ราชญ์ชุมีชนุ หร่อว่าเจั้าหนุ้าที่ี�ของศูนุย์ให้
ความีรู้ป้ระชาชนุ โดยไม่ีใช่ว่าให้ความีรู้ด้านุการเกษต้รอย่าง
เดียว แมี้แต้่เร่ �องของวิชาการ เร่ �องการนุำาหนุังส่อใกลั้ๆ 
กับหลัักสูต้รทีี่�เรียนุ ได้ให้เจ้ัาหนุ้าทีี่�เราได้ไป้สอนุหนัุงส่อสอนุ
อ่านุเขียนุ ให้ลัองที่ำาการเกษต้ร แลัะก็ให้เขียนุบันุที่้กต้ั�งข้อ
สังเกต้เล่ัาเร่�องต่้าง ๆ ทีี่�ที่ำาอยู่ หลัายคนุมีาป้รารภูบอกว่าในุ
ชนุบที่นัุ�นุ กิจักรรมีต่้าง ๆ ของเด็ก ๆ หร่อใคร ๆ ก็ซึ่ำ�า ๆ ซึ่าก ๆ 
ไมี่รู ้จัะจัดอะไร แต้่เที่่าที่ี �ลัองให้ที่ำาดู ส่งมีาอ่านุป้ระจัำา 
พิวกเยาวชนุตั้�งแต่้ชั�นุ ป้.1 – มี.6 เค้าก็เขียนุได้นุ่าสนุใจัในุแง่
มุีมีของเค้า ก็เรียกว่าเป็้นุการเที่รนุไม่ีให้ล่ัมีหนัุงส่อซ้ึ่�งบางทีี่ก็
ลัำาบากบางคนุเรียนุอยู่ที่ี�โรงเรียนุพิอวันุรุ่งข้�นุก็จัำาไมี่ได้แลั้ว 
ก็ที่ำาเที่่าที่ี�เราจัะที่ำาได้ เรียกกิจักรรมีที่ี�เราที่ำาก็เป้็นุต้ัวอย่าง
เป้็นุโครงงานุในุเร่�องของการศ้กษา ได้เร่�องสุขภูาพิอนุามีัย
เพิราะว่าได้เร่�อสิ�งดี ๆ ในุการบริโภูค ได้เลั่อกอาหารเอง 
ได้เร่�องอาชีพิ ได้เร่�องความีรู้การศ้กษาวิที่ยาศาสต้ร์ก็มีาจัาก
ต้รงนุี�ที่ั�งนุั�นุ หร่อสังคมีศาสต้ร์หลัายๆ อันุที่ี�เป้็นุหลัักสูต้ร
ภูาษาไที่ย ภูาษาต่้างป้ระเที่ศ
  เมี่�อวานุนุี�ป้ระชุมีเร่�องการงานุวิชาชีพิ เสนุอว่าโครงการ
จัริยธิรรมีเกี�ยวกับหลัักสูต้รเกษต้ร เป้็นุ ป้วส. แลั้วก็ที่ี�เป้็นุ

หลัักสูต้รแกนุ เช่นุ ภูาษาไที่ยหร่อภูาษาต้่างป้ระเที่ศ 
สังคมีศาสต้ร์ วิที่ยาศาสต้ร์ ก็ยังชี�ให้เค้าดูว่างานุวิชาชีพินุี� 
เราแต้กไป้ในุสิ�งเหล่ัานีุ�ได้ อย่างเกษต้รก็ไม่ีใช่เกษต้รอย่างเดียว 
การสร้างเคร่�องมี่อ การที่ำาสิ�ง ต้่าง ๆ เคร่�องใช้ ก็ต้้องอาศัย
ความีรู้ต่้าง ๆ  ทีี่�ภูาษาสมัียใหม่ีเค้าเรียกว่า บูรณาการร่วมีกันุ 
เที่่าที่ี�เห็นุก็มีีการแป้รรูป้ผลัิต้ภูัณฑ์์ในุมีินุิมีาร์ที่ ซึ่้�งก็ได้มีีการ
ไป้อุดหนุุนุ ไม่ีได้อุดหนุุนุเฉย ๆ  อุดหนุุนุแลัะชิมี ชิมีแล้ัวก็รู้ส้ก
ว่าอร่อยดี ของแบบนีุ�นุ่าจัะจัำาหนุ่ายได้ ก็นุ่าจัะเกิดข้�นุ อยาก
ให้ผู้ทีี่�มีาฝึ่กอบรมีหร่อมีาดูก็ได้นุำาไป้ป้ฏิิบัติ้ได้ คราวทีี่�แล้ัวไป้
ทีี่�ศูนุย์ฯ ห้วยที่รายฯ ก็มีีส่วนุทีี่�เป็้นุร้านุขายผลิัต้ภัูณฑ์์ เค้าขาย
ผลิัต้ภัูณฑ์์กล้ัาต้้นุไม้ี ก็ไป้ซ่ึ่�อต้้นุฝ่รั�งมีาก็ไป้ป้ลูัก ต้อนุนีุ�ได้รับ
ป้ระที่านุผลั 2 รุ่นุ แลั้วจัากวันุนุั�นุแบบนุี�ก็ได้จััดจัำาหนุ่าย 
ซ่ึ่�อแลัะได้ไป้ป้ลูักต่้อ ก็คิดว่าเป็้นุช่องที่าง เรียกว่าการแบ่งปั้นุ
ความีรู้ แบ่งปั้นุความีสุขในุการทีี่�คนุทีี่�ได้ไป้ก็ได้กินุของอร่อย ๆ 
ก็มีีความีสุข ก็คิดว่างานุที่ี�นุี�มีีที่ั�งเพิาะป้ลัูก การเลัี�ยงสัต้ว์ 
การป้ระมีง ทุี่กอย่างก็ป้ระสานุเข้าด้วยกันุ แลัะก็มีาทีี่�ข้อสำาคัญ
สู่การผลิัต้ เช่นุนุำ�าทีี่�ดี ดินุทีี่�ดี อากาศทีี่�ดี ก็เป็้นุสิ�งทีี่�เราป้รับป้รุง
แก้ไขได้ แลัะเป้็นุต้ัวอย่างให้คนุที่ี�ได้พิบเห็นุมีาดูก็จัะได้
ความีคิดไป้ ถ้งแม้ีว่าปุ้�ยอาจัจัะไม่ีได้ที่ำา แต่้หลัายๆ อย่างถ้า
ที่ำาอยู่ในุระดับระดับที่ี�ไมี่ใหญ่โต้นุักก็นุ่าจัะผ่านุ ไป้ชี�แจังกันุ
ก็ไมี่นุ่าเป้็นุเร่�องใหญ่เร่�องโต้ ในุเวลัาก็ต้้องการให้พิวกเรา
ทีุ่กคนุจัะได้มีีความีเป้็นุอยู่ที่ี�ดีข้�นุ อะไรที่ี�แก้ยากๆ ถ้าเราที่ำา
อย่างมีีพิ่ �นุฐานุ ก็นุ่าจัะที่ำาให้ความีเป้็นุอยู ่ของคนุดีข้ �นุ 
ก็ไม่ีนุ่าจัะมีีความีขัดข้องอะไร
  ในุการนีุ�ก็ขอให้ทุี่กท่ี่านุมีีกำาลัังใจัในุการป้ฏิิบัติ้งานุป้ฏิิบัติ้
หนุ้าที่ี� แลัะก็ที่ำาให้สิ�งที่ี�เกิดข้�นุในุที่้องถิ�นุในุชุมีชนุของเรา 
ในุป้ระเที่ศของเรา การทีี่�ที่ำาได้ดี เป็้นุตั้วอย่างให้ต่้างป้ระเที่ศ
ด้วยซึ่ำ�าไป้ ต่้างป้ระเที่ศมีาดูมีาเห็นุแลัะช่�นุชมี แล้ัวนุำาไป้ป้ฏิิบัติ้
ต่้อให้มีีป้ระโยชน์ุต่้อคนุในุป้ระเที่ศอ่�นุ ๆ  ทีี่�เราก็มีีการเผยแพิร่
ความีรู้นัุ�นุ ๆ ก็มีีคนุทีี่�มีองเห็นุหนุ่วยงานุนีุ�แล้ัวก็พิอใจั แลัะก็
จัะที่ำาให้ป้ระเที่ศเราก็จัะอยู่ร่มีเย็นุเป็้นุสุขสบาย ก็ขอให้ทุี่กคนุ
มีีโชค แลัะก็ขอบคุณที่ี� ได้ช่วยให้นุำาแหลั่งเรียนุรู้มีาแสดง 
แลัะให้ได้ความีรู ้ต้่าง ๆ ที่ี�นุำาไป้ป้ฏิิบัต้ิเอง หร่อว่า ไป้ให้
คำาแนุะนุำาต้่อคนุอ่�นุที่ี�ได้พิบ ก็จัะพิยายามีเอาความีรู้ที่ี�ได้
ในุวันุนีุ�ไป้เผยแพิร่ ต่้อไป้”
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3. ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาห้วยุฮ่่องไคร้ฯ จังหวัดำเช่ยุงใหม่่

	 	 “1.  ให้กรมีวิชาการเกษต้ร แลัะหนุ่วยงานุที่ี�เกี�ยวข้อง 
พิิจัารณาเร่ �องแนุวที่างการผลัิต้รวมีถ้งการใช้ปุ้ �ยอินุที่รีย์ 
แลัะสารชีวภูัณฑ์์ ของราษฎรที่ี �ถ ูกต้้องแลัะป้ลัอดภูัย 
ต้ลัอดจันุแนุวที่างการผลัิต้เพิ่ �อแจักจั่ายแลัะจัำาหนุ่ายได้
อย่างถูกต้้องต้ามีกฎหมีาย รวมีที่ั�งส่งเสริมีให้ราษฎรมีีการ
ผลิัต้ปุ้�ยอินุที่รีย์ สารชีวภูาพิ แลัะสารชีวภัูณฑ์์ สำาหรับเพ่ิ�อใช้
ภูายในุครัวเร่อนุ แลัะเพ่ิ�อการจััดจัำาหนุ่าย ต่้อไป้
  2. ให้กรมีส่งเสริมีการเกษต้ร พิิจัารณาต้รวจัสอบเขต้
พิ่ �นุที่ี �การเพิาะป้ลัูกพิ่ชของราษฎร โดยไมี่ให้ลัุกลัำ �าเขต้
พิ่ �นุที่ี �ป้่าสงวนุแห่งชาต้ิ แลัะเขต้พิ่ �นุที่ี �อุที่ยานุแห่งชาต้ิ 
เนุ่�องจัากหากราษฎรมีีการป้ลูักพ่ิชในุพ่ิ�นุทีี่�ดังกล่ัาว ส่งผลัให้
ส ินุค้าหร่อพิ่ชผลัที่างการเกษต้รที่ี �ผลัิต้ได้ อาจัจัะเกิด
ป้ัญหาการควำ�าบาต้ร หร่อการต้่อต้้านุสินุค้าดังกลั่าว ดังนุั�นุ
ขอให้ระมัีดระวังไม่ีให้เกิดปั้ญหาดังกล่ัาวเกิดข้�นุ
  3. ให้กรมีส่งเสริมีการเกษต้ร พิิจัารณาต้รวจัสอบพิ่�นุที่ี� 
โดยให้คำานุ้งถ้งการเพิิ�มีข้�นุของพิ่�นุที่ี�การเพิาะป้ลัูกข้าวโพิด 

โดยเฉพิาะในุช่วงที่ี �ฤดูผลัผลัิต้ข้าวโพิดขาดแคลันุ ซึ่้ �งจัะ
ส่งผลัถ้งป้ัญหาการต้ัดไมี้ที่ำาลัายป้่า รวมีถ้งการเผาป้่า
ทีี่�จัะเกิดข้�นุ
  4. ให้กรมีส่งเสริมีการเกษต้รส่งเสริมีให้ราษฎรป้ลัูกไผ่ 
ร่วมีกับการเพิาะป้ลัูกพิ่ชชนุิดอ่�นุ โดยเฉพิาะไผ่พิันุธิุ์สีสุก 
เนุ่�องจัากเป็้นุพัินุธ์ุิทีี่�มีีป้ริมีาณการเพิาะป้ลูักนุ้อย แต่้ป้ริมีาณ
ความีต้้องการสูง นุอกจัากนีุ�ยังเป็้นุการสนัุบสนุุนุอาชีพิจัักสานุ
ในุพิ่�นุที่ี�ให้เกิดความีมีั�นุคง แลัะสามีารถสร้างอาชีพิให้แก่
ราษฎรได้ต่้อไป้”
	 	 เวลั�ต ่อม�	เสำดำ ็จพิระร�ชดำำ�เนั ินัไปย ังหออ�ค�ร
เฉลัิมพิระเก่ยรติพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระปรมินัที่รมห�ภ้มิพิลั
อดำุลัยเดำช	ที่อดำพิระเนัตรประวัติศ�สำตร์ของก�รก่อตั�งศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ภ�พิพิ่�นัที่่�ศ้นัย์ศึกษ�ก�ร
พิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 จ�กอดำ่ตจนัถึงปัจจุบันั	 รวมถึง
นัิที่รรศก�รของแต่ลัะกลัุ่มง�นัที่่�ม่ลัักษณะเป็นัพิิพิิธิ์ภัณฑ์์
ธิ์รรมช�ติท่ี่�ม่ช่วิต



รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2565 55

	 	 จ�กนัั�นั	ประทัี่บรถร�งพิระท่ี่�นัั�งไปที่อดำพิระเนัตรผู้ลัสำำ�เร็จ
ของกิจกรรมต่�ง	ๆ	แลัะติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�แลัะผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�
ก�รดำำ�เนัินัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	
ต�มวิสัำยทัี่ศน์ัก�รพัิฒนั�	“ต้ินที่างเป็นป่าไม้ ปลื่ายที่างเป็น
ประมง ระหว่างที่างเป็นเกษติรกรรม” แลัะนัิที่รรศก�ร
ง�นัดำ้�นัป่�ไม้	แลัะประที่ับรถร�งพิระที่่ �นัั �งไปยังอ�ค�ร
อำ�นัวยก�ร	ที่อดำพิระเนัตรผู้ลิัตภัณฑ์์จ�กศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�
ห้วยฮ่องไคร้ฯ	แลัะศ้นัย์สำ�ข�	รวมทัี่�งศ้นัย์เร่ยนัร้้ต่�ง	ๆ	อ�ทิี่	
สำบ้่นัมแพิะ	 สำบ้่ข้�วกลั้อง	 สำบ้่เช่ยงดำ�	 สำบ้่ว่�นัห�งจระเข้	
สำบ้่เห็ดำหลัินัจ่อ	 ช�ผู้ักเช่ยงดำ�	 ช�เห็ดำหลัินัจ่อ	 ช�เห็ดำหัวลัิง	
ข้�วกล้ัองหอมมะลิั	ข้�วเหน่ัยวกล้ัองสัำนัป่�ตอง	ข้�วกล้ัองงอก	
นัมแพิะพิ�สำเจอไรสำ์โยเกิร์ตนัมแพิะ	ปลั�หยอง	แลัะนัำ��พิริก
ปลั�นิัลัหยอง	จ�กนัั�นั	ที่อดำพิระเนัตรผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัท่ี่�ได้ำ

	 	 จ�กนัั�นั	 เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัไปยังศ�ลั�อเนักประสำงค์	
ที่รงลังพิระนั�ม�ภิไธิ์ยในัสำมุดำท่ี่�ระลึัก	โอก�สำน่ั�	ได้ำม่พิระร�โชว�ที่	
แก่ข้�ร�ชก�รที่่�ปฏิิบัติง�นัภ�ยในัศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
ห้วยฮ่องไคร้ฯ	คว�มสำำ�คัญว่�	
  “ศูนุย์ศ้กษาการพิัฒนุาห้วยฮ่่องไคร้อันุเนุ่ �องมีาจัาก
พิระราชดำาริมีาครั�งก่อนุเมี่�อป้ี พิ.ศ. 2556 ถ้าที่ราบว่าไมี่ได้
มีานุานุ จัะรีบมีาก่อนุ ครั�งแรกเห็นุพิ่�นุที่ี�ค่อนุข้างหัวลั้านุ 
เป็้นุพ่ิ�นุทีี่�ดินุลูักรัง แลัะพ่ิ�นุทีี่�สัมีป้ที่านุ แต่้ไม่ีที่ราบว่าเป็้นุตั้ดไม้ี
ที่ำาลัายป่้าด้วยหร่อเป้ล่ัา ยังป้รารภูว่าพ่ิ�นุทีี่�ทีี่�นุ้อมีเกล้ัาถวาย 
ส่วนุมีากจัะมีีลัักษณะโกร๋นุ ๆ  แบบนุี� พิ่�นุที่ี�ที่ี�อุดมีสมีบูรณ์
ก็ไม่ีมีีใครถวาย แต่้พิอผ่านุไป้แต่้ลัะปี้พ่ิ�นุทีี่�ก็มีีความีเป้ลีั�ยนุแป้ลัง
เฟื�องฟูด้วยการป้ลัูกป้่าอย่างที่ี�เรารู้จัักกันุดี อย่างป้ลัูกป้่า 

จ�กก�รขย�ยผู้ลัสำำ�เร็จของก�รศึกษ�	ที่ดำลัองวิจัยของศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ไปสำ้่ชุมชนั	ในัลัักษณะของ
ก�รสำ�ธิิ์ต	อบรมด้ำ�นัวิช�ก�ร	ก�รปฏิิบัติ	แลัะสำนัับสำนุันัปัจจัย
ก�รผู้ลัิต	 โดำยผู้ลัสำำ�เร็จที่่�นัำ�ม�จัดำที่ำ�เป็นัหลัักสำ้ตรฝึกอบรม	
อ�ที่ิ	หลัักสำ้ตรผู้ักปลัอดำภัย	ปลัอดำสำ�รพิิษเพิิ�มร�ยไดำ้แลัะ
คุณภ�พิช่ว ิตที่่ �ย ั �งย ่นั	 หลัักสำ้ตรเห็ดำเศรษฐกิจที่ำ�ง ่�ย
ร�ยไดำ้ด่ำ	 ก�รเพิ�ะขย�ยพิันัธุิ์์แพิะพิระร�ชที่�นั	 5	 สำ�ยพิันัธุิ์์	
พิร้อมพิระร�ชที่�นัช่�อแก่ล้ักแพิะว่�	“เบญจพัินัธ์ุิ์”	นัอกจ�กน่ั�
ย ังม่หลัักสำ้ตรก�รเลั่ �ยงกบนั�โดำยวิธิ์ ่เกษตรธิ์รรมช�ติ	
แลัะหลัักสำ้ตรก�รปลั้ก	 ก�รแปรร้ปผู้ักเช่ยงดำ�เพิ่�อก�รค้�	
แลัะก�รใช้รถเคลั่�อนัที่่�	(Mobile	Unit)	นัำ�องค์คว�มร้้แลัะ
ปัจจัยก�รผู้ลิัตเข้�ส่้ำชุมชนั	

3 อย่าง ป้ระโยชน์ุ 4 อย่าง คำานีุ�ก็เป็้นุคำาทีี่�เกิดข้�นุทีี่�นีุ� คิดว่า
ทีี่�นีุ�เป็้นุครั�งแรก แลัะการใช้นุำ�าหล่ัอเลีั�ยง นุำ�ามีาจัากทีี่�สูงลังมีา
ต้ามีแรงโนุ้มีถ่วงของโลัก ไมี่ได้มีีการสูบนุำ�า เป้็นุคลัองไส้ไก่ 
อีกอย่างทีี่�ได้ยินุในุต้อนุนัุ�นุ ไม่ีรู้จัักฝ่ายชะลัอนุำ�า หร่อทีี่�เรียกว่า 
check dam ที่ำาฝ่ายต้ามีร่องนุำ�าเลั็ก ๆ ยังไมี่เป้็นุลัำาธิาร
ด้วยซึ่ำ�าไป้ ได้กั�นุชะลัอนุำ�าไว้ให้นุำ�าซึ่้มีบ้างหร่อจัะไหลัต้่อไป้ 
มีารวมีกันุอยู่ที่างนุำ�าใหญ่ ที่ำาที่ำานุบ แลัะหล่ัอเลีั�ยงทีี่�เราป้ลูัก
ต้้นุไมี้เอาไว้ ต้้นุไมี้ก็ไมี่ใช่ว่าหวงห้ามีเสียที่ีเดียว สามีารถใช้
ป้ระโยชนุ์ได้ แต้่ก็ต้้องใช้ป้ระโยชนุ์ให้พิอสมีควร ไมี่ใช่ว่า
จัะต้ัดไป้หมีด ป้ลัูกป้่าแลั้วก็ให้มีีผลัพิลัอยได้หลัายอย่าง 
ชาวบ้านุในุท้ี่องถิ�นุอ่�นุ ๆ นัุกเรียนุ ได้รับการอบรมีตั้�งเป็้นุกลุ่ัมี
ที่ี�ที่ำาป้ระโยชนุ์สามีารถที่ำามีาหากินุแลัะให้ความีรู้ด้านุการ
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บำารุงดินุด้วย กิจักรรมีโครงการต่้าง ๆ เสริมีซ้ึ่�งกันุแลัะกันุดี 
หนุ่วยราชการที่ำาด้วยกันุต้ามีหลัักการที่รงงานุแบบศูนุย์ศ้กษา ฯ 
ค่อนุำาเอาคนุในุพิ่ �นุที่ี � ลั ักษณะของธิรรมีชาต้ิในุที่ี �นุ ั �นุ 
แลัะหนุ่วยงานุต่้าง ๆ  โดยไม่ีแยก กรมีพัิฒนุาทีี่�ดินุ กรมีป่้าไม้ี 
กรมีส่งเสริมีการเกษต้ร กรมีวิชาการเกษต้ร ทุี่กหนุ่วยเอาคนุ
เป้็นุศูนุย์กลัาง แลัะนุำาวิชาการของแต้่ลัะหนุ่วยงานุมีาที่ำา
ด้วยกันุ จัากป้่าเส่�อมีโที่รมี จัะเรียกว่าป้่าเส่�อมีโที่รมีก็ไมี่ได้
เพิราะเหมี่อนุไมี่มีีป้่า ป้่าไมี้เต้็งรัง เป้ลัี�ยนุเป้็นุป้่าที่ี�สูงข้�นุ 
ป่้าไม้ีเบญจัพิรรณ ต้้นุไม้ีใหญ่ ๆ อย่างไม่ีนุ่าเช่�อ คนุทีี่�ที่ำางานุ
ก่อนุ ๆ เกษียณไป้ คนุที่ี�อยู ่พิยายามีเก็บความีรู้จัากการ
สัมีภูาษณ์ บันุท้ี่กไว้ ทัี่�งภูาพิแลัะตั้วหนัุงส่อ วิชาการต่้าง ๆ  ทีี่�
ที่ำาไว้เป็้นุขั�นุต้อนุโดยลัำาดับก็เก็บไว้ ไม่ีให้สูญหายไป้ มีีวิธีิการ
จััดหานุำ�า มีีนุำ�าก็มีีป้ลัา ทีุ่กแห่งป้ลั่อยป้ลัาไว้ ในุลัักษณะที่ี�ใช้
บริโภูคได้ แต่้ไม่ีใช่เป็้นุอุต้สาหกรรมีโกยจันุเกลีั�ยง โดยไป้ดูว่า
ต้รงไหนุที่ี�จัับได้ ต้้องมีีฤดูกาลัการจัับ ต้้องมีีกลัุ่มีผู้ใช้นุำ�า 
กลุ่ัมีผู้จัับป้ลัา ดูลัักษณะให้ดี 
  ข้อสังเกต้ที่ี�มีาครั�งนุี�ไมี่ได้กลั่าวถ้งแต้่ว่านุ่าจัะดีข้�นุ ค่อ 
อุณหภููมีิ ต้ัวชี�วัดว่าเมี่�อก่อนุนุี�วัดอุณหภููมีิทีุ่ก ๆ แห่งในุที่ี�นุี� 
พิ้นุมีาเป้็นุป้ี ๆ ได้เก็บสถิต้ิเห็นุว่าอุณหภููมีิของพิ่�นุที่ี�ค่อย ๆ 
ลัดต้ำ�าลัง เดิมีเป้็นุพิ่�นุที่ี�โกร๋นุ ไมี่มีีกิจักรรมีอะไร ก็จัะที่ำาให้
พ่ิ�นุทีี่�ร้อนุไม่ีนุ่าอยู่ ซ้ึ่�งในุขณะนีุ�เป็้นุทีี่�ทีี่�นุ่าอยู่ของทัี่�งคนุ สัต้ว์ 
แลัะของพ่ิช อยู่ร่วมีกันุ ลัักษณะการอนุุรักษ์ทีี่�เราศ้กษากันุมีา
ว่าจัะรักษา อนุุรักษ์ ดูแลัความีเป็้นุอยู่ ดูแลัสุขภูาพิของคนุ 
ของสัต้ว์ ของธิรรมีชาต้ิ ของพิ่�นุที่ี�ต้้นุไมี้ พิ่ช ดินุ อากาศ 

ค่อเป้็นุองค์รวมีด้วยกันุ เป้็นุเร่�องใหญ่อากาศเป้ลัี�ยนุแป้ลัง
ทัี่�วโลัก ปั้ญหาพิวกนีุ�ใช้เวลัานุานุ อย่างทีี่�นีุ� 39 ปี้ จัะเห็นุว่า
มีีพิัฒนุาการไป้ในุที่างที่ี�ดี แลัะต้่อไป้ก็นุ่าจัะดีข้�นุเร่�อย ๆ 
อยู ่ที่ี �ความีร่วมีมี่อ จัะที่ำาออกมีาดี ขอสนุับสนุุนุ แลัะให้
ผู้ป้ฏิิบัติ้การทุี่กท่ี่านุ ชาวบ้านุทีี่�ที่ำางานุ ที่ำาให้ตั้วเองกลัายเป็้นุ
ป้ราชญ์ชาวบ้านุ ที่ี�สอนุผู้อ่�นุแลัะให้ความีรู้ผู้อ่�นุ ที่ำาให้การ
พัิฒนุาชาติ้บ้านุเม่ีองเจัริญข้�นุ อย่างทีี่�เห็นุว่าเดิมีมีีพ่ิ�นุทีี่�เล็ัก ๆ  
กลัายเป้็นุมีีพิ่�นุที่ี�ศูนุย์บริวาร คนุที่ี�อยู่ในุศูนุย์บริวารก็จัะมีี
กิจักรรมีต้่าง ๆ ซึ่้�งอาจัจัะไมี่เหมี่อนุต้ัวศูนุย์กลัาง เพิราะ
แต้่ลัะแห่งสภูาพิภููมีิศาสต้ร์ไมี่เหมี่อนุกันุ แต้่หลัักวิชาการ
เป็้นุแนุวเดียวกันุ แลัะขยายไป้สู่จัังหวัดต่้าง ๆ ในุภูาคเหนุ่อ 
แลัะภูาคอ่ �นุ ๆ ถ้ามีีคุณสมีบัต้ิบางอย่างที่ี �เหมี่อนุกันุ 
เราจัะเจัริญ แลัะสบายไป้ด้วยกันุ ขอให้ป้ระสบความีสำาเร็จั
ที่ำางานุด้วยความีสนุุกสนุานุไป้ด้วยกันุ ทัี่�งเจ้ัาหนุ้าทีี่� ชาวบ้านุ 
แลัะทุี่ก ๆ คนุ ขอขอบคุณทีี่�ต้้อนุรับเป็้นุอย่างดี”
	 	 โอก�สำน่ั�	ที่รงปล้ักต้นัอินัที่นิัลันัำ��	แลัะที่รงปล่ัอยปลั�ไที่ย	
จำ�นัวนั	9	 ชนิัดำ	 ได้ำแก่	ปลั�ตะเพ่ิยนัข�ว	ปลั�ตะเพ่ิยนัที่อง	
ปลั�ก�ดำำ�	 ปลั�สำร้อยข�ว	 ปลั�สำร้อยนักเข�	 ปลั�ซ้่�	
ปลั�แก้มชำ ��	 ปลั�สำว�ย	 ปลั�บ้�	 ลังสำ้ ่อ ่�งเก็บนัำ ��ที่่ �	 2	
เพิ่ �อเพิ�ะขย�ยพิันัธิ์ุ ์ปลั�ไที่ย	แลัะสำ�ธิ์ิตก�รเลั่ �ยงปลั�ในั
กระชังแก่เกษตรกร	ตลัอดำจนัหนั่วยง�นัที่่�สำนัใจ	สำำ�หรับใช้
ในัก�รศึกษ�	 วิจัย	 แลัะก�รสำ�ธิ์ิตก�รเลั่�ยงปลั�ในักระชัง	
เพ่ิ�อนัำ�ไปประกอบอ�ช่พิ	พึิ�งพิ�ตนัเองได้ำต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง
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วันศุกร์ท่ี่� 6 พิ่ฤษภาคม 2565
  เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัไปยังศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ภ้พิ�นัอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 บ้�นันั�นักเค้�	 ตำ�บลัห้วยย�ง	
อำ�เภอเม่องสำกลันัคร	จังหวัดำสำกลันัคร	ที่รงรับฟัื้งร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ฯ	ที่อดำพิระเนัตรนิัที่รรศก�รง�นัศิลัป์
แสำดำงภ�พิคว�มประทัี่บใจของศ้นัย์ฯ	 ทัี่�ง	6	แห่ง	ประทัี่บรถร�งพิระท่ี่�นัั�งเพ่ิ�อเสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไปที่อดำพิระเนัตรกิจกรรม	
อ�ที่ิ	 ง�นัสำ่งเสำร ิมแลัะพิัฒนั�ดำ้�นัสำ�ธิ์�รณสำุข	 เนั ้นัก�รนัำ�สำมุนัไพิรไปผู้ลัิตย�ต�มศ�สำตร์ก�รแพิที่ย์แผู้นัไที่ย	
ง�นัวนัเกษตรม่แปลังปลั้กพิ่ชเศรษฐกิจ	 สำมุนัไพิรพิ่�นับ้�นั	 เพิ่�อสำ�ธิ์ิตให้เห็นัว่�คนัอย้่ร่วมกับป่�ไดำ้	 ง�นัเกษตรผู้สำมผู้สำ�นั	
เน้ันัก�รพึิ�งพิ�ตนัเอง	ใช้ระบบเก่�อก้ลักันั	เกิดำกลุ่ัมวิสำ�หกิจชุมชนัท่ี่�เข้มแข็ง

	 	 โอก�สำนั่�	ที่รงปลั่อยพิันัธิ์ุ์ปลั�กินัพิ่ช	999	ตัว	ลังในัฝ�ย
ต�ยอดำ	เพ่ิ�ออนุัรักษ์ที่รัพิย�กรสัำตว์นัำ��	ที่อดำพิระเนัตรง�นัศึกษ�
แลัะพัิฒนั�ป่�ไม้	จำ�นัวนั	3	ด้ำ�นั	ค่อ	ด้ำ�นัก�รสำร้�งจิตสำำ�นึัก
แลัะอนัุรักษ์ที่รัพิย�กรที่่�เนั้นัก�รปลั้กป่�ในัใจคนั	ดำ้�นัก�ร
ขย�ยผู้ลั	ส่ำงเสำริมให้ปล้ักป่�ในัพ่ิ�นัท่ี่�ของตนัในัร้ปแบบป่�	3	อย่�ง	
ประโยชนั์	4	อย่�ง	แลัะป่�	5	ชั�นั	แลัะดำ้�นัง�นัศึกษ�แลัะ
พิัฒนั�ปรับปรุงบำ�ร ุงดำ ินั	 ม่ช ุดำตรวจสำอบคุณภ�พิดำินั	
ช่วยแก้ปัญห�เร่�องดิำนั	เน้ันัใช้ปุ�ยพ่ิชสำดำ	แลัะนัำ��หมักบำ�รุงดิำนั	
ในัก�รน่ั�	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�		 	 	
 “ให้ศูนุย์ศ้กษาการพิัฒนุาภููพิานุฯ เข้าไป้ให้ความีรู้แลัะ
ข้อแนุะนุำาแก่ศูนุย์เรียนุรู้ชุมีชนุต้้นุแบบเศรษฐกิจัพิอเพิียง
บ้านุคำาข่า อำาเภูอพิรรณานุิคมี จัังหวัดสกลันุคร เกี�ยวกับ
การเพิิ�มีรายได้ให้กับกลุ่ัมีเกษต้รกรทีี่�ป้ลูักหม่ีอนุเลีั�ยงไหมี”

	 	 จ�กนัั�นั	ที่รงรับฟัื้งร�ยง�นัก�รศึกษ�แลัะพัิฒนั�ด้ำ�นัข้�ว	
ซ้ึ�งไดำ้ขึ�นัที่ะเบ่ยนัข้�วพิันัธิ์ุ์ภ้พิ�นั	1	เป็นัข้�วเหนั่ยวที่่�ปลั้ก
ในัพิ่�นัที่่�นั�นัำ��ฝนัไดำ้ดำ่	 ที่นัต่อโรค	 ประช�ชนันัิยมบริโภค	
ในัปีงบประม�ณ	2566	กรมก�รข้�ว	จะปรับปรุงโรงง�นัผู้ลิัต
เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ข้�ว	ให้สำ�ม�รถผู้ลิัตเมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ท่ี่�ด่ำแจกให้เกษตรกร
ไดำ้ม�กขึ�นั	ในัก�รนั่�	ไดำ้ม่พิระร�ช�นัุญ�ตให้กิจกรรมข้�ว
ดำำ�เนัินัก�รก�รศึกษ�วิจัยเร่ �องก�รพิัฒนั�ข้�วภ้พิ�นั	 1	
เพิิ�มเติมในัเร่�องก�รป้องกันัโรคไหม้	แลัะไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ
สำรุปคว�มว่�	“ให้ดำาเนุินุการการศ้กษาวิจััยการพิัฒนุาข้าว
ภููพิานุ 1 เร่�องการป้้องกันุโรคไหมี้ เพิ่�อนุำาผลัการศ้กษาไป้
พิัฒนุาแลัะใช้ป้ระโยชนุ์กับศูนุย์ศ้กษาการพิัฒนุาอันุเนุ่�อง
มีาจัากพิระราชดำาริต่้อไป้”
	 	 ต่อม�	 ที่รงรับฟื้ังร�ยง�นัศึกษ�วิจัย	 พิัฒนั�สำ�ยพิันัธิ์ุ์	
แลัะเพิ�ะขย�ยพิันัธิ์ุ์	 4	 ดำำ�มหัศจรรย์	 ไดำ้แก่	 ไก่ดำำ�ภ้พิ�นั	
สุำกรดำำ�ภ้พิ�นั	โคดำำ�ภ้พิ�นั	แลัะกระต่�ยดำำ�ภ้พิ�นั	เพ่ิ�อส่ำงเสำริม
ให้เกษตรกรนัำ�ไปเลั่�ยงเป็นัอ�ห�รโปรต่นั	แลัะเป็นัอ�ช่พิ
สำร้�งร�ยไดำ้	ที่ั �งนั่ �	ไดำ้ศึกษ�วิจัยก�รรักษ�พิันัธิ์ุ ์โคเนั่ �อ
ภ้พิ�นัร่วมกับบริษัที่	 เบที่�โกร	 จำ�กัดำ	 (มห�ชนั)	 ในัก�รนั่�	
ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริสำรุปคว�มว่�	“เห็นุควรนุำาผลัการศ้กษาวิจััย
มีาใช้ดำาเนิุนุการภูายในุศูนุย์ศ้กษาฯ แลัะขยายผลัภูายในุกลุ่ัมี
สมีาชิกก่อนุ แลัะยังไมี่นุำาผลัการศ้กษาวิจััยไป้ใช้ร่วมีกับ
ภูาคเอกชนุ” 

4. ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาภ้พานฯ จังหวัดำสกลนคร
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	 	 โอก�สำนั่ �	 ที่อดำพิระเนัตรก�รจัดำแสำดำงผู้ลัิตภัณฑ์์จ�ก
แปลังเกษตรที่ฤษฎี่ใหม่	แลัะก�รดำำ�เนัินัง�นัศ้นัย์สำ�ข�ของ
ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัฯ	ทัี่�ง	4	แห่ง	ได้ำแก่	
	 	 1)	 โครงก�รศ้นัย์พัิฒนั�ก�รเกษตรภ้สิำงห์อันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอภ้สิำงห์	จังหวัดำศร่สำะเกษ	
	 	 2)	 โครงก�รพิัฒนั�พิ่�นัที่่�ลัุ ่มนัำ��ห้วยบ�งที่ร�ยตอนับนั
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอดำงหลัวง	จังหวัดำมุกดำ�ห�ร	
	 	 3)	 โครงก�รพัิฒนั�ลุ่ัมนัำ��กำ��อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
จังหวัดำสำกลันัคร	-	นัครพินัม	
	 	 4)	 โครงก�รพิัฒนั�พิ่�นัที่่�เกษตรนัำ��ฝนับ้�นัแดำนัสำ�มัคค่
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอเข�วง	จังหวัดำก�ฬสิำนัธ์ุิ์	

	 	 จ�กนัั�นั	ที่อดำพิระเนัตรกิจกรรมก�รขย�ยผู้ลั	ก�รจัดำตั�ง
ศ้นัย์เร่ยนัร้้ประเภที่โรงเร่ยนัซึ้�งประสำบผู้ลัสำำ�เร็จ	ค่อ	โรงเร่ยนั
บ้�นัโนันัสำวรรค์สำมบ้รณ์วิที่ย์	 “หลัวงป้ ่ภ้พิ�นัอุปถัมภ์”	
แลัะเสำด็ำจพิระดำำ�เนิันัไปยังอ�ค�ร	Information	ที่อดำพิระเนัตร
ง�นัสำ่งเสำริมอ�ช่พิอุตสำ�หกรรมในัครอบครัว	แลัะก�รผู้ลัิต
ผู้้�ไหมย้อมคร�มครบวงจร	ซึ้�งสำ�ม�รถฝึกอบรมแลัะถ่�ยที่อดำ
คว�มร้้ด้ำ�นัก�รปล้ักหม่อนั	เล่ั�ยงไหม	เป็นัก�รต่อยอดำก�รที่อ
ผู้้�ไหมย้อมคร�ม	เพิ่�อเพิิ�มม้ลัค่�	ม่ก�รขย�ยผู้ลัจนัเกิดำเป็นั
กลัุ่มที่อผู้้�ไหมย้อมคร�มแลัะสำ่ธิ์รรมช�ติในัหลั�ยชุมชนั	
โอก�สำนั่�	ที่รงว�ดำภ�พิ	“นกเค้าแมว”	พิระร�ชที่�นัให้ศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ภ้พิ�นัฯ	เชิญไปเป็นัสำัญลัักษณ์ประดำับบนั
ผู้ลิัตภัณฑ์์ต่�ง	ๆ	เพ่ิ�อจำ�หน่ั�ยสำร้�งร�ยได้ำแก่ศ้นัย์ศึกษ�ฯ

	 	 เวลั�ต่อม�	 ม่พิระร�ชวโรก�สำให้	 นั�ยลัลัิต	 ถนัอมสำิงห์	
กรรมก�รแลัะรองเลัข�ธิิ์ก�รม้ลันิัธิิ์ชัยพัิฒนั�	แลัะเลัข�ธิิ์ก�ร	
กปร.	นัำ�	นั�ยก�นัต์	คำ�ที่ะเนัตร	เฝ้�ที่้ลัลัะอองพิระบ�ที่	
ที่้ลัเกลั้�ที่้ลักระหม่อมถว�ยโฉนัดำที่่�ดำินัเลัขที่่�	 55218	 เนั่�อที่่�	
31	 ต�ร�งว�	 ตั �งอย้ ่ที่ ่ �บ ้�นันั�นักเค้�	 ตำ�บลัห้วยย�ง	
อำ�เภอเม่องสำกลันัคร	จังหวัดำสำกลันัคร	สำมที่บม้ลันิัธิิ์ชัยพัิฒนั�	
เพิ่�อนัำ�ไปใช้ประโยชนั์ในักิจกรรมของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
ภ้พิ�นัฯ	 ที่ั�งนั่�	 ไดำ้พิระร�ชที่�นัเงินั	 จำ�นัวนั	 5,000	 บ�ที่	
ให้กับนั�ยก�นัต์	คำ�ที่ะเนัตร	ในัโอก�สำนั่�ดำ้วย	โอกก�สำนั่�	ม่
พิระร�โชว�ที่แก่คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รศ้นัย์ศึกษ�
ก�รพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 คณะอนัุกรรมก�ร
ดำำ�เนัินัง�นัศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ภ้พิ�นัอันัเนั่ �องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	คณะเจ้�หนั้�ที่่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นั	แลัะผู้้้ที่่�เก่�ยวข้อง	
เพ่ิ�อเป็นัแนัวที่�งในัก�รดำำ�เนิันัง�นัของศ้นัยศึ์กษ�ก�รพัิฒนั�
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	โดำยให้บ้รณ�ก�รก�รที่ำ�ง�นั
ด้ำ�นัต่�ง	ๆ	เข้�ด้ำวยกันัเพ่ิ�อประโยชน์ัของประช�ชนั	ดัำงน่ั�
  “วันุนุี� ก็ยินุดีที่ี �ได้มีาที่ี�ศูนุย์ศ้กษาการพิัฒนุาภููพิานุฯ 
อีกครั �งหนุ้ �ง หลัังที่ี �ไมี่ได้มีาเยี �ยมีชมีเป้็นุเวลัาถ้งสามีป้ี 
เนุ่ �องจัากมีีเหตุ้ต้่าง ๆ เช่นุ เหตุ้ผลัที่างสุขภูาพิ เหตุ้ผลั
ที่างด้านุเช่�อโควิด ที่ำาให้เดินุที่างไป้ไหนุไมี่สะดวก แต้่ถ้ง
อย่างไรก็ต้ามีการที่ี�มีีเหตุ้ต้่าง ๆ  การที่ี�มีาวันุนุี�ก็เห็นุได้ว่า
เจั้าหนุ้าที่ี�ทีุ่ก ๆ ที่่านุ ที่่านุองคมีนุต้รี ที่่านุผู้ใหญ่ กป้ร. 
ก็ได้เอาใจัใส่ ได้เห็นุจัากหนัุงส่อพิิมีพ์ิ ส่�อมีวลัชนุ ก็ได้เห็นุว่า
ที่่านุองคมีนุต้รี ได้มีาต้รวจัให้กำาลัังใจัแลัะให้ข้อคิดวิธิีการ
ป้ฏิิบัต้ิงานุเจั้าหนุ้าที่ี�ทีุ่ก ๆ  หนุ่วยงานุ ก็ได้ที่ำางานุกันุแบบ
ทีี่�เข้าด้วยกันุ ค่อหมีายความีว่า “บูรณาการ” วิชาการต่้าง ๆ  
เข้าด้วยกันุ ซ้ึ่�งจัะเป็้นุป้ระโยชน์ุต่้อป้ระชาชนุ ทัี่�งทีี่�อยู่ในุเขต้
ศูนุย์ศ้กษาฯ แลัะอยู่ในุเขต้ศูนุย์สาขา  ป้ระชาชนุนุอกพิ่�นุที่ี�
แลัะพ่ิ�นุทีี่�ใกล้ัเคียง รวมีถ้งพ่ิ�นุทีี่�ห่างไกลัได้เข้าชมีรับคำาแนุะนุำา 
สามีารถนุำาไป้ป้ฏิิบัติ้ได้ โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในุต้อนุนีุ�พ่ิ�นุทีี่�ต่้าง ๆ  
ทัี่�วโลัก ป้รากฏิว่ามีีปั้ญหา โดยเฉพิาะอย่างยิ�งการขาดความี
มัี�นุคงด้านุอาหาร หร่อว่าไม่ีมีีอาชีพิทีี่�จัะมีีรายได้ในุการดำารงชีวิต้ 
หร่อซ่ึ่�อหาสิ�งทีี่�จัำาเป็้นุ
  ดังนัุ�นุ การมีีรายได้จัากกิจักรรมีต่้าง ๆ ทีี่�ในุศูนุย์ศ้กษาฯ 
ทัี่�งการเพิาะป้ลูักหร่อการเลีั�ยงสัต้ว์ หร่อที่ำางานุหัต้ถกรรมี แลัะ
ได้มีีช่องที่างการจัำาหนุ่ายที่ี�ได้มีีการแนุะนุำาอย่างเมี่�อวานุ 
ก็มีีเกษต้รกรที่ี�ได้มีาป้รารภูว่า ต้อนุนุี�บางที่ีการขายสินุค้า
ของเขายากลัำาบาก ก็ยังคุยกันุว่าจัะแนุะนุำาให้เกษต้รกลัุ่มี
แม่ีบ้านุให้มีาศูนุย์ศ้กษาฯ ทีี่�นีุ� เพิราะว่าจัะมีีการอบรมีทัี่�งในุ
สถานุที่ี� แลัะก็การอบรมีออนุไลันุ์โดยที่างไกลั ซึ่้�งป้ัจัจัุบันุนุี� 
ป้ระชาชนุส่วนุใหญ่ก็จัะมีีเคร่�องม่ีอเคร่�องใช้ในุการทีี่�จัะศ้กษา
ออนุไลันุ์ แลั้วก็ฟังวิธิีการ ที่่านุที่ี�พิูด เจั้าหนุ้าที่ี�แนุะนุำาแลั้วก็
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เข้าใจัว่าจัะสามีารถดำารงชีวิต้ได้ ที่ำากิจักรรมีทีี่�เป็้นุแบบอย่าง
ในุศูนุย์ศ้กษาฯ หร่อว่าจัะจัำาหนุ่ายผลัผลิัต้โดยวิธีิการทีี่�ไม่ีเคย
ที่ำามีาก่อนุก็จัะที่ำาได้ในุด้านุของการเกษต้รนุี�ก็ต้้องคู่กับเร่�อง
ของการอนุุรักษ์รักษาที่รัพิยากร โดยเฉพิาะอย่างยิ�งที่รัพิยากร
ป่้าไม้ี ความีหลัากหลัายที่างพัินุธุิกรรมีพ่ิช สัต้ว์ เพิราะว่าจัะ
ที่ำาให้มีีผลัดีต้่อสภูาพิอากาศ ซึ่้ �งก็จัะไป้ส่งผลัต้่อสุขภูาพิ
อนุามัียของ คนุ สัต้ว์ แลัะพ่ิชสิ�งแวดล้ัอมีต่้าง ๆ  ทีี่�จัะที่ำาให้เรา
อยู่กันุได้
  เพิราะว่าได้สังเกต้เอาแค่ต้รงพิระต้ำาหนุัก ยิ�งมีาเที่ี�ยว
ไหนุก็ดีข้�นุ ยิ�งหลััง ๆ  นีุ� ไม่ีได้มีาบ่อย ทีี่�ต้ามีเสด็จัฯ นัุ�นุ ก็มีาทุี่กปี้ 
แต้่เดี�ยวนุี�ไมี่ทีุ่กป้ีแลั้ว ขนุาดต้อนุนุี� เมี่�อสักสองป้ีนุี� อุต้ส่าห์
ให้เขามีาต้ิดราวบันุได เพิ่�อจัะได้โหนุข้�นุลังได้ ไป้ไหนุ ๆ 
ได้เป็้นุป้กติ้ อุต้ส่าห์ติ้ดแล้ัวก็คิดว่าราวนีุ�จัะได้เป็้นุหม้ีายแล้ัว
ไมี่ได้มีา ก็ดีใจัที่ี�ได้มีาต้ั�งแต้่เมี่�อวานุนุี� แลั้วก็ได้มีาพิักแรมี 
ค้างแรมี นุอกจัากราวบันุไดแล้ัวก็ได้สังเกต้เห็นุว่า ต้้นุไม้ีทีี่�ใกล้ั ๆ  
พิระต้ำาหนุักหร่อสองข้างที่างมีันุโต้ใหญ่แลั้ว ก็แนุ่นุข้�นุแลั้ว 
ก็ดูที่ำาให้มีีความีรู้ส้ก ขนุาดแค่มีองก็รู้ส้กร่มีเย็นุดีมีากข้�นุ ส่วนุ
หนุ้�งก็เข้าใจัว่าเป้็นุผลังานุของที่างศูนุย์ศ้กษาฯ ที่ี�แต้่ลัะป้ี
ก็ได้ป้ลัูกเพิิ�มีเต้ิมี แลั้วก็ดูแลั เพิราะจัริง ๆ  ต้้นุไมี้ที่ี�เราป้ลัูก
ในุพิ่�นุที่ี�แบบนุี� ที่ี�บางที่ีก็ต้ัดกันุไป้ ใช้กันุไป้ ก็ค่อนุข้างเสีย
ไป้เยอะเหมี่อนุกันุ ถ้งแมี้จัะเป้็นุการอนุุรักษ์ก็ต้ามี แต้่ว่าก็มีี
การต้ัด แต้่ในุระยะหลัังนุี� ก็มีีหลัายสิบป้ีผ่านุมีานุี� สักยี�สิบ

สามีสิบปี้ ก็เห็นุว่าต้้นุไม้ีโต้ข้�นุแล้ัวก็มีีหลัาย ๆ  ระดับเร่อนุยอด 
ที่ั�งสูงแลัะก็ต้ำ�า ที่ั�งที่ี�ป้ลัูกแซึ่มีต้้นุพิ่ชต้่าง ๆ  ในุนุี�ก็มีีที่ี�ว่าพิ่ช
ต่้าง ๆ ทีี่�ที่นุความีร่มีได้ แลัะก็มีีการลิัดต้้นุสูงทีี่�บังแสงแดดทีี่�
พ่ิชอ่�นุ ๆ  จัำาเป็้นุ ก็ที่ำาได้อย่างพิอเหมีาะ พิอควรซ้ึ่�งก็แสดงให้
เห็นุว่ามีีเจ้ัาหนุ้าทีี่�แลัะผู้เชี�ยวชาญ ได้ดูแลัแนุะนุำา จ้ังได้เห็นุ
การเป้ลัี�ยนุแป้ลังที่ี�ดีอย่างนุี � ก็ขอช่ �นุชมี แลัะให้กำาลัังใจั
ให้ทุี่กคนุที่ำาต่้อไป้ ได้ศ้กษาค้นุคว้าวิธีิการต่้าง ๆ  ทีี่�จัะแก้ปั้ญหา
ทีี่�มีีอยู่ เช่นุ ดินุไม่ีดี นุำ�าไม่ีดี ก็มีีการแก้ไขกันุได้ แลัะก็นุอกจัาก
พิ่�นุที่ี�ที่ี�ในุบริเวณนุี�แลั้วก็ยังจัะสามีารถที่ี�จัะถ่ายที่อดความีรู้
ไป้สู่ทีี่�อ่�นุทีี่�ไกลักว่านีุ�
  สำาหรับคนุทีี่�ได้มีารู้มีาเห็นุก็จัะได้หลัักคิด แนุวคิดไป้ แล้ัวก็
นุำาไป้ป้รับใช้ในุข้อที่ี�เหมีาะสมีกับพิ่�นุที่ี�ของต้นุเอง ที่ำาให้ได้
ป้ระโยชน์ุในุทีี่� ๆ  กว้างไกลัต่้อไป้ ก็หวังว่าจัะที่ำางานุต่้อไป้อย่าง
ไมี่หยุดยั�ง เมี่�อกี�นุี �ที่่านุเลัขาธิิการลัลัิต้ สำานุักงานุ กป้ร. 
ชวนุว่าให้ไป้ดูพ่ิ�นุทีี่�ศูนุย์สาขา ซ้ึ่�งก็เอาผลัผลิัต้ของพ่ิ�นุทีี่�สาขา
มีาก็มีองดูก็นุ่าดูนุ่าชมี หลัาย ๆ แห่งก็รู้จัักอยู่ต้ั�งแต้่สามีสิบ
เก่อบสี�สิบปี้แล้ัวว่ามีีบางแห่งทีี่�ไม่ีได้เข้าได้โดยง่าย มีีทัี่�งปั้ญหา
การสู้รบ ป้ัญหาที่ี�ความีไมี่สงบ ก็ดีว่าป้ัจัจัุบันุก็เรียกว่าเป็้นุ
ทีี่�ทีี่�ดี อยูไ่ด้อย่างร่มีเย็นุเป็้นุสุข ก็หวังว่าจัะดำาเนิุนุการต่้อไป้
แลัะจัะหาโอกาสไป้เยี�ยมีศูนุย์สาขาต้ามีจุัดต่้าง ๆ  อีก ก็ขอให้
ทีุ่กที่่านุมีีความีสุขกาย สุขใจั ป้ราศจัากโรคภูัยไข้เจั็บ 
มีีสุขภูาพิทีี่�ดีแล้ัวก็มีีความีเจัริญ ก้าวหนุ้า ยิ�งๆ ข้�นุไป้”



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)60

	 	 หลัังจ�กนัั�นั	ที่อดำพิระเนัตรง�นัเพิ�ะเลั่�ยงบอนัสำ่	แลัะที่รงพิระดำำ�เนัินัไปยังสำวนั	72	พิรรษ�	ซ้ึ�งเป็นัที่่�รวบรวมพิรรณพิ่ช
พ่ิ�นัเม่องภ�คใต้	พ่ิชสำมุนัไพิร	แลัะพัินัธ์ุิ์ไม้ห�ย�ก	เพ่ิ�อเป็นัแหล่ังเร่ยนัร้้แก่นัักเร่ยนั	นัักศึกษ�	เกษตรกร	แลัะประช�ชนัทัี่�วไปท่ี่�สำนัใจ	
แลัะที่รงปล้ักต้นัตะเค่ยนัชันัต�แมว

	 	 ต่อม�	ที่อดำพิระเนัตรแปลังพ่ิชสำมุนัไพิร	ที่รงรับฟัื้งร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัก�รสำ�ธิิ์ตก�รปรับปรุงดิำนัเปร่�ยวจัดำเพ่ิ�อปล้ัก
พิ่ชไร่	(อ้อยคั�นันัำ��)	ในัพิ่�นัที่่�ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องฯ	ที่อดำพิระเนัตรแปลังปลั้กบัวตัดำดำอก	แลัะบัวกินัเม็ดำ	ที่รงรับฟื้ัง
ร�ยง�นัก�รดำำ�เนิันัง�นัสำนัองพิระร�ชดำำ�ริเร่�องก�รปล้ักกระจับในัพ่ิ�นัท่ี่�ดิำนัเปร่�ยวจัดำท่ี่�ผู่้�นัก�รปรับปรุงแล้ัว

วันอังคารท่ี่� 20 กันยายน 2565
	 	 เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัเพิ่�อที่รงติดำต�มคว�มก้�วหนั้�ก�รดำำ�เนัินัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องอันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลักะลุัวอเหน่ัอ	อำ�เภอเม่องนัร�ธิิ์ว�สำ	จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ	โดำยเสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไปยังแปลังอนุัรักษ์พัินัธุิ์กรรม
บัวภ�ยในัพิ่�นัที่่�ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องฯ	ต่อม�	เสำดำ็จที่อดำพิระเนัตรก�รเลั่�ยงผู้ึ�งชันัโรงของเกษตรกรผู้้้เลั่�ยงผู้ึ�ง
ชันัโรง	ชองกลุ่ัมวิสำ�หกิจชุมชนัชันัโรงบ้�นัไพิรวันั	หม่้ท่ี่�	6	ตำ�บลัไพิรวันั	อำ�เภอต�กใบ	จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ

5. ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดำนราธิิวาส
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	 	 พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระบรมชนัก�ธิิ์เบศร	มห�ภ้มิพิลัอดุำลัยเดำช
มห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร	ม่พิระร�ชดำำ�ริ	เม่�อวันัท่ี่�	5	เมษ�ยนั	
2562	คว�มโดำยสำรุปว่�	“... ให้พิัฒนุาพิ่�นุที่ี�เป้็นุศูนุย์ศ้กษา
การพัิฒนุาด้านุการเกษต้รกรรมี โดยเนุ้นุการป้ลูักป่้าเพ่ิ�อฟื�นุฟู
สภูาพิป้่าไมี้ให้กลัับอุดมีสมีบูรณ์ดังเดิมี สามีารถที่ำาการ
ป้ลัูกพิ่ชชนุิดต้่าง ๆ  ควบคู่ไป้กับการป้ลัูกป้่า จััดหาแหลั่งนุำ�า
สนุับสนุุนุ การป้ลัูกป้่าแลัะการเพิาะป้ลัูกพิ่ช จััดระเบียบให้
ราษฎรในุพิ่�นุที่ี�โครงการให้เข้าอยู่อาศัย แลัะที่ำากินุอย่าง
ถูกต้้องต้ามีหลัักวิชาการแลัะสอดคล้ัองกับธิรรมีชาติ้ ให้ราษฎร
เข้าร่วมีดูแลัรักษา ต้ลัอดจันุได้อาศัยผลัผลัิต้จัากป้่าแลัะ
เพิาะป้ลัูกพิ่ชต้่าง ๆ โดยไมี่ต้้องเข้าไป้บุกรุกที่ำาลัายป้่าไมี้
อีกต่้อไป้…” 
	 	 ต่อม�	 จ�กก�รเสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัไปที่อดำพิระเนัตรแลัะ
ที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นั	ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริเพิิ �มเติม
เก่�ยวกับก�รพัิฒนั�แหล่ังนัำ��แลัะระบบส่ำงนัำ��	รวมถึงเคร่อข่�ย
อ่�งเก็บนัำ��	(อ่�งพิวง)	ก�รฟื้้�นัฟื้้สำภ�พิป่�ไม้โดำยใช้ระบบ
ป่�เปียกแลัะภ้เข�ป่�ก�รปลั้กไม้โตเร็วเพิ่�อใช้ในัก�รเผู้�ถ่�นั	
ก�รปรับปรุงดำินัเสำ่ �อมสำภ�พิ	ก�รที่ำ�เกษตรในัร้ปแบบ
ที่ฤษฎี่ใหม่	 ก�รที่ดำลัองปลั้กหญ้�แฝกเพิ่�ออนัุรักษ์	 ฟื้้�นัฟื้้	
แลัะป้องกันัก�รพิังที่ลั�ยของดำินั	 ก�รผู้สำมพิันัธิ์ุ์พิ่ชลั้กผู้สำม
สำองชั�นัในัพ่ิชผัู้กท่ี่�รับประที่�นัผู้ลั	ก�รอนุัรักษ์แลัะขย�ยพัินัธ์ุิ์
สัำตว์ป่�เพ่ิ�อปล่ัอยค่นัส่้ำธิ์รรมช�ติ	ก�รพัิฒนั�พิลัังง�นัที่ดำแที่นั	
แลัะก�รพัิฒนั�อ�ช่พิ	เป็นัต้นั

1. ด้็านการศึกษา ที่ด็ลื่อง ว่จััย แลื่ะพัิ่ฒนา
	 	 ดำำ�เนัินัก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	แลัะพิัฒนั�	ต�มแนัว
พิระร�ชดำำ�ริที่่�ไดำ้พิระร�ชที่�นัไว้	รวมถึงแนัวที่�งก�รพิัฒนั�
ต่�งๆ	ท่ี่�เก่�ยวข้อง	อ�ทิี่เช่นั	ก�รศึกษ�ที่ดำลัองก�รใช้หญ้�แฝก
ปรับปรุงดำินัที่่�แข็งเป็นัดำ�นั	 ก�รเพิ�ะชำ�กลั้�ไม้ม่ค่�ที่�ง
เศรษฐกิจแลัะพิันัธิ์ุ์ไม้ที่่�ม่คว�มสำำ�คัญของจังหวัดำ	ที่ดำสำอบ
พิันัธิ์ุ์พิ่ชแลัะระบบก�รผู้ลัิตปลัอดำภัย	ก�รจัดำที่ำ�ตัวช่�วัดำดำ้�นั
ก�รพิัฒนั�ดำินัแลัะป่�ไม้	ก�รสำำ�รวจข้อม้ลันักแลัะสำัตว์ป่�
ต�มช่วงฤดำ้ก�ลั	ก�รจัดำเก็บข้อม้ลัสำภ�พิอ�ก�ศของสำถ�นั่
ตรวจวัดำอ�ก�ศเพิ่ �อนัำ�ข้อม้ลัม�ใช้เป็นัแนัวที่�งในัก�ร
ว�งแผู้นัก�รประกอบอ�ช่พิที่�งดำ�้นัก�รเกษตรให้แก่เกษตร
กรในัพ่ิ�นัท่ี่�	เป็นัต้นั

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาห้วยุทรายุ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลสาม่พระยุา อำาเภอชะอำา จังหวัดำเพชรบุัร่

พระราชดำำาริ

ผลการดำำาเนินงาน

2. ด้็านการขัยายผลื่การพัิ่ฒนาแลื่ะถ่ึายที่อด็องค์ความรู้
	 	 ดำำ�เนัินัก�รนัำ�องค์คว�มร้้จ�กก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	
ม�ขย�ยผู้ลัแลัะถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้จำ�นัวนั	 16	 โครงก�ร	
ได้ำแก่

	 	 2.1	 โครงก�รขย�ยผู้ลัก�รฟื้้ �นัฟื้้ดำินัเสำ่ �อมคุณภ�พิ	
ปรับปรุงดำินัดำ้วยอินัที่ร่ยวัตถุ	 แลัะสำ่งเสำริมก�รใช้ปุ�ยสำั�งตัดำ	
โดำยถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้แลัะสำนัับสำนัุนัปัจจัยก�รผู้ลัิตในัก�ร
ปรับปรุงบำ�รุงดำินั	 เช่นั	 ก�รที่ำ�ปุ�ยหมัก	 นัำ��หมักช่วภ�พิ	
ปุ�ยสัำ�งตัดำ	แลัะก�รปล้ักหญ้�แฝก	
	 	 2.2	 โครงก�รส่ำงเสำริมก�รที่ำ�เกษตรยั�งย่นั	(ง�นัสำ่งเสำริม
ก�รเกษตร)	โดำยอบรมให้คว�มร้ ้เก่ �ยวกับหลัักปรัชญ�
เศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	 ก�รจัดำที่ำ�แผู้นัก�รผู้ลัิตร�ยครัวเร่อนั	
แลัะก�รใช้ปุ�ยต�มค่�วิเคร�ะห์ดำินั	เพิ่�อพิัฒนั�แลัะยกระดำับ
เกษตรกรต้นัแบบ	แลัะอบรมส่ำงเสำริมเกษตรกรแลัะพัิฒนั�ให้
เป็นัแปลังต้นัแบบ	โดำยถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้ผู่้�นักระบวนัก�ร
เร่ยนัร้้แบบม่ส่ำวนัร่วม	
	 	 2.3	 โครงก�รส่ำงเสำริมเกษตรยั�งย่นั	(ง�นัขย�ยผู้ลั)	โดำย
ก�รสำ่งเสำริมก�รที่ำ�เกษตรกรรมแลัะปศุสำัตว์	โดำยลังพิ่�นัที่่�
ในัแปลังของเกษตรกรในั	4	ตำ�บลั	ได้ำแก่	ตำ�บลัไร่ใหม่พัิฒนั�	
ตำ�บลัห้วยที่ร�ยเหนั่อ	 ตำ�บลัสำ�มพิระย�	 แลัะตำ�บลัชะอำ�	
รวมทัี่�งแนัะนัำ�ให้คว�มร้้ก�รที่ำ�เกษตรเพิิ�มเติมแลัะสำนัับสำนุันั
ปัจจัยก�รผู้ลัิตให้แก่ศ้นัย์เร่ยนัร้ ้ของศ้นัย์ฯ	 ที่ั �ง	 8	 แห่ง	
นัอกจ�กนั่�	 ไดำ้ม่ก�รจัดำตั�งนั�ยสำ�ยันัต์	 ภักดำ่เจริญ	 หม้่ที่่�	 8	
บ้�นัโครงก�รพิัฒนั�	 ตำ�บลัสำ�มพิระย�	 อำ�เภอชะอำ�	
จังหวัดำเพิชรบุร่	 เป็นัศ้นัย์เร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพิ่ยงเพิิ�มเติม	
จำ�นัวนั	1	แห่ง
	 	 2.4	 โครงก�รส่ำงเสำริมก�รเล่ั�ยงสัำตว์	โดำยสำ�ธิิ์ตก�รเล่ั�ยงสัำตว์	
ไดำ้แก่	แพิะ	เป็ดำเที่ศ	ไก่เข่ยวห้วยที่ร�ย	ไก่ไข่	แลัะก่อสำร้�ง
โรงเร่อนัไก่ไข่แบบปลั่อย	สำ�ม�รถขย�ยผู้ลัแลัะถ่�ยที่อดำ
เที่คโนัโลัย่สำ้่เกษตรกรแบบให้เกษตรกรม่สำ่วนัร่วม	แลัะก�ร
พิัฒนั�อ�ช่พิเกษตรกร	ก�รสำ่งเสำริมก�รเลั่ �ยงสำัตว์ปีกในั
โรงเร่ยนั	(ไก่พิ่�นัเม่อง)	จำ�นัวนั	2	โรงเร่ยนั	ไดำ้แก่	โรงเร่ยนั
บ้�นัไร่ใหม่พิัฒนั�	แลัะโรงเร่ยนัร�ชประช�นัุเคร�ะห์	ที่ั�งนั่�	
ได้ำม่ก�รติดำต�มแลัะให้คำ�แนัะนัำ�อย่�งต่อเน่ั�อง



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)62

	 	 2.5	 โครงก�รส่ำงเสำริมด้ำ�นัประมงแลัะเพิ�ะเล่ั�ยงสัำตว์นัำ��	
โดำยอบรมให้คว�มร้้ด้ำ�นัวิช�ก�รเพิ�ะเล่ั�ยงสัำตว์นัำ��แลัะสำนัับสำนุันั
ปัจจัยก�รผู้ลิัต	ให้แก่เกษตรกรท่ี่�ม่คว�มสำนัใจเล่ั�ยงปลั�ในับ่อดิำนั
หร่อบ่อพิลั�สำติก	 แลัะม่ก�รคัดำเลั่อกโรงเร่ยนัที่่�ม่บ่อปลั�	
ม่คว�มพิร้อมในัก�รขุดำบ่อเลั่�ยงปลั�	หร่อม่พิ่�นัที่่�ที่่�เลั่�ยงปลั�
ในับ่อพิลั�สำติก	โดำยเจ้�หน้ั�ท่ี่�จะให้คว�มร้้ด้ำ�นัวิช�ก�รเพิ�ะเล่ั�ยง
สำัตว์นัำ��แก่คร้แลัะนัักเร่ยนั	สำนัับสำนัุนัปัจจัยก�รผู้ลัิต	พิร้อม
จัดำตั�งคณะกรรมก�รประมงโรงเร่ยนั	 เพ่ิ�อด้ำแลัก�รเล่ั�ยงสัำตว์นัำ��
ภ�ยในัโรงเร่ยนั	นัอกจ�กนั่�	ไดำ้ม่ก�รผู้ลัิตพิันัธิ์ุ์สำัตว์นัำ��เพิ่�อ
ปล่ัอยในัแหล่ังนัำ��สำ�ธิ์�รณะ	จำ�นัวนั	4	แห่ง	แลัะแจกแก่เกษตรกร
แลัะส่ำวนัร�ชก�ร	โดำยเจ้�หน้ั�ท่ี่�ได้ำม่ก�รลังพ่ิ�นัท่ี่�ให้คำ�แนัะนัำ�
แลัะติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัของเกษตรกรแลัะโรงเร่ยนั	
อย่�งต่อเน่ั�อง
	 	 2.6	 โครงก�รสำ่งเสำริมง�นัเพิ�ะเลั่�ยงแลัะขย�ยพิันัธิ์ุ์กบ	
สำ�ธิิ์ตก�รเพิ�ะเล่ั�ยงแลัะขย�ยพัินัธ์ุิ์กบนั�	เพ่ิ�อเป็นัแหล่ังเร่ยนัร้้	
สำนัับสำนัุนัลั้กกบนั�แก่หนั่วยง�นัร�ชก�ร	แลัะม่ก�รปลั่อย
กบนั�ค่นักลัับส่้ำธิ์รรมช�ติ
	 	 2.7	 โครงก�รเกษตรที่ฤษฎี่ใหม่ต�มแนัวปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	(แปลัง	5	ไร่)	สำ�ธิิ์ตก�รที่ำ�เกษตรที่ฤษฎ่ีใหม่	
ประกอบด้ำวย	แปลังนั�	ก�รปล้ักพ่ิชผัู้กในักระบะ	(บนัโต๊ะ)	
แลัะก�รปลั้กพิ่ชผู้ักบนัพิ่�นัร�บ	 ก�รปลั้กพิ่ชไร่หมุนัเว่ยนั	
ก�รปลั้กไม้ผู้ลัผู้สำมผู้สำ�นั	 ก�รปลั้กไม้ดำอกเสำริมร�ยไดำ้	
(ดำอกดำ�วเร่อง)	ก�รเลั่�ยงไก่ไข่แบบกึ�งปลั่อย	แลัะสำ�ธิ์ิตก�ร
เลั่�ยงปลั�ดำุกในับ่อซ้่เมนัต์	เพิ่�อเป็นัตัวอย่�งในัก�รว�งแผู้นั
ก�รผู้ลัิต	ซ้ึ �งพิ่ชผู้ักที่่ �ปลั้กต้องปลั้กต�มคว�มต้องก�ร
ในัที่้องตลั�ดำปลั้กสำลัับหมุนัเว่ยนักันัไปต�มวงรอบของพิ่ช	
ที่ำ�ให้พ่ิชผัู้กท่ี่�ปล้ักม่ผู้ลัผู้ลิัตออกจำ�หน่ั�ยอย่�งต่อเน่ั�องทุี่กวันั	
แลัะลัดำก�รสำร้�งสำมของโรคพ่ิชหร่อแมลังศัตร้พ่ิชชนิัดำต่�ง	ๆ
	 	 2.8	 โครงก�รปลั้กสำร้�งเสำริมป่�เพิ่ �อฟื้้ �นัฟื้้สำภ�พิป่�	
ดำำ�เนัินัก�รเพิ�ะชำ�กลั�้ไม	้ เพิ่�อปลั้กสำร้�งเสำริมป�่บริเวณเข�
นั้อยดำ้�นัที่ิศเหนั่อแลัะบริเวณเข�ที่องดำ้�นัที่ิศตะวันัออก	
แลัะแจกจ่�ยกลั้�ไม้ให้กับเกษตรกร	 หนั่วยง�นัร�ชก�ร	 วัดำ	
แลัะโรงเร่ยนัด้ำวย
	 	 2.9	 โครงก�รเพิ�ะเลั่�ยงขย�ยพิันัธิ์ุ์แลัะอนัุรักษ์สำัตว์ป่�	
ดำำ�เนิันัก�รเพิ�ะเล่ั�ยงสัำตว์ป่�	 แลัะปล่ัอยสัำตว์ป่�ค่นัส่้ำธิ์รรมช�ติ	
ปรับปรุงซ้่อมแซ้มกรงสำัตว์	 โรงให้อ�ห�รสำัตว์	 จัดำซ้่�ออ�ห�ร	
ย�แลัะเวชภัณฑ์์	สำำ�หรับสัำตว์ป่�	เพ่ิ�อด้ำแลัสุำขภ�พิของสัำตว์ป่�	
รวมที่ ั � ง ให ้คว�มร ้ ้ เก ่ � ยวก ับก�รเพิ�ะเลั ่ � ยงสำ ัตว ์ป ่ �	
ก�รอนัุรักษ์สำัตว์ป่�	 ให้แก่	 นัักเร่ยนั	 นัักศึกษ�	 ข้�ร�ชก�ร	
แลัะประช�ชนัทัี่�วไป	

	 	 2.10	 โครงก�รอนุัรักษ์พัินัธุิ์กรรมพ่ิช	แบ่งเป็นั	3	กิจกรรม	
1)	 กิจกรรมปกปักพิันัธิ์ุกรรมพิ่ช	 เช่นั	 รัง	 อ้อยช้�ง	 ประดำ้่	
ช้�งน้ั�ว	สำมอต่นัเป็ดำ	จัดำที่ำ�แนัวกันัไฟื้รอบพ่ิ�นัท่ี่�ปกปักแลัะดำ้
แลัเสำ้นัที่�งเดำินัศึกษ�ธิ์รรมช�ติแลัะศึกษ�พิันัธิ์ุ ์ไม้เข�บ่อ
ขิง	2)	กิจกรรมบำ�รุงรักษ�แปลังปล้ักรักษ�พัินัธุิ์กรรมพ่ิชเข�
เสำวยกะปิ	 ดำำ�เนัินัก�รปลั้กซ้่อมแลัะซ้่อมแซ้มเสำ้นัที่�งศึกษ�
ธิ์รรมช�ติแลัะพัินัธ์ุิ์ไม้	ระยะที่�ง	700	เมตร	3)	กิจกรรมสำนัับ
สำนุันัก�รอนุัรักษ์พัินัธุิ์กรรมพ่ิช	 โดำยส่ำงเสำริมเผู้ยแพิร่คว�มร้้ก�ร
อนุัรักษ์พัินัธุิ์กรรมพ่ิชฯ	จัดำนิัที่รรศก�รโครงก�รอนุัรักษ์พัินัธุิ์
กรรมพิ่ชฯ	 (อพิ.สำธิ์.)	 ครั �งที่่ �	 11	 หัวข้อ	 “ประโยชนั์แที่	้
แก่มห�ชนั”	เพ่ิ�อสำร้�งจิตสำำ�นึักในัก�รอนุัรักษ์ที่รัพิย�กรแลัะ
ก�รใช้ประโยชน์ัที่รัพิย�กรในัท้ี่องถิ�นัอย่�งยั�งย่นั
	 	 2.11	โครงก�รสำวนัพิฤกษศ�สำตร์พิรรณไม้ม่วงเฉลัิม
พิระเก่ยรติฯ	ดำำ�เนิันัก�รขย�ยพัินัธ์ุิ์ไม้ประดัำบแลัะไม้ย่นัต้นัโดำย
วิธ่ิ์ก�รตอนักิ�ง	เช่นั	แย้มปีนััง	ม่วงส่ำ�หร่	พิวงคร�ม	คนัท่ี่สำอ	
พิลัองกินัล้ัก	ศร่ตรัง	องุ่นั	แลัะที่ำ�ซุ้้มปล้ักพิรรณไม้เล่ั�อยส่ำม่วง	
	 	 2.12	โครงก�รรวบรวมพิันัธิ์ุ ์ไม ้มงคลัพิระร�ชที่�นั
ประจำ�จังหวัดำ	77	จังหวัดำ	ดำำ�เนัินัก�รขย�ยพิันัธิ์ุ์โดำยวิธิ์่ก�ร
ตอนักิ�งพัินัธ์ุิ์ไม้ภ�ยในัแปลัง	เช่นั	ข�นั�ง	กันัเกร�	ที่องหลั�งลั�ย
อบเชย	เที่พิที่�โร	เค่�ยม	มะกร้ดำ	รวงผู้ึ�ง	แลัะมะเดำ่�อชุมพิร	
เพ่ิ�อนัำ�ม�ปล้ักซ่้อมแลัะเสำริมภ�ยในัแปลัง	 รวมทัี่�งบำ�รุงด้ำแลั
รักษ�เพ่ิ�อให้ม่คว�มสำวยง�มสำมบ้รณ์	
	 	 2.13	 โครงก�รถ่�นัช่วภ�พิ	สำ�ธิิ์ตก�รเผู้�ถ่�นัช่วภ�พิจ�ก
วัสำดุำเหล่ัอทิี่�ง	เช่นั	เศษไม้	เปล่ัอกผู้ลัไม้	แลัะแกลับ	เพ่ิ�อนัำ�ม�
ใช้เป็นัวัสำดำุปรับปรุงโครงสำร้�งดำินั	ก�รที่ำ�ตลัับถ่�นัช่วภ�พิ
ดำับกลัิ�นั	ก�รที่ำ�ถ่�นัช่วภ�พิอัดำแที่่ง	แลัะก�รเผู้�เพิ่�อให้ไดำ้
นัำ��สำ้มควันัไม้สำำ�หรับใช้ไลั่แมลัง	 รวมที่ั�งสำ�ธิ์ิตก�รปลั้กพิ่ช	
ก�รเพิ�ะเห็ดำฟื้�ง	ก�รปล้ักพ่ิชผัู้กจ�กก�รใส่ำก้อนัเห็ดำเก่�เพ่ิ�อ
ปรับปรุงบำ�รุงดิำนั	
	 	 2.14	 โครงก�รศ้นัย์แสำดำงสำินัค้�แลัะจำ�หนั่�ยสำินัค้�ของ
เกษตรกรศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ห้วยที่ร�ยฯ	ดำำ�เนิันัก�รช่วยเหล่ัอ
ที่�งดำ้�นัก�รตลั�ดำ	 โดำยสำ่งเสำริมก�รผู้ลัิตแลัะรับซ้่�อผู้ลัผู้ลัิต
จ�กกลัุ่มเกษตรกรรอบศ้นัย์ฯ	กลัุ่มหัตถกรรมจ�กจังหวัดำ
เพิชรบุร่แลัะจังหวัดำอ่�นั	ๆ	แลัะหน่ัวยง�นัร่วม	เพ่ิ�อนัำ�ม�ว�ง
จำ�หน่ั�ยภ�ยในัศ้นัย์แสำดำงสิำนัค้�	ปัจจุบันั	ม่สำม�ชิก	จำ�นัวนั	
1,880	 คนั	 ก่อให้เกิดำร�ยไดำ้จ�กก�รจำ�หนั่�ยสำินัค้�กว่�	
8,000,000	บ�ที่	รวมที่ั�งไดำ้ม่ก�รปรับปรุงอ�ค�รศ้นัย์แสำดำง
สิำนัค้�ฯ	เพ่ิ�ออำ�นัวยคว�มสำะดำวกแก่ผู้้้เข้�ใช้บริก�ร
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	 	 2.15	 โครงก�รแปลังสำ�ธิ์ิตที่�งก�รเกษตรที่ั�งไม้ผู้ลัแลัะ
ไม้ดำอกไม้ประดัำบ	สำ�ธิิ์ตก�รปล้ักไม้พ่ิชพัินัธ์ุิ์ด่ำ	ได้ำแก่	ฝรั�งไส้ำแดำง	
มะลัะกอแขกดำำ�	 มะลัะกอแขกนัวลั	 อ้อยคั �นันัำ ��	 แตงโม	
แลัะผู้ลัิตต้นัพิันัธิ์ุ์พิ่ชพิันัธิ์ุ์ดำ่	ม่ก�รว�งแผู้นัก�รผู้ลัิตเพิ่�อเพิิ�ม
ม้ลัค่�ผู้ลัผู้ลิัต	โดำยก�รปล้ักเป็นัวงรอบเพ่ิ�อสำ�ม�รถเก็บผู้ลัผู้ลิัต
ในัแปลังง�นัแลัะกิ�งพัินัธ์ุิ์ต้นัพัินัธ์ุิ์ข�ย	ณ	อ�ค�รศ้นัย์แสำดำงสิำนัค้�ฯ	
ในัร�ค�ถ้ก
	 	 2.16	โครงก�รเสำริมสำร้�งอ�ช่พิเพิ่�อเพิิ �มร�ยไดำ้ให้กับ
เกษตรกร	ฝึกอบรมจัดำที่ำ�แชมพ้ิประคำ�ด่ำคว�ย	นัำ��มันัเหล่ัอง	
นัำ��มันัเข่ยว	แลัะอบรมให้คว�มร้้เก่�ยวกับทัี่กษะก�รประกอบ
อ�ห�รแลัะฝึกที่ำ�อ�ห�ร	 เพิ่�อให้เกษตรกร	 กลัุ่มแม่บ้�นั	
แลัะนัักเร่ยนั	

3. ด้็านการบร่หารจััด็การองค์กร
	 	 ดำำ�เนัินัก�รเผู้ยแพิร่แลัะประช�สำัมพิันัธิ์์ศ้นัย์ศึกษ�ฯ	
โดำยจัดำที่ำ�คลัิปวิดำ่โอ	 เอกสำ�รเผู้ยแพิร่	 จัดำนัิที่รรศก�ร
นัอกสำถ�นัท่ี่�ประช�สัำมพัินัธ์ิ์ผู่้�นัสำถ�น่ัวิที่ยุ	“ชุมชนัคนัห้วยที่ร�ย”
แลัะเผู้ยแพิร่ผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัผู้่�นัที่�งเว็บไซ้ต์ของศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยที่ร�ยอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
รวมถึงป้�ยส่ำ�อคว�มหม�ยในัแปลังง�นัสำ�ธิิ์ตต่�ง	ๆ	

	 	 ก�รดำำ�เนัินัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยที่ร�ยฯ	
ม่ประช�ชนัในัพ่ิ�นัท่ี่�เป้�หม�ยได้ำรับประโยชน์ัโดำยตรง	จำ�นัวนั	
29	หม่้บ้�นั	7,859	ครัวเร่อนั	โดำยให้คว�มสำำ�คัญในัก�รเป็นั
ศ้นัย์กลั�งก�รถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้ ้ก�รพิัฒนั�ต�มแนัว
พิระร�ชดำำ�ริ	แลัะขย�ยผู้ลัองค์คว�มร้ ้รวมถึงเที่คโนัโลัย่
ในัก�รประกอบอ�ช่พิเกษตรกรรมที่่�เหม�ะสำม	 รวมถึงเป็นั
ศ้นัย์กลั�งก�รจำ�หนั�่ยผู้ลัผู้ลัิตของเกษตรกรแลัะประช�ชนั
ท่ี่�อ�ศัยอย่้ในัพ่ิ�นัท่ี่�หม่้บ้�นัรอบศ้นัย์ฯ	ในัปีงบประม�ณ	2565	
ม่ผู้้้ที่่ �สำนัใจเข้�ม�ศึกษ�ดำ้ง�นัแลัะเย่�ยมชมศ้นัย์ศึกษ�ก�ร
พิัฒนั�ห้วยห้วยที่ร�ยฯ	 ที่ั�งเกษตรกร	 เย�วชนั	 นัักเร่ยนั	
นัักศึกษ�	ประช�ชนัทัี่�วไป	แลัะช�วต่�งประเที่ศ	จำ�นัวนั	161	
คณะ	102,634	คนั

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ม่ีผู้้�สนใจำเข้��มี�ศึึกษ�ดู้ง�น และเย่ี่�ยี่มีชมีศ้ึนย์ี่ศึึกษ�
ก�รพััฒน�ห้�วยี่ที่ร�ยี่ในปีี 2565

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

29

161
7,859

102,634

หม่้่บ้ัาน

ครัวเร่อน

คณะด้ำงาน

คน
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	 	 พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระบรมชนัก�ธิิ์เบศร	มห�ภ้มิพิลัอดุำลัยเดำช
มห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร	ม่พิระร�ชดำำ�ริ	เม่�อวันัท่ี่�	28	ธัิ์นัว�คม	
2524	คว�มโดำยสำรุปว่�	“ให้พิิจ�รณ�พ่ิ�นัท่ี่�ท่ี่�เหม�ะสำม	จัดำที่ำ�
โครงก�รพิัฒนั�ดำ้�นัอ�ช่พิก�รประมงแลัะก�รเกษตรในัเขต
พ่ิ�นัท่ี่�ดิำนัช�ยฝั�งที่ะเลัจังหวัดำจันัที่บุร่”
	 	 ดำังนัั�นั	หนั่วยง�นัที่่�เก่�ยวข้องจึงไดำ้ดำำ�เนัินัก�รจัดำตั�งศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อ่�วคุ้งกระเบนัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
ข ึ �นัที่่ �ต ำ�บลัคลัองขุดำ	 อำ�เภอที่่�ใหม่	 จ ังหวัดำจันัที่บุร ่	
โดำยม่กรมประมงเป็นัหน่ัวยง�นัหลััก	แลัะหน่ัวยง�นัท่ี่�เก่�ยวข้อง
ร่วมดำำ�เนัินัง�นั	ต�มแนัวที่�งก�รพิัฒนั�จ�กยอดำเข�สำ้ ่
ที่้องที่ะเลั	 นัอกจ�กนั่�	 ไดำ้พิระร�ชที่�นัพิระร�ชดำำ�ริเพิิ�มเติม	
เม่�อวันัท่ี่�	30	ธัิ์นัว�คม	2524	คว�มโดำยสำรุปว่�	“ให้พิิจ�รณ�
จัดำห�พิ่�นัที่่�ป่�สำงวนัเสำ่�อมโที่รมหร่อพิ่�นัที่่�สำ�ธิ์�รณประโยชนั	์
เพิ่�อจัดำตั�งศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�	เช่นัเดำ่ยวกับโครงก�รศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนั	 ให้เป็นัศ้นัย์ศึกษ�เก่�ยวกับก�ร
พัิฒนั�ในัเขตท่ี่�ดิำนัช�ยที่ะเลั”	แลัะวันัท่ี่�	26	สิำงห�คม	2531	
คว�มโดำยสำรุปว่�	“คุ้งกระเบนัเป็นัก�รศึกษ�เก่�ยวกับช�ยที่ะเลั	
ต้นัไม้ต่�ง	ๆ	ช�ยที่ะเลั	ปลั�	แลัะก�รประมง”

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบัน
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ 

 ตำาบัลคลองขุดำ อำาเภอท่าใหม่่ จังหวัดำจันทบุัร่

พระราชดำำาริ

1. การศึกษา ที่ด็ลื่อง ว่จััย แลื่ะพัิ่ฒนา
  โดำยดำำ�เนัินัก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	ดำ้�นัก�รพิัฒนั�	
ก�รประมงแลัะก�รเพิ�ะเลั่�ยงสำัตว์นัำ ��ช�ยฝั�ง	ก�รพิัฒนั�
ก�รเกษตร	แลัะก�รพัิฒนั�ที่รัพิย�กรธิ์รรมช�ติแลัะสิำ�งแวดำล้ัอม	
ซ้ึ�งเป็นัก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	ในัลัักษณะเป็นัก�รพิัฒนั�ที่่�
มุ่งแก้ไขคว�มเดำ่อดำร้อนัในัช่วิตคว�มเป็นัอย้่ร�ษฎีรในัพิ่�นัที่่�	
โดำยพัิฒนั�ตั�งแต่ต้นัที่�ง	ค่อ	จ�กยอดำเข�	ส่้ำท้ี่องที่ะเลั	รวมทัี่�ง
เป็นัก�รศึกษ�วิจัยท่ี่�คำ�นึังถึงพ่ิ�นัฐ�นัของที่รัพิย�กรธิ์รรมช�ติ
แลัะสิำ�งแวดำล้ัอมในัพ่ิ�นัท่ี่�	อ�ทิี่	โครงก�รจัดำที่ำ�ตัวช่�วัดำอันัเน่ั�อง
ม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ด้ำ�นัก�รบริห�รจัดำก�รที่รัพิย�กรช�ยฝั�ง	
โดำยเฉพิ�ะก�รพัิฒนั�ป่�ช�ยเลันัแลัะป่�ช�ยห�ดำในัพ่ิ�นัท่ี่�ให้ม่
คว�มอุดำมสำมบ้รณ์	เพ่ิ�อคว�มเป็นัอย้่แลัะคุณภ�พิช่วิตท่ี่�ด่ำขึ�นั
ของชุมชนัในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�รอย่�งยั�งย่นั	ง�นัป่�ไม้	ศ้นัย์ศึกษ�
ก�รพัิฒนั�อ่�วคุ้งกระเบนัฯ	จึงได้ำดำำ�เนิันัง�นัจัดำที่ำ�ตัวช่�วัดำขึ�นั	
เพ่ิ�อติดำต�มประเมินัผู้ลัก�รพัิฒนั�อย่�งม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	

ผลการดำำาเนินงาน

2. การบร่การถ่ึายที่อด็เที่คโนโลื่ย่แลื่ะศึกษาดู็งาน
  การพัิ่ฒนาติามแนวพิ่ระราชด็ำาร่
  โดำยฝึกอบรมพัิฒนั�อ�ช่พิแก่เกษตรกร	อ�ทิี่	1)	โครงก�ร
ส่ำงเสำริมก�รที่ำ�ธิ์นั�ค�รป้ที่ะเลัเพ่ิ�อคว�มยั�งย่นัของที่รัพิย�กร
ป้ที่ะเลัในัเขตป่�ช�ยเลันัพิ่ �นัที่่ �ภ�คตะวันัออกปีที่ ่ � 	 5	
โดำยม่กลุ่ัมเข้�อบรม	จำ�นัวนั	50	คนั	2)	ถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้
สำ้่วิถ่พิอเพิ่ยง	เร่�อง	เที่คโนัโลัย่ก�รผู้ลัิตปุ�ยหมักเติมอ�ก�ศ
เพิ่ �อลัดำต้นัทีุ่นัก�รผู้ลัิต	30	ร�ย	3)	ก�รปลั้กแคคตัสำแลัะ
ไม้อวบนัำ��	 เพิ่�อเป็นัจุดำสำ�ธิ์ิตแลัะอ�ช่พิเสำริมแก่เกษตรกร	
จำ�นัวนั	15	คนั	4)	โครงก�รสำ่งเสำริมก�รเลั่�ยงสำัตว์เพิ่�อสำ�ธิ์ิต
แลัะขย�ยผู้ลั	จำ�นัวนั	30	คนั	5)	สำ่งเสำริมก�รใช้เช่ �อร�
ไตรโคเดำอร์ม�ในัก�รควบคุมโรคพ่ิชท่ี่�เกิดำจ�กเช่�อร�	จำ�นัวนั	
15	คนั	

3. งานขัยายผลื่การพัิ่ฒนาแลื่ะถ่ึายที่อด็องค์ความรู้   
  ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�	อ่�วคุ้งกระเบนัฯ	ประสำบคว�มสำำ�เร็จ
ในัก�รอนุัรักษ์ที่รัพิย�กรสัำตว์นัำ��ช�ยฝั�ง	 แลัะฟ้ื้�นัฟ้ื้ที่รัพิย�กร	
ป่�ช�ยเลันั	ป่�บก	แลัะที่รัพิย�กรประมง	ผู่้�นัก�รดำำ�เนิันัง�นั
โครงก�ร/กิจกรรมต่�ง	ๆ	อ�ที่ิ	ก�รเพิิ�มที่รัพิย�กรสำัตว์นัำ��
ช�ยฝั�งเฉลิัมพิระเก่ยรติ	โดำยผู้ลิัตสัำตว์นัำ��เพ่ิ�อปล่ัอยในัวันัสำำ�คัญ	
ก�รส่ำงเสำริมก�รที่ำ�ธิ์นั�ค�รป้เพ่ิ�อคว�มยั�งย่นัของที่รัพิย�กรป้ม้�
แลัะป้ที่ะเลั	ก�รอนัุรักษ์ที่รัพิย�กรป่�ไม้	ป่�ช�ยเลันั	แลัะ
หญ้�ที่ะเลัในัอ่�วคุ้งกระเบนัฯ	

4. การส่ิงเสิร่มแลื่ะพัิ่ฒนาอาช่พิ่
	 	 ฟื้้ �นัฟื้้องค์คว�มร้ ้ก�รที่ำ�นัำ ��ปลั�โดำยวิธิ์่ก�รหมักแบบ
ธิ์รรมช�ติ	 เพิิ�มศักยภ�พิในัก�รดำำ�เนัินัก�รของหนั่วยสำ�ธิ์ิต
ก�รเลั่�ยงสำัตว์นัำ��ภ�ยในัอ่�วคุ้งกระเบนั	เช่นั	สำ�ธิ์ิตก�รเลั่�ยง
ปลั�เศรษฐกิจหลั�กหลั�ยสำ�ยพิันัธิ์ุ์ในักระชัง	 จัดำที่ำ�แหลั่ง
พิ่อแม่พิันัธิ์ุ์หอยนั�งรมป�กจ่บ	สำร้�งแหลั่งพิ่อแม่พิันัธิ์ุ์หอย
ตะโกรมแบบหลััก	บริห�รจัดำก�รที่รัพิย�กรป้ม้�ในัร้ปแบบ
ของธิ์นั�ค�รป้	ก�รสำร้�งบ้�นัปลั�	ตลัอดำจนัให้บริก�รที่�งด้ำ�นั
วิช�ก�รที่�งด้ำ�นัก�รที่ำ�ประมงแลัะช่ววิที่ย�สัำตว์นัำ��ในัลัักษณะ
ของก�รท่ี่องเท่ี่�ยวเชิงพัิฒนั�ท่ี่�ให้คว�มร้้แลัะคว�มเพิลิัดำเพิลิันั
แก่คณะผู้้ ้ม�ศึกษ�ดำ้ง�นั	 ปัจจุบันัไดำ้จ ัดำแสำดำงร้ปแบบ	
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ก�รที่ำ�ฟื้�ร์มที่ะเลั	ซ้ึ�งกำ�ลัังเป็นัที่่�นัิยมจ�กผู้้้เข้�เย่�ยมชมจ�ก
หน่ัวยง�นัร�ชก�ร	สำถ�บันัก�รศึกษ�แลัะภ�คเอกชนัเพิิ�มขึ�นั
อย่�งม�ก	 ที่ั�งนั่�	 ในัปีงบประม�ณ	 2565	 ม่ผู้้้เข้�เย่�ยมชม	
จำ�นัวนั	68,299	คนั
	 	 นัอกจ�กนั่�	ยังดำำ�เนัินัก�รถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้สำ้่เย�วชนั
โรงเร่ยนัรอบศ้นัย์ฯ	โดำยดำำ�เนัินัก�รสำ่งเสำริมแลัะสำนัับสำนัุนั
ปัจจัยก�รผู้ลัิต	 เช่นั	 เมลั็ดำพิันัธิ์ุ์พิ่ช	 พิันัธิ์ุ์สำัตว์	 พิันัธิ์ุ์ปลั�	
แลัะก้อนัเช่�อเห็ดำ	จำ�นัวนั	19	โรงเร่ยนั

	 	 ก�รดำำ�เนิันัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อ่�วคุ้งกระเบนัฯ	
ได้ำที่ำ�ก�รศึกษ�วิจัยห�ร้ปแบบก�รจัดำก�รที่รัพิย�กรช�ยฝั�งที่ะเลั	
แลัะฟื้้�นัฟื้้ที่รัพิย�กรธิ์รรมช�ติในัพิ่�นัที่่�ให้กลัับค่นัสำ้่สำภ�พิที่่�
อุดำมสำมบ้รณ์	ม่ก�รถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้ต่�ง	ๆ 	ท่ี่�เป็นัประโยชน์ั
ต่อก�รส่ำงเสำริมพัิฒนั�อ�ช่พิแก่เกษตรกรแลัะประช�ชนัทัี่�วไป	
อ่กทัี่�งปัจจุบันัยังม่บที่บ�ที่เป็นัแหล่ังท่ี่องเท่ี่�ยวเชิงนิัเวศ	ท่ี่�ให้
คว�มร้้ด้ำ�นัก�รฟ้ื้�นัฟ้ื้ที่รัพิย�กรช�ยฝั�งแก่ประช�ชนัโดำยเฉพิ�ะ
เย�วชนั	ซึ้�งผู้ลัประโยชน์ัท่ี่�เป็นัร้ปธิ์รรม	สำ�ม�รถสำรุปได้ำ	ดัำงน่ั�
	 	 1.	 ก�รส่ำงเสำริมแลัะพัิฒนั�ก�รเล่ั�ยงกุ้งข�วแลัะกุ้งกุลั�ดำำ�
อย่�งยั�งย่นัดำ้วยระบบชลัประที่�นันัำ��เค็ม	ซ้ึ�งเป็นัระบบที่่�ม่
คว�มเป็นัมิตรกับสิำ�งแวดำล้ัอม	
	 	 2.	 ก�รฟ้ื้�นัฟ้ื้ที่รัพิย�กรป้ม้�แลัะป้ที่ะเลัร่วมกับช�วประมง
พ่ิ�นับ้�นั	โดำยจัดำที่ำ�ธิ์นั�ค�รป้ม้�แลัะป้ที่ะเลัเพิิ�มอ่กจำ�นัวนั	10	แห่ง	
เพิ่�อเพิิ�มที่รัพิย�กรป้ม้�แลัะป้ที่ะเลั	 รวมที่ั�งเป็นัก�รปลั้ก
จิตสำำ�นึักในัก�รใช้ที่รัพิย�กรอย่�งร้้คุณค่�	

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ม่ีผู้้�สนใจำเข้��มี�ศึึกษ�ดู้ง�น และเย่ี่�ยี่มีชมีศ้ึนย์ี่ศึึกษ�
ก�รพััฒน�อ่�วค้ื�งกระเบนในปีี 2565

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

19

10
12

68,299

โรงเร่ยุน

ศ้นย์ุเร่ยุนร้้

จุดำเร่ยุนร้้

คน

	 	 3.	 ก�รพัิฒนั�ก�รเกษตร	ได้ำม่ก�รเตร่ยมก�รจัดำที่ำ�แปลัง
สำ�ธิิ์ตเกษตรที่ฤษฎ่ีใหม่	ในัเน่ั�อท่ี่�ประม�ณ	17	ไร่	เพ่ิ�อให้เป็นั
แนัวที่�งท่ี่�เกษตรกรแลัะผู้้้สำนัใจสำ�ม�รถนัำ�ไปปรับใช้ในัพ่ิ�นัท่ี่�
ของตนัเอง	โดำยคำ�นึังถึงต้นัทุี่นัแลัะผู้ลักำ�ไร	นัอกจ�กน่ั�	ยังได้ำ
ม่ก�รสำ่งเสำริมก�รเลั่�ยงสำ�หร่�ยพิวงองุ่นั	ก�รผู้ลัิตแลัะใช้ปุ�ย
อินัที่ร่ย์ช่วภ�พิเพิ่�อลัดำต้นัทีุ่นั	ช่วยเหลั่อแลัะฟื้้�นัฟื้้อ�ช่พิก�ร
เลั่�ยงสำัตว์นัำ��แก่เกษตรกรในัพิ่�นัที่่�	 ม่ก�รจัดำตั�งศ้นัย์เร่ยนัร้้	
จำ�นัวนั	12	ศ้นัย์	แลัะจุดำเร่ยนัร้้	จำ�นัวนั	10	แห่ง	ปัจจุบันั
ผู้ลัิตภัณฑ์์แปรร้ปของกลัุ ่มเกษตรกรม่หลั�ยชนัิดำ	 อ�ที่	ิ
กะปิคุณภ�พิด่ำ	ข้�วเกร่ยบหอยนั�งรม	นัำ��ผึู้�งชันัโรง	นัำ��มังคุดำ	
ระกำ�ผู้ง	เป็นัต้นั	โดำยผู้ลิัตภัณฑ์์ม่คุณภ�พิเป็นัท่ี่�ยอมรับ	สำ�ม�รถ
นัำ�ไปจำ�หนั่�ยยังร้�นัค้�จำ�หนั่�ยผู้ลัิตภัณฑ์์ของศ้นัย์ศึกษ�ฯ	
“สำิริพิัฒนัภัณฑ์์”	 รวมถึงร้�นัค้�ในัพิ่�นัที่่�จังหวัดำจันัที่บุร่	
กรุงเที่พิมห�นัคร	แลัะอ่�นัๆ
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	 	 พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระบรมชนัก�ธิิ์เบศร	มห�ภ้มิพิลัอดุำลัยเดำช
มห�ร�ช	 บรมนั�ถบพิิตร	 ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	 เม่ �อวันัที่่�	 8	
สำิงห�คม	 2522	 ให้พิัฒนั�พิ่ �นัที่่ �ที่ ่ �ร�ษฎีรนั้อมเกลั้�ฯ	
ถว�ยที่ ่ �ดำ ินัต ำ�บลัเข�ห ินัซ้ ้อนั	 อ ำ�เภอพินัมสำ�รค�ม	
จังหวัดำฉะเชิงเที่ร�	โดำยให้พิิจ�รณ�ดำำ�เนัินัก�รสำำ�รวจพิ่�นัที่่�
อย่�งลัะเอ่ยดำ	 เพิ่�อจัดำแบ่งสำ่วนัให้เป็นัประโยชนั์ต่อผู้้้สำนัใจ
ได้ำม�ศึกษ�เร่ยนัร้้	ในัด้ำ�นัชลัประที่�นั	เกษตรกรรม	ปศุสัำตว์	
ประมง	ตลัอดำจนัก�รสำ�ธิิ์ตอุตสำ�หกรรมในัครัวเร่อนั	เพ่ิ�อให้
เป็นัศ้นัย์กลั�งก�รศึกษ�เร่ยนัร้้ด้ำ�นัก�รเกษตรท่ี่�สำมบ้รณ์ท่ี่�สุำดำ	
สำำ�หรับเกษตรกรแลัะผู้้้สำนัใจ	เข้�ม�ศึกษ�	ค้นัคว้�	ห�คว�มร้้	
แลัะนัำ�ไปปฏิิบัติต�ม	พิร้อมส่ำงเสำริมง�นัศิลัปหัตถกรรมพ่ิ�นับ้�นั	
รวมที่ั�ง	พิัฒนั�พิ่�นัที่่�รอบศ้นัย์ศึกษ�ฯ	บริเวณลัุ่มนัำ��โจนัให้ม่
คว�มเจริญเป็นัตัวอย่�งแก่ก�รพัิฒนั�พ่ิ�นัท่ี่�อ่�นัต่อไป
	 	 พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระบรมชนัก�ธิิ์เบศร	มห�ภ้มิพิลัอดุำลัยเดำช
มห�ร�ช	 บรมนั�ถบพิิตร	 ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริแก่	 นั�ยจุลันัภ	
สำนิัที่วงศ์	ณ	อยุธิ์ย�	ประธิ์�นัคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�ร
ศ ้นัย ์ศ ึกษ�ก�รพิ ัฒนั�อ ันัเนั ่ �องม�จ�กพิระร�ชดำ ำ�ร ิ	
(ดำำ�รงตำ�แหน่ังองคมนัตร่ในัขณะนัั�นั)	ณ	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�
เข�หินัซ้้อนัฯ	สำรุปประเด็ำนัสำำ�คัญได้ำ	ดัำงน่ั�
	 	 -	พัิฒนั�ให้เป็นัศ้นัย์กลั�งก�รเร่ยนัร้้อย่�งม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	
ม่ก�รพิัฒนั�แหลั่งนัำ��	 ปรับปรุงบำ�รุงดำินั	ฟื้้�นัฟื้้สำภ�พิป่�ไม	้
ปรับแผู้นัก�รผู้ลิัตของเกษตรกรในัหม่้บ้�นัรอบศ้นัย์ฯ	รวมถึง
ก�รที่ำ�บัญช่ขั�นัพ่ิ�นัฐ�นัให้ม�กขึ�นั	แลัะส่ำงเสำริมก�รจัดำตั�งกลุ่ัม
สำหกรณ์
	 	 -	ให้นัำ�วิธ่ิ์ก�รแก้ปัญห�ดิำนัเปร่�ยวจัดำท่ี่�ได้ำผู้ลัแล้ัว	ม�ใช้กับ
พ่ิ�นัท่ี่�ดิำนัเปร่�ยวในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�รพัิฒนั�ส่ำวนัพิระองค์บ�งคล้ั�	
แปลังสำ�ธิ์ิตก�รเกษตรที่ฤษฎี่ใหม่	แลัะพิ่�นัที่่�ก�รเกษตรในั
อำ�เภอบ�งคล้ั�
	 	 -	ให้ศ้นัย์ศึกษ�ฯ	เป็นัสำถ�นัท่ี่�ศึกษ�ก�รผู้สำมพัินัธ์ุิ์พ่ิชเพ่ิ�อ
สำร้�งพัินัธ์ุิ์พ่ิชชนิัดำใหม่ท่ี่�ม่คุณภ�พิด่ำ	ให้เป็นัท่ี่�แพิร่หลั�ยส่ำบไป	
	 	 -	ให ้ม ่ศ ้นัย ์ศ ิลัป�ช ่พิฝ ึกห ัดำก�รจ ักสำ�นั	 ที่อผู้ ้�	
แลัะศิลัปหัตถกรรม

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้้อน
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลเขาหินซ้้อน อำาเภอพนม่สารคาม่ จังหวัดำฉีะเชิงเทรา

พระราชดำำาริ

1. งานศึกษาว่จััย
	 	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	 ไดำ้ดำำ�เนัินัก�รศึกษ�	
ที่ดำลัอง	 วิจัยแลัะพิัฒนั�	 	 โดำยม่ผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัแลั้วเสำร็จ	
จำ�นัวนั	130	เร่�อง	อย้่ระหว่�งก�รดำำ�เนิันัง�นั	จำ�นัวนั	7	เร่�อง	
รวมทัี่�งหมดำ	137	เร่�อง	นัอกจ�กน่ั�	ได้ำจัดำที่ำ�ตัวช่�วัดำเพ่ิ�อเช่�อมโยง
โครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัดำ้�นัศึกษ�	 ที่ดำลัอง	
วิจัย	แลัะพิัฒนั�	รวมที่ั�งง�นัที่ดำสำอบ	สำ�ธิ์ิต	เป็นัก�รวัดำผู้ลั
สำำ�เร็จแลัะขย�ยส่้ำพ่ิ�นัท่ี่�ให้แพิร่หลั�ยออกไปอย่�งกว้�งขว�ง

2. การขัยายผลื่การพัิ่ฒนาแลื่ะถ่ึายที่อด็องค์ความรู้
	 	 2.1		 นั ำ�ผู้ลัก�รศ ึกษ�	 ที่ดำลัอง	 ว ิจ ัยแลัะพิ ัฒนั�	
ม�สำ�ธิ์ิตจัดำแสำดำงเป็นั	 “พิิพิิธิ์ภัณฑ์์ธิ์รรมช�ติที่่ �ม่ช่วิต”	
ไดำ้อย่�งม่ประสำิที่ธิ์ิภ�พิ	เช่นั	ก�รแก้ปัญห�ดำินัเปร่�ยวพิ่�นัที่่�
โครงก�รพัิฒนั�ส่ำวนัพิระองค์บ�งคล้ั�	สำ�ธิิ์ตจุดำเร่ยนัร้้หญ้�แฝก
เพิ่ �อเป็นัแหลั่งเร่ยนัร้ ้ดำ ้�นัหญ้�แฝกในัแปลังสำ�ธิ์ิตแลัะ
ขย�ยพัินัธ์ุิ์	สำ�ธิิ์ตพิรรณพ่ิชในัโครงก�ร	อพิ.สำธิ์.	ในัพ่ิ�นัท่ี่�	50	ไร่	
ก�รที่ำ�เกษตรผู้สำมผู้สำ�นัต�มแนัวที่ฤษฎี่ใหม่บ้�นัธิ์�รพิ้ดำ	
ก�รปล้ักข้�วครบวงจร	ก�รผู้ลิัตเมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ครบวงจร	ก�รเพิิ�ม
ผู้ลัผู้ลัิตหม่อนัใบแลัะหม่อนัผู้ลัในัดำินัที่ร�ยเพิ่ �อแปรร้ป	
ดำำ�เนิันัง�นัตรวจวัดำอ�ก�ศ	ณ	สำถ�น่ัตรวจวัดำอ�ก�ศเข�หินัซ้้อนั	
อย่�งถ้กต้องต�มกรมอุตุนิัยมวิที่ย�	เป็นัต้นั
	 	 2.2		 นัำ�ผู้ลัง�นัศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัยแลัะพัิฒนั�	แลัะง�นั
ที่ดำสำอบสำ�ธิ์ิตที่่�ประสำบผู้ลัสำำ�เร็จ	ถอดำเป็นัองค์คว�มร้้เพิ่�อ
ถ ่ �ยที่อดำสำ ้ ่ กลั ุ ่ ม เป ้ �หม�ยแลัะประช�ชนัที่ ั � ว ไปไดำ 	้
ม่กิจกรรมท่ี่�ได้ำดำำ�เนิันัก�ร	เช่นั	ส่ำงเสำริมก�รปรับปรุงบำ�รุงดิำนั
ดำ้วยปุ�ยพิ่ชสำดำ	 ก�รพิัฒนั�แหลั่งนัำ��เพิ่�ออุปโภคแลัะบริโภค	
(บ่อนัำ��ต่�นั)	ก�รที่ำ�เกษตรอินัที่ร่ย์ต�มวิถ่พิอเพ่ิยง	ก�รเร่ยนัร้้
เกษตรอินัที่ร่ย์แลัะสำนัับสำนุันัอ�ห�รกลั�งวันัในัโรงเร่ยนัหม่้บ้�นั
รอบศ้นัย์ฯ	ก�รขย�ยผู้ลัสำ้่โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
ภ�ยใต้แผู้นัก�รพิัฒนั�เดำ็กแลัะเย�วชนัในัถิ�นัทีุ่รกันัดำ�รต�ม
แนัวพิระร�ชดำำ�ริ	ถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้ง�นัขย�ยผู้ลัสำ่งเสำริม
ก�รปรับปรุงบำ�รุงดิำนั	แลัะส่ำงเสำริมก�รผู้ลิัตปุ�ยอินัที่ร่ย์ช่วภ�พิ
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ของพิ่�นัที่่�เกษตรกร	 สำนัับสำนัุนัจุลัินัที่ร่ย์เข�หินัซ้้อนัเพิ่�อเพิิ�ม
ประสำิที่ธิ์ิภ�พิของธิ์�ตุอ�ห�รในัดำินั	 สำนัับสำนัุนัศ้นัย์เร่ยนัร้้
แลัะพัิฒนั�ศักยภ�พิก�รผู้ลิัตพ่ิชครบวงจรต�มแนัวที่�งปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	ก�รอนัุรักษ์สำ�ยพิันัธิ์ุ์ไก่เข�หินัซ้้อนั
แลัะพัินัธ์ุิ์ไก่พ่ิ�นัเม่องเหล่ัองห�งข�ว	ก�รอนุัรักษ์สำ�ยพัินัธ์ุิ์เป็ดำไข่
พ่ิ�นัเม่องพัินัธ์ุิ์ป�กนัำ��	ก�รอนุัรักษ์แพิะสำ�ยพัินัธ์ุิ์แบล็ัคเบงกอลั	
แลัะแพิะล้ักผู้สำม	ก�รผู้ลิัตกล้ั�ไม้กินัได้ำ	กล้ั�ไผู่้	กล้ั�ไม้ประจำ�ถิ�นั	
ก�รเพิ�ะเล่ั�ยงเน่ั�อเย่�อพ่ิชเพ่ิ�อก�รอนุัรักษ์พัินัธุิ์กรรมพ่ิช	
	 	 นัอกจ�กนั่�	ภ�ยในัศ้นัย์ศึกษ�ยังม่ก�รสำ�ธิ์ิตก�รแปรร้ป
ผู้ลัผู้ลัิตที่�งก�ร	 เกษตร	 เช่นั	 ก�รแปรร้ปเห็ดำสำวรรค์	
ข้�วเกร่ยบเห็ดำ	นัำ��พิริกเห็ดำ	นัำ��เห็ดำพิร้อมด่ำ�ม	กระย�สำ�รที่เห็ดำ	
แก้วมังกรกวนั	แหนัมหม้เห็ดำ	แลัะช�เข่ยวใบหม่อนั	เป็นัต้นั
	 	 2.3		 สำ่งเสำริมให้คว�มร้้แก่เกษตรกรชุมชนั	 เคร่อข่�ย	
ให้สำ�ม�รถพึิ�งพิ�ตนัเองได้ำ	ฝึกอบรมขย�ยผู้ลัสำำ�เร็จของศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	แก่ผู้้้สำนัใจที่ั�วไป	ดำำ�เนัินัก�ร
พิัฒนั�องค์คว�มร้้ดำ้�นัก�รเกษตรเพิ่�อถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้
สำ้ ่เกษตรกร	แลัะประช�ชนัผู้้้สำนัใจที่ั�วไป	ต�มหลัักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	ต�มภ้มิสัำงคม
	 	 2.4		 พัิฒนั�ศ้นัย์เร่ยนัร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	 ให้สำ�ม�รถ
รองรับก�รศึกษ�ดำ้ง�นัไดำ้อย่�งม่ประสำิที่ธิ์ิภ�พิยิ �งข ึ �นั	
ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	จัดำที่ำ�โครงก�รเพิิ�มศักยภ�พิ
ศ้นัย์เร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	เพิ่�อพิัฒนั�ศ้นัย์เร่ยนัร้้ที่่�ไดำ้
ดำำ�เนิันัก�รจัดำตั�งศ้นัย์เร่ยนัร้้ไว้หลั�ยแห่งในัพ่ิ�นัท่ี่�ของหม่้บ�้นั
รอบศ้นัย์ฯ	 สำำ�หรับใช้เป็นัสำถ�นัที่่�ศึกษ�ดำ้ง�นัของเกษตรกร	
แลัะผู้้้สำนัใจทัี่�วไป	นัอกจ�กน่ั�	ยังม่ศ้นัย์เร่ยนัร้้ท่ี่�เป็นัเคร่อข่�ย
ของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	ที่่�อย้่ในัโครงก�ร
พิัชรสำุธิ์�คช�นัุรักษ์	หม้่บ้�นัหนัองกระที่ิง	หม้่	20	ตำ�บลั
ที่่�กระดำ�นั	อำ�เภอสำนั�มชัยเขต	จังหวัดำฉะเชิงเที่ร�	ซึ้�งเป็นั
โครงก�รท่ี่�หม่้บ้�นัได้ำรับผู้ลักระที่บจ�กช้�ง
	 	 2.5		 พัิฒนั�ศ้นัย์ศึกษ�ฯ	เป็นัแหล่ังท่ี่องเท่ี่�ยวเชิงพัิฒนั�
ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	 ดำำ�เนิันัโครงก�รรักษ์ป่�เข�หินัซ้้อนัต�ม
แนัวพิระร�ชดำำ�ริ	ดำ้�นัก�รพิัฒนั�ป่�ไม้	โดำยร่วมกิจกรรม
ปล้ักป่�ดำ้วยพิันัธิ์ุ์ไม้ในัท้ี่องถิ�นัแลัะต่�งถิ�นัท่ี่�ม่คว�มเหม�ะสำม
กับพ่ิ�นัท่ี่�

	 	 2.6		 ม่ก�รจัดำก�รแปลังเกษตรที่่�ไดำ้คุณภ�พิม�ตรฐ�นั
ของก�รผู้ลัิตก�รเกษตรเพิ่ �อสำ่งเสำริมสำุขอนั�มัยที่่ �ดำ่ของ
ประช�ชนั	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	ดำำ�เนิันัโครงก�ร
ศึกษ�พิัฒนั�ก�รจ ัดำก�รผู้ลัิตข ้�วข�วดำอกมะลัิ	 105	
แลัะข้�วพัินัธ์ุิ์พ่ิ�นัเม่องท้ี่องถิ�นั	ด้ำวยก�รสำ�ธิิ์ตก�รจัดำที่ำ�แปลัง
เร่ยนัร้้ก�รปลั้กข้�วข�วดำอกมะลัิ	105	โดำยเกษตรกรม่สำ่วนั
ร่วมจัดำที่ำ�แปลังสำ�ธิ์ิตก�รผู้ลัิตเมลั็ดำพิันัธิ์ุ์ข้�วที่่�ถ้กต้องแลัะ
เหม�ะสำมกับพิ่�นัที่่�ของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	
ก�รปล้ักสำ�ธิิ์ตข้�วพัินัธ์ุิ์พ่ิ�นัเม่องท้ี่องถิ�นัของจังหวัดำฉะเชิงเที่ร�
ที่่�เหม�ะสำมกับแปลังนั�ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	
แลัะก�รแปรร้ปสิำนัค้�จ�กผู้ลัผู้ลิัตข้�ว
	 	 2.7		 เสำริมสำร้�งคุณภ�พิก�รผู้ลิัตแลัะก�รพัิฒนั�ผู้ลัผู้ลิัต
ให้แก่ประช�ชนัโดำยดำำ�เนิันัโครงก�รพัิฒนั�ศักยภ�พิก�รผู้ลิัต
สิำนัค้�เกษตรอินัที่ร่ย์	ท่ี่�ม่ก�รรับรองม�ตรฐ�นัเกษตรอินัที่ร่ย์
แบบม่สำ่วนัร่วม	(PGS)	แลัะขย�ยเคร่อข่�ยเกษตรกรผู้ลัิต
เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์พิระร�ชที่�นั	เพ่ิ�อให้กลุ่ัมเกษตรกรเกิดำคว�มมั�นัใจ
ในัก�รผู้ลิัตในัร้ปแบบเกษตรอินัที่ร่ย์แลัะสำ�ม�รถจัดำก�รผู้ลัผู้ลิัต
ที่�งก�รเกษตรออกส่้ำท้ี่องตลั�ดำได้ำอย่�งม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	

3. งานบร่หารจััด็การองค์กร
	 	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	 ดำำ�เนัินัก�ร	 ศึกษ�	
ที่ดำลัอง	วิจัย	ดำ้�นัพิ่ชแลัะสำัตว์	ตลัอดำจนัขย�ยผู้ลัก�รศึกษ�
ไปสำ้่เกษตรกรหม้่บ้�นัรอบศ้นัย์ฯ	ปัจจุบันัม่ผู้้้เข้�เย่�ยมชม
ศึกษ�ดำ้ง�นั	ใช้เป็นัสำถ�นัที่่�ฝึกอบรม	ตลัอดำจนัจัดำประชุม
สำัมมนั�ไม่ตำ ��กว่�ปีลัะ	150,000	คนั	จึงจำ�เป็นัต้องใช้
งบประม�ณในัส่ำวนัของงบบุคลั�กร	งบดำำ�เนิันัง�นั	ก�รจัดำซ่้�อ
ครุภัณฑ์์ต่�ง	ๆ	เพ่ิ�อพัิฒนั�ระบบบริห�รจัดำก�ร	ปรับปรุงแลัะ
ด้ำแลัรักษ�บริเวณพ่ิ�นัท่ี่�ด้ำง�นั	พัิฒนั�บุคลั�กรของศ้นัย์ศึกษ�ฯ	
เพ่ิ�อสำนัับสำนุันัก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	พัิฒนั�แลัะก�รขย�ยผู้ลั	
พัิฒนั�องค์คว�มร้้บุคลั�กรเพ่ิ�อประช�สัำมพัินัธ์ิ์ขับเคล่ั�อนัง�นั
ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	เป็นัต้นั
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	 	 ก�รพิัฒนั�อย่�งต่อเนั่�องสำ่งผู้ลัให้ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
เข�หินัซ้้อนัฯ	เป็นัแหลั่งเร่ยนัร้้ดำ้�นัต่�ง	ๆ 	ให้แก่เกษตรกร
รอบศ้นัย์ฯ	แลัะผู้้้ที่่ �สำนัใจเข้�ม�ศึกษ�	เพิ่�อให้สำ�ม�รถนัำ�
คว�มร้้กลัับไปใช้ประโยชน์ัได้ำจริง	ดัำงน่ั�
	 	 1.	 ดำ้�นัก�รขย�ยผู้ลัคว�มร้ ้	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
เข�หินัซ้้อนัฯ	 ไดำ้นัำ�ผู้ลัสำำ�เร็จจ�กก�รวิจัยขย�ยผู้ลัไปสำ้ ่
เกษตรกรพ่ิ�นัท่ี่�รอบศ้นัย์ฯ	จำ�นัวนั	43	หม่้บ้�นั	14,754	ครัวเร่อนั	
คัดำเล่ัอกแลัะจัดำตั�งศ้นัย์เร่ยนัร้้เพ่ิ�อเป็นัเคร่อข่�ยเพ่ิ�อขย�ยผู้ลั
องค์คว�มร้้ไดำ้	 จำ�นัวนั	14	แห่ง	จัดำตั�งกลัุ่มอ�ช่พิ	จำ�นัวนั	
20	กลัุ่ม	ผู้ลัจ�กก�รพิัฒนั�อ�ช่พิ	ที่ำ�ให้เกษตรกรในัพิ่�นัที่่�
รอบศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�เข�หนิัซ้้อนัฯ	 ม่คว�มเป็นัอย้่ดำ่ขึ�นั	
ม่ร�ยได้ำเฉล่ั�ยประม�ณปีลัะ	60,000	บ�ที่ต่อคนั
	 	 2.	 ก�รถ่�ยที่อดำสำ่งเสำริมคว�มร้้ไปสำ้่เดำ็กแลัะเย�วชนัในั
โรงเร่ยนั	แลัะโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัพิ่�นัที่่�จังหวัดำ
ฉะเชิงเที่ร�	แลัะจังหวัดำสำระแก้ว	รวม	34	แห่ง	
	 	 3.	 ก�รสำนัับสำนัุนัแลัะอนัุรักษ์สำัตว์สำ�ยพิันัธิ์ุ์ต่�ง	 ๆ	 เช่นั	
ไก่เข�หินัซ้้อนั	ไก่พ่ิ�นัเม่องพัินัธ์ุิ์เหล่ัองห�งข�ว	เป็ดำไข่พ่ิ�นัเม่อง
พิันัธิ์ุ์ป�กนัำ��	ตลัอดำจนัให้คว�มร้้เก่�ยวกับก�รเลั่�ยงเพิ่�อนัำ�ไป
ผู้ลิัตที่ดำแที่นัเป็นัพัินัธ์ุิ์ใหม่รุ่นัต่อไป

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

	 	 4.	 ในัแต่ลัะปีม่จำ�นัวนัผู้้้เข้�รับก�รอบรมแลัะศึกษ�ด้ำง�นั	
ก�รขอรับบริก�รด้ำ�นัต่�ง	ๆ	เพิิ�มม�กขึ�นั	เช่นั	ปุ�ยนัำ��ช่วภ�พิ	
ก�รที่ำ�อ�ห�รแปรร้ป	ก�รถนัอมอ�ห�ร	ตลัอดำจนัเป็นัสำถ�นัท่ี่�
ถ่�ยที่ำ�สำ�รคดำ่เก่ �ยวกับผู้ลัคว�มสำำ�เร็จของศ้นัย์ศึกษ�
ก�รพิัฒนั�เข�หินัซ้้อนัฯ	 โดำยระหว่�งเดำ่อนัตุลั�คม	 2564	
ถึงเดำ่อนักันัย�ยนั	 2565	 ม่ผู้้ ้เข้�เย่ �ยมชม	 จำ�นัวนัที่ั�งสำิ �นั	
90,484		คนั
	 	 5.	 ก�รขย�ยผู้ลัสำำ�เร ็จของศ้นัย ์ศ ึกษ�ก�รพิัฒนั�
เข�หินัซ้้อนัฯ	ให้แก่ผู้้ ้ที่่ �สำนัใจเข้�ม�ศึกษ�อบรม	ระหว่�ง
เ ดำ ่ อนัต ุ ลั �คม 	 2564 	 ถ ึ ง เ ดำ ่ อนัก ั นัย�ยนั 	 2565	
ม่ผู้้้รับก�รฝึกอบรม	จำ�นัวนั	ทัี่�งสิำ�นั	2,695	คนั	

คืือจำำ�นวนท่ี่�ม่ีผู้้�สนใจำเข้��มี�ศึึกษ�ดู้ง�น และเย่ี่�ยี่มีชมีศ้ึนย์ี่ศึึกษ�
ก�รพััฒน�เข้�หิ้นซ้�อนในปีี 2565

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

43

20
14,754

90,484

หม่้่บ้ัาน

ครัวเร่อน

อาช่พ

คน
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	 	 เม่ �อว ันัที่่ � 	25	พิฤศจิก�ยนั	2525		พิระบ�ที่สำมเดำ็จ
พิระบรมชนัก�ธิ์ ิ เบศรมห�ภ้ม ิพิลัอดำ ุลัยเดำชมห�ร�ช	
บรมนั�ถบพิิตร	ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	ให้พิิจ�รณ�ว�งโครงก�ร
จัดำห�นัำ��สำนัับสำนัุนัโครงก�รศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ภ้พิ�นั
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	โดำยม่วัตถุประสำงค์	เพ่ิ�อก�รศึกษ�
ที่ดำลัองแลัะพัิฒนั�ก�รเกษตรด้ำ�นัต่�ง	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสำม
สำำ�หรับเป็นัตัวอย่�งให้ร�ษฎีรนัำ�ไปปฏิิบัติในัพ่ิ�นัท่ี่�ของตนัเอง
ต่อไป	แลัะพิระร�ชที่�นัพิระร�ชดำำ�ริ	ให้ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
ภ้พิ�นัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	เป็นัศ้นัย์ให้บริก�รในัด้ำ�นั
เที่คนิัคแลัะวิช�ก�รท่ี่�ครบวงจร	เพ่ิ�อให้ร�ษฎีรเข้�ม�ม่ส่ำวนัร่วม
ในัก�รดำำ�เนิันัง�นั

	 	 ดำำ�เนิันัก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	ก�รพัิฒนั�ในัด้ำ�นัต่�ง	ๆ	
ที่่ �สำอดำคลั้องกับภ้มิสำังคมของภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหนั่อ
อย่�งต่อเน่ั�อง	โดำยนัำ�ผู้ลัสำำ�เร็จดัำงกล่ั�วม�สำ�ธิิ์ตแลัะขย�ยผู้ลั
ให้กับเกษตรกรแลัะประช�ชนัทัี่�วไป	ซึ้�งปีงบประม�ณ	2565	
ม่ผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัในัภ�พิรวม	ดัำงน่ั�	

1. พ่ิ่พ่ิ่ธิภัณฑ์์ธิรรมชาต่ิท่ี่�ม่ช่ว่ติ 
	 	 จัดำที่ำ�พิ่�นัที่่�แห่งก�รเร่ยนัร้้แลัะก�รพิัฒนั�ในัมิติต่�ง	 ๆ	
ท่ี่�เก่�ยวข้องกับสิำ�งแวดำล้ัอม	แลัะก�รประกอบอ�ช่พิของร�ษฎี
รในัท้ี่องถิ�นั	ในัลัักษณะท่ี่�ม่ก�รเปล่ั�ยนัแปลังอย้เ่สำมอ	ประช�
ชนัสำ�ม�รถเข้�ม�ศึกษ�ดำ้ง�นัในักิจกรรมดำ้�นัต่�ง	 ๆ	
ท่ี่�ม่คว�มหลั�กหลั�ย	ประกอบด้ำวย
   1.1 ด็้านว่ชาการ	 ดำำ�เนัินัก�รศึกษ�	 ที่ดำลัอง	 วิจัย	
จำ�นัวนั	2	เร่�อง	ประกอบด้ำวย	
	 	 	 	 	 1.1.1	 ก�รจัดำก�รดำินัแลัะนัำ��ให้ไดำ้ต้นัคร�มที่่�ม่
คุณภ�พิด่ำเพ่ิ�อปรับปรุงคุณภ�พิของต้นัคร�ม	ค่อก�รที่ดำสำอบ
ก�รจัดำก�รดำินัแลัะนัำ��เพิ่�อคุณภ�พิต้นัคร�มที่่�ปลั้กในัศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ปัจจุบันั
อย่้ระหว่�งก�รดำำ�เนิันัง�นัรอผู้ลัก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พิดิำนัจ�ก
ห้องที่ดำลัองของมห�วิที่ย�ลััยเกษตรศ�สำตร์	วิที่ย�เขตสำกลันัคร	
	 	 	 	 	 1.1.2	ก�รที่ดำสำอบค ุณภ�พิของป ุ �ยหม ักม ้ลั
ไส้ำเด่ำอนัดิำนัชนิัดำต่�ง	ๆ 	ท่ี่�ผู้ลิัตจ�กวัสำดุำเหล่ัอใช้ที่�งก�รเกษตร	
ค่อ	ดำำ�เนิันัก�รศึกษ�คุณสำมบัติของวัสำดุำท่ี่�เหล่ัอใช้ที่�งก�รเกษตร

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาภ้พาน
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลห้วยุยุาง อำาเภอเม่่องสกลนคร จังหวัดำสกลนคร

พระราชดำำาริ

ผลการดำำาเนินงาน

เพ่ิ�อผู้ลิัตปุ�ยหมักม้ลัไส้ำเด่ำอนัดิำนั	โดำยดำำ�เนิันัก�รศึกษ�ภ�ยในั
พ่ิ�นัท่ี่�ง�นัศึกษ�พัิฒนั�แลัะปรับปรุงบำ�รุงดิำนั	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�ร
พิัฒนั�ภ้พิ�นัอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำสำกลันัคร	
ปัจจุบันัอย่้ระหว่�งก�รดำำ�เนิันัง�นัรอผู้ลัก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พิ
ดำินัจ�กห้องที่ดำลัองของมห�ว ิที่ย�ลั ัยเกษตรศ�สำตร ์	
วิที่ย�เขตสำกลันัคร	
   1.2 ด็้านสิ่�งแวด็ลื่้อม	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ภ้พิ�นั
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ดำำ�เนัินัก�รจัดำที่ำ�แปลังศึกษ�
ที่ดำลัองก�รที่ำ�ก�รเกษตรธิ์รรมช�ติ	 เพิ่ �อศึกษ�	 ที่ดำลัอง	
ในัก�รนัำ�ซ้�กพ่ิช	ม้ลัสัำตว์	แลัะก�รปล้ักพ่ิชหมุนัเว่ยนัผู้สำมผู้สำ�นั
กับก�รป้องกันัศัตร้พ่ิช	โดำยก�รใช้ภ้มิปัญญ�ท้ี่องถิ�นัผู้สำมผู้สำ�นั
กับวิช�ก�รสำมัยใหม่แบบพิึ�งพิ�ธิ์รรมช�ติ	สำำ�หรับเป็นัแปลัง
ตัวอย่�งให้กับเกษตรกรเข้�ม�ศึกษ�แลัะนัำ�ไปปฏิิบัติต�ม
ไดำ้จริง	สำ�ม�รถแก้ปัญห�ก�รปนัเป้�อนัของสำ�รเคม่เป็นัพิิษ
ในัดิำนัแลัะในัผู้ลัผู้ลิัตที่�งก�รเกษตร
   1.3 ด้็านอาช่พิ่	สำ�ธิิ์ตตัวอย่�งคว�มสำำ�เร็จด้ำ�นัก�รเกษตร
ที่่ �ม่คว�มหลั�กหลั�ยแลัะครบวงจร	ตั �งแต่ก�รปรับปรุง
บำ�รุงดิำนั	ก�รปล้ักพ่ิช	ก�รที่ำ�ปุ�ยใช้เอง	ก�รเล่ั�ยงสัำตว์	ก�รผู้ลิัต
อ�ห�รสำัตว์	ในัแปลัง	ไปจนัถึงก�รแปรร้ปผู้ลัผู้ลัิตที่�งก�ร
เกษตรเพ่ิ�อเพิิ�มที่�งเล่ัอกในัก�รประกอบอ�ช่พิท่ี่�หลั�กหลั�ย

2. ระบบบร่การแบบเบ็ด็เสิร็จัท่ี่�จุัด็เด่็ยว
	 	 ดำำ�เนัินัก�รถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้ที่่�สำอดำคลั้องแลัะต่อเนั่�อง
จ�กกิจกรรมสำ�ธิิ์ตในัร้ปแบบของก�รให้คำ�ปรึกษ�	ก�รจัดำฝึก
อบรม	แลัะก�รขย�ยผู้ลั	เกษตรกรสำ�ม�รถรับบริก�ร	ได้ำอย่�ง
ครบวงจรตั�งแต่ก�รปล้ัก	ก�รด้ำแลั	ก�รเก็บเก่�ยว	ก�รแปรร้ป	
ซ้ึ�งในัปีงบประม�ณ	2565	ม่ผู้้้เข้�รับก�รฝึกอบรม	จำ�นัวนั	
41	หลัักส้ำตร	รวมทัี่�งสิำ�นั	1,682	คนั	จำ�แนักเป็นั
	 	 	 -	ร้ปแบบ	New	Normal	จำ�นัวนั	29	หลัักส้ำตร	1,252	คนั
	 	 	 -	ก�รอบรมแบบออนัไลัน์ั	จำ�นัวนั	12	หลัักส้ำตร	430	คนั
	 	 	 2.1	ผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�ก�รดำำ�เนิันัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�
ภ้พิ�นั	ฯ
	 	 	 	 	 1.	ผู้ลิัตภัณฑ์์ผู้้�ไหมย้อมคร�ม	แลัะผู้้�ฝ้�ยย้อมคร�ม	
โดำยก�รย้อมคร�มท่ี่�ม่เอกลัักษณ์ม่ส่ำท่ี่�คงที่นั	สำวยง�ม	
	 	 	 	 	 2.	 ง�นัศึกษ�แลัะพิัฒนั�ก�รปรับปรุงบำ�รุงดำินั	
เพิิ�มอินัที่ร่ยวัตถุในัดำินั	โดำยใช้พิ่ชปุ�ยสำดำ	แลัะปุ�ยหมักสำ้ตร
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พิระร�ชที่�นั	ก�รอนุัรักษ์ดิำนัแลัะนัำ��โดำยใช้หญ้�แฝก	แลัะก�ร
ส่ำงเสำริมก�รลัดำต้นัทุี่นัก�รผู้ลิัตโดำยใช้อินัที่ร่ยวัตถุ	เพิิ�มร�ยได้ำ
ให้เกษตรกร	 ผู้ลัิตเมลั็ดำพิันัธิ์ุ์พิ่ชปุ�ยสำดำ	 ในัช่วงหลัังฤดำ้ที่ำ�นั�	
แลัะส่ำงเสำริมก�รใช้ปุ�ยอินัที่ร่ย์	เช่นัปุ�ยหมักแลัะนัำ��หมักช่วภ�พิ
	 	 	 	 	 3.	 ง�นัศึกษ�แลัะพิัฒนั�ดำ้�นัข้�ว	 ข้�วพิันัธิ์ุ์ภ้พิ�นั	
1	เป็นัข้�วเหน่ัยว	ไวต่อช่วงแสำง	ม�จ�กก�รผู้สำมพัินัธ์ุิ์ระหว่�ง	
ข้�วพัินัธ์ุิ์	BKN	6721	กับข้�วพัินัธ์ุิ์	กข6	เหม�ะสำมในัสำภ�พิพ่ิ�นัท่ี่�	
นั�นัำ��ฝนั	สำภ�พินั�ลัุ่ม	ปัจจุบันัข้�วพิันัธิ์ุ์ภ้พิ�นั	1	ไดำ้รับรอง
ก�รขึ�นัที่ะเบ่ยนัพัินัธ์ุิ์	ต�มพิระร�ชบัญญัติพัินัธ์ุิ์พ่ิช	พิ.ศ.2518	
กับกรมวิช�ก�รเกษตร
	 	 	 	 	 4.	ง�นัศึกษ�แลัะพัิฒนั�ด้ำ�นัปศุสัำตว์	4	ดำำ�มหัศจรรย์
แห่งศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นั	ฯ	ปัจจุบันัม่พ่ิอพัินัธ์ุิ์โคเน่ั�อ
ภ้พิ�นัระดัำบสำ�ยเล่ัอดำ	96.09	%	แลัะส่ำงเสำริม	ขย�ยผู้ลัไปยัง
กลุ่ัมเกษตรกรท่ี่�เข้�ร่วมโครงก�รฝึกอบรม
	 	 	 	 	 5.	 ง�นัสำ่งเสำร ิมแลัะพิัฒนั�ดำ้�นัสำ�ธิ์�รณสำุข	
สำวนัสำ�ธิ์ิตสำมุนัไพิร	 ม่สำมุนัไพิร	 ม�กกว่�	 280	 ชนัิดำ	
ม่ระยะที่�งเดิำนั	150	เมตร	ดำำ�เนิันัก�รเพิ�ะขย�ยพัินัธ์ุิ์กล้ั�ไม้
สำมุนัไพิร	 ก�รแปรร้ปวัตถุดำิบสำมุนัไพิร	 ก�รผู้ลัิตย�สำมุนัไพิร	
เช่นั	ย�หม่อง	นัำ��มันัไพิลั	ย�ดำม	เท่ี่ยนัคระไคร้หอม	ล้ักประคบ	
รวมถึงก�รให้บริก�รนัวดำตัว	นัวดำฝ่�เท้ี่�	เพ่ิ�อสุำขภ�พิ

3. การเผยแพิ่ร่ประชาสัิมพัิ่นธ์ิ 
	 	 ดำำ�เนัินัก�รเผู้ยแพิร่ประช�สำัมพิันัธิ์์เก่�ยวกับพิระร�ชดำำ�ริ
ด้ำ�นัก�รพัิฒนั�แลัะก�รดำำ�เนิันัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�
ภ้พิ�นัอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัร้ปแบบต่�ง	ๆ	เช่นั	
ก�รจัดำนิัที่รรศก�รเน่ั�องในัโอก�สำต่�ง	ๆ 	ก�รจัดำรถร�งสำำ�หรับ

	 	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ภ้พิ�นัอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
ม่ก�รนัำ�ผู้ลัสำำ�เร็จม�สำ�ธิ์ิตแลัะขย�ยผู้ลัให้กับเกษตรกรแลัะ
ประช�ชนัที่ั�วไป	โดำยในัปีงบประม�ณ	2565	ม่ผู้้้เข้�รับก�ร
ฝึกอบรม	จำ�นัวนั	41	หลัักสำ้ตร	รวมที่ั�งสำิ�นั	1,682		คนั	ทัี่�งในั
ร้ปแบบ	New	Normal	แลัะแบบออนัไลัน์ั	แลัะม่ผู้้้สำนัใจเข้�ม�
ศึกษ�ด้ำง�นั	รวม	21,487	คนั		คณะผู้้้เข้�ม�เย่�ยมชม	จำ�นัวนั	
403	คณะ	

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

ก�รศึกษ�ด้ำง�นัในัศ้นัย์ศึกษ�ฯ	ก�รจัดำอบรมเย�วชนั	ตลัอดำจนั
ก�รประช�สัำมพัินัธ์ิ์ผู่้�นัส่ำ�อวิที่ยุกระจ�ยเส่ำยง	909	สำกลันัคร	
แลัะระบบวิที่ย ุออนัไลันั์	 ซ้ ึ �งในัปีงบประม�ณ	 2565	
ม่ผู้้้สำนัใจเข้�ม�ศึกษ�ดำ้ง�นั	รวม	21,487	คนั	คณะผู้้้เข้�ม�
เย่�ยมชม	จำ�นัวนั	403	คณะ	

คืือจำำ�นวนท่ี่�ม่ีผู้้�สนใจำเข้��มี�ศึึกษ�ดู้ง�น และเย่ี่�ยี่มีชมีศ้ึนย์ี่ศึึกษ�
ก�รพััฒน�ภู้พั�นในปีี 2565

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

41
403
21,487

หลักส้ตร

คณะ

คน
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	 	 เม ่ � อว ันัที่ ่ � 	11	ธิ์ ันัว�คม	2525	พิระบ�ที่สำมเดำ ็จ
พิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	 มห�ภ้มิพิลั	 อดำุลัยเดำชมห�ร�ช	
บรมนั�ถบพิิตร	ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริให้จัดำตั�งศ้นัย์ศึกษ�ก�ร
พิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริขึ�นับริเวณ
พิ่�นัที่่�ป่�สำงวนัแห่งช�ติป่�ขุนัแม่กวง	 อำ�เภอดำอยสำะเก็ดำ	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	ขอบเขตพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�รประม�ณ	8,500	ไร่	
โดำยม่พิระร�ชประสำงค์ให้เป็นัศ้นัย์กลั�งในัก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	
วิจัย	เพิ่�อห�ร้ปแบบก�รพิัฒนั�ต่�ง	ๆ	ในับริเวณพิ่�นัที่่�ต้นันัำ��
ท่ี่�เหม�ะสำมแลัะเผู้ยแพิร่ให้ร�ษฎีรนัำ�ไปปฏิิบัติต่อไป	โดำยเฉพิ�ะ
อย่�งยิ�งก�รพัิฒนั�พ่ิ�นัท่ี่�ต้นันัำ��ลัำ�ธิ์�ร	ซึ้�งศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�
ห้วยฮ่องไคร้	จะที่ำ�ก�รศึกษ�พัิฒนั�ป่�ไม้	พ่ิ�นัท่ี่�ต้นันัำ��ลัำ�ธิ์�ร
ให้ได้ำผู้ลัสำมบ้รณ์เป็นัหลััก	ต้นัที่�งเป็นัก�รศึกษ�ด้ำ�นัป่�ไม้	แลัะ
ปลั�ยที่�งเป็นัก�รศึกษ�ประมงต�มอ่�งเก็บนัำ��ต่�ง	ๆ 	ที่่�จะ
ก่อให้เกิดำประโยชน์ัต่อร�ษฎีรอย่�งแท้ี่จริงผู้สำมกับก�รศึกษ�
ดำ้�นัเกษตรกรรม	ดำ้�นัปศุสำัตว์แลัะโคนัม	แลัะดำ้�นัเกษตร
อุตสำ�หกรรม	เพิ่�อให้เป็นัศ้นัย์ฯ	ที่่�สำมบ้รณ์แบบ	ก่อให้เกิดำ
ประโยชนั์ต่อร�ษฎีรที่่ �จะเข้�ม�ศึกษ�กิจกรรมต่�ง	 ๆ	
ภ�ยในัศ้นัย์ฯ	แลั้วนัำ�ไปใช้ปฏิิบัติอย่�งไดำ้ผู้ลัต่อไป	ซ้ึ�งที่รงม่
พิระร�ชดำำ�รวิ่�	 ให้ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ฯ	ที่ำ�หนั�้ที่่�เสำมอ่นั	
“พิิพิิธิ์ภัณฑ์์ธิ์รรมช�ติท่ี่�ม่ช่วิต”	หร่ออ่กนััยหนึั�งเป็นั	“สำรุปผู้ลั
ของก�รพิัฒนั�”	ที่่ �ประช�ชนัจะเข้�ไปเร่ยนัร้ ้แลัะนัำ�ไป
ปฏิิบัติได้ำ

	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพิัฒนั�ป่�ไม้	ดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอนัุรักษ์
ไม้ป่�ที่่�ม่ศักยภ�พิเป็นัไม้ประดำับ	รวบรวมพิันัธิ์ุ์ไม้ป่�ห�ย�ก
แลัะใกลั้สำ้ญพิันัธิ์ุ์	จำ�นัวนั	92	ชนัิดำ	โครงก�รสำ�ธิ์ิตก�รปลั้ก
ไม้โตเร็วที่ดำแที่นัไม้เบิกนัำ�	สำ�ม�รถรวบรวมชนิัดำพัินัธ์ุิ์ไม้ท่ี่�นัำ�ไป
ปล้ักที่ดำแที่นัไม้กระถินัยักษ์ได้ำ	จำ�นัวนั	20	ชนิัดำ	รวม	2,000	ต้นั	
โครงก�รจัดำที่ำ�กลั้�ไม้เศรษฐกิจ	สำ�ม�รถผู้ลัิตแลัะแจกจ่�ย
กลั้�ไม้เศรษฐกิจ	รวมที่ั�งสำิ�นั	27	ชนัิดำ	จำ�นัวนั	86,210	ต้นั	
โครงก�รจัดำที่ำ�กลั้�ไม้ไผู้่พิ่�นัเม่องแลัะไผู้่เศรษฐกิจ	สำ�ม�รถ
ผู้ลัิตแลัะแจกจ่�ยกลั้�ไม้ไผู้่พิ่ �นัเม่องแลัะไผู้่เศรษฐกิจ	
รวมทัี่�งสิำ�นั	8	ชนิัดำ	จำ�นัวนั	103,450	ต้นั	โครงก�รจัดำที่ำ�กล้ั�
พิรรณไม้มงคลัห�ย�ก	สำ�ม�รถผู้ลิัตกล้ั�พิรรณไม้มงคลัห�ย�ก	
รวมทัี่�งสิำ�นั	21	ชนิัดำ	จำ�นัวนั	103,450	ต้นั

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาห้วยุฮ่่องไคร้
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลป่ีาเม่่�ยุง อำาเภอดำอยุสะเก็ดำ จังหวัดำเช่ยุงใหม่่

พระราชดำำาริ

ผลการดำำาเนินงาน

	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพิัฒนั�ก�รปลั้กพิ่ช	ดำ้�นัเห็ดำ	ดำำ�เนัินัก�ร
สำ�ธิ์ิตก�รผู้ลัิต	 แลัะแปรร้ปเห็ดำเศรษฐกิจ	 ประกอบดำ้วย	
เห็ดำสำวรรค์	 แหนัมเห็ดำ	 ข้�วเกร่ยบเห็ดำหอม	 ช�เห็ดำหลัินัจ่อ	
ช�เห็ดำหัวลิัง	สำบ่้เห็ดำหลิันัจ่อ	ด้ำ�นัพ่ิชผัู้ก	ดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร
ผู้ลัิตแลัะเก็บสำำ�รองเมลั็ดำพิันัธิ์ุ์ข้�ว	 ผู้ักที่ั�วไป	 ผู้ักพิ่�นับ้�นั	
ผัู้กท้ี่องถิ�นั	แลัะพ่ิชไร่	เพ่ิ�อสำนัับสำนุันัปัจจัยด้ำ�นัก�รเกษตรให้
แก่เกษตรกร	ดำ้�นัไม้ผู้ลั	ดำำ�เนัินัก�รสำ�ธิ์ิต	ก�รผู้ลัิตไม้ผู้ลั
ร้ปแบบต่�ง	ๆ	ในัปีงบประม�ณ	2565	ไดำ้ผู้ลัผู้ลัิตมะม่วง
พัินัธ์ุิ์นัำ��ดำอกไม้	จำ�นัวนั	507	กิโลักรัม	
	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพัิฒนั�เกษตรกรรมแบบประณ่ต	นัำ�ผู้ลัง�นั
ท่ี่�ได้ำจ�กก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	ม�ถ่�ยที่อดำ	เพ่ิ�อให้แนัวคิดำ
แก่เกษตรกรในัก�รเลั่อกปลั้กพิ่ชให้เหม�ะสำมกับสำภ�พิของ
พ่ิ�นัท่ี่�แลัะปัจจัยพ่ิ�นัฐ�นัของเกษตรกร	ประกอบด้ำวยพ่ิช	3	กลุ่ัม	
ได้ำแก่	พ่ิชอ�ห�ร	พ่ิชร�ยได้ำ	แลัะพ่ิชใช้สำอย	โครงก�รอนุัรักษ์
พิันัธิ์ุกรรมพิ่ช	ในัพิ่�นัที่่�	250	ไร่	ภ�ยในัศ้นัย์ศึกษ�ฯ	สำำ�รวจ
ก�รกระจ�ยตัวของไม้พิ่ �นัลั่�ง	พิบคว�มหลั�กหลั�ยที่�ง
พัินัธุิ์กรรมของพ่ิช	ได้ำแก่	เปร�ะ	แลัะกระเจ่ยว	โครงก�รผู้ลิัต
แลัะสำำ�รองเมลั็ดำพิันัธิ์ุ ์ผู้ักที่ั �วไป	 ผู้ักพิ่�นับ้�นั	 ผู้ักที่้องถิ �นั	
แลัะพิ่ชไร่	 ประกอบดำ้วย	 พิริกข่�หนั้	 มะเข่อเปร�ะ	 ฟื้ักเข่ยว	
ฟื้ักที่อง	ถั�วพิ้	ถั�วแปบ	นัำ��เต้�	แลัะบวบ	เพิ่�อสำนัับสำนัุนัให้
เกษตรกรนัำ�ไปปล้ักเพ่ิ�อเล่ั�ยงช่พิย�มวิกฤติ
	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพัิฒนั�ท่ี่�ดิำนั	 ดำำ�เนิันัง�นั	 ด้ำ�นัสำ�ธิิ์ตก�รใช้
ประโยชนั์ที่่�ดำินัแลัะก�รปรับปรุงดำินั	แลัะดำ้�นัสำ�ธิ์ิตก�รใช้
ประโยชน์ัหญ้�แฝก	ได้ำแก่	ก�รบริก�รกล้ั�พัินัธ์ุิ์หญ้�แฝกเพ่ิ�อ
อนุัรักษ์ดิำนัแลัะนัำ��	เส้ำนัที่�งเดิำนัสำ�ธิิ์ตร้ปแบบก�รปล้ักหญ้�แฝก	
โครงก�รจัดำก�รดำินัใต้ที่รงพิุ่มไม้ผู้ลัโดำยใช้หญ้�แฝกร่วมกับ
ก�รคลุัมดิำนัในัพ่ิ�นัท่ี่�เกษตรกร
	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพัิฒนั�ประมง	ดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รบริห�ร
ที่รัพิย�กรประมงในัอ่�งเก็บนัำ��ห้วยฮ่องไคร้	7	เพ่ิ�อให้ประช�ชนั
ม่สำ่วนัร่วมในัก�รบริห�รจัดำก�รม่ก�รตั�งกลัุ่มผู้้้ที่ำ�ก�รประมง	
ท่ี่�จับผู้ลัผู้ลิัตสัำตว์นัำ��ด้ำวยเคร่�องม่อประมง	ประเภที่	ข่�ยแลัะเบ็ดำ	
โครงก�รสำ�ธิิ์ตก�รเพิ�ะเล่ั�ยงสัำตว์นัำ��ร้ปแบบต่�ง	ๆ 	จ�กก�รใช้
ประโยชน์ัของอ่�งเก็บนัำ��	ได้ำแก่	ก�รเล่ั�ยงปลั�ในับ่อคอนักร่ต
กลัมระบบนัำ��ไหลัผู้่�นั	 ไดำ้แก่	 ปลั�กดำหลัวง	 ปลั�นัิลัดำำ�	
ปลั�นัิลัแดำง	 แลัะปลั�ดำุก	 ก�รเพิ�ะเลั่�ยงปลั�นัิลัในักระชัง	
ประกอบด้ำวย	ปลั�นิัลัจิตรลัดำ�	3	แลัะปลั�นิัลัแดำง



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)72

	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพิัฒนั�ก�รเพิ�ะเลั่�ยงกบ	 ดำำ�เนัินัโครงก�ร
สำ�ธิ์ิตก�รเพิ�ะเลั่ �ยงกบโดำยวิธิ์่เกษตรธิ์รรมช�ติ	 กบนั�	
แลัะกบบ้ลัฟื้ร็อก	 โดำยคัดำเลั่อกพิ่อแม่พิันัธิ์ุ์กบนั�	 จำ�นัวนั	
3,000	ตัว	คัดำเล่ัอกพ่ิอแม่พัินัธ์ุิ์กบบล้ัฟื้ร็อก	จำ�นัวนั	2,000	ตัว	
ผู้ลัิตพิันัธิ์ุ์กบบลั้ฟื้ร็อกเพิ่�อสำ�ธิ์ิต	จำ�นัวนั	20,000	ตัว	แลัะ
ผู้ลัิตพิันัธิ์ุ ์กบนั�เพิ่ �อค่นัสำ้ ่ธิ์รรมช�ติ	จำ�นัวนั	66,000	ตัว	
ตลัอดำจนัฝึกอบรมแลัะถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้ให้แก่ผู้้้สำนัใจ
	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพัิฒนั�ปศุสัำตว์	ดำำ�เนิันัก�รสำ�ธิิ์ตก�รเล่ั�ยงไก่	
ก�รเล่ั�ยงโค	ก�รเล่ั�ยงแพิะนัม	แลัะก�รแปรร้ปผู้ลิัตภัณฑ์์จ�ก
นัำ ��นัมแพิะ	 ง�นัขย�ยผู้ลัสำำ�เร ็จดำ ้�นัปศุสำ ัตว ์ 	 ไดำ ้แก	่
ไก่เหล่ัองที่องฮ่องไคร้	ไก่ประด่้ำห�งดำำ�	ไก่เล็ักฮอร์นัหงอนัจักร	
ไก่โรดำไที่ยกรมปศุสำัตว์	ง�นัอนัุรักษ์แลัะรักษ�พิันัธิ์ุ ์สำัตว์
พิระร�ชที่�นั	ได้ำรับพิระร�ชที่�นัพ่ิอแม่พัินัธ์ุิ์แพิะแบล็ัคเบงกอลั	
จำ�นัวนั	12	ตัว	จำ�แนักเป็นั	พ่ิอพัินัธ์ุิ์	จำ�นัวนั	2	ตัว	แม่พัินัธ์ุิ์	
จำ�นัวนั	10	ตัว	ผู้ลิัตล้ักได้ำ	จำ�นัวนั	30	ตัว	ขย�ยผู้ลัส่้ำเกษตรกร
ในัพิ่�นัที่่�จังหวัดำเช่ยงใหม่แลัะจังหวัดำลัำ�พิ้นั	 จำ�นัวนั	 5	 ร�ย	
ร�ยลัะ	2	ตัว	
	 	 ง�นัศึกษ�แลัะพิัฒนั�ก�รเลั่�ยงสำัตว์ป่�ในัพิ่�นัที่่�ต้นันัำ��	
ดำำ�เนัินัง�นัเพิ�ะเลั่�ยงแลัะขย�ยพิันัธิ์ุ์สำัตว์ป่�	 ประกอบดำ้วย	
สัำตว์เล่ั�ยงล้ักด้ำวยนัม	17	ชนิัดำ	สัำตว์ปีก	22	ชนิัดำ	สัำตว์เล่ั�อยคลั�นั	
6	ชนัิดำ	เพิ่�อปลั่อยค่นัสำ้่ธิ์รรมช�ติ	ดำำ�เนัินัก�รศึกษ�คว�ม
หลั�กหลั�ยแลัะถิ�นัที่่�อย้่อ�ศัยของสำัตว์ป่�ในัพิ่�นัที่่�ลัุ ่มนัำ��
ห้วยฮ่องไคร้	โครงก�รจัดำก�รเพิ�ะเล่ั�ยงสัำตว์ป่�ในัถิ�นัท่ี่�อย่้อ�ศัย	
โดำยศึกษ�พิฤติกรรมสัำตว์ป่�ท่ี่�เข้�ม�ใช้พ่ิ�นัท่ี่�ก�รจัดำก�รสัำตว์ป่�	
เช่นั	นักย้ง	ไก่ป่�	สำัตว์วงศ์กระรอก	หม้ป่�	โครงก�รจัดำตั�ง
ศ้นัย์ก�รเพิ�ะขย�ยพัินัธ์ุิ์ชะมดำเช็ดำแลัะอ่เห็นัเพ่ิ�อก�รใช้ประโยชน์ั
เชิงเศรษฐกิจแลัะก�รอนุัรักษ์อย่�งยั�งย่นั	
	 	 ง�นัสำ่งเสำริมแลัะพิัฒนั�อ�ช่พิดำ้�นัก�รเกษตร	 ประมง	
แลัะปศุสำัตว์	ดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รสำ่งเสำริมแลัะพิัฒนั�อ�ช่พิ
ก�รเกษตร	 จัดำก�รฝึกอบรมหลัักสำ้ตรก�รแปรร้ปผู้ลัผู้ลัิต
ที่�งก�รเกษตร	ประกอบด้ำวย	ข้�วกล้ัองงอก	คุ้กก่�ข้�วกล้ัอง	
ไอศกร่มข้�วกลั้อง	 พิรอพิโพิรลัิสำชันัโรง	 สำบ้่นัำ ��ผู้ึ�งชันัโรง	
บร�วน่ั�ข้�วไรซ์้เบอร่�	สำบ่้ข้�วกล้ัอง	โครงก�รแปลังสำ�ธิิ์ตเกษตร
ที่ฤษฎี่ใหม่	 โครงก�รสำ่งเสำริมก�รเลั่�ยงชันัโรงเพิ่�อก�รสำร้�ง
ร�ยได้ำท่ี่�ยั�งย่นั	โครงก�รส่ำงเสำริมก�รเล่ั�ยงแมลังศัตร้ธิ์รรมช�ติ
เพ่ิ�อที่ดำแที่นัก�รใช้สำ�รเคม่

	 	 ง�นัศึกษ�พิัฒนั�แลัะอนัุรักษ์ข้�ว	ดำำ�เนัินัง�นัผู้ลัิตแลัะ
เก ็บสำ ำ�รองเมลั ็ดำพิ ันัธิ์ ุ ์ข ้ �ว	 พิ ันัธิ์ ุ ์ข ้ �วพิระร�ชที่�นั	
เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ผัู้กทัี่�วไป	ผัู้กพ่ิ�นับ้�นั	ผัู้กท้ี่องถิ�นั	แลัะพ่ิชไร่	ศึกษ�
สำ�ธิ์ิตแสำดำงพิันัธิ์ุ ์ในัแปลังสำ�ธิ์ิตภ�ยใต้โครงก�ร	 อพิ.สำธิ์.	
ในัพิ่�นัที่่�ศ้นัย์ฯ	 โดำยที่ำ�แปลังสำ�ธิ์ิตแสำดำงพิันัธิ์ุ์ข้�ว	 10	 ชนัิดำ	
ได้ำแก่	พัินัธ์ุิ์มะลิัดำำ�	หนัองค�ย	กจ43	เหน่ัยวแดำง	เหน่ัยวเข่�ยวง้	
นั่�นั59	 ก้ ้เม่องหลัวง	 ไรซ้์เบอร่ �	 ปิ �นัเกษตร	 ขะสำอ62	
แลัะหอมใบเตย
	 	 ง�นัควบคุมแลัะป้องกันัไฟื้ป่�	ดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รส่ำงเสำริม
ก�รม่สำ่วนัร่วมของชุมชนัแลัะเพิิ�มศักยภ�พิในัก�รพิัฒนั�
เคร่อข่�ยก�รแก้ไขปัญห�ไฟื้ป่�แลัะหมอกควันั	โครงก�ร
ขย�ยผู้ลัหม่้บ้�นัเคร่อข่�ย	ก�รแก้ไขปัญห�ไฟื้ป่�แลัะหมอกควันั	
ส่้ำหม่้บ้�นัท่ี่�ม่เขตป่�ติดำกับหม่้บ้�นัศ้นัย์	โครงก�รเย�วชนัอ�สำ�
ประช�ร่วมใจ	สำ้้ภัยโควิดำ	โครงก�รเพิ�ะเห็ดำเผู้�ะในัพิ่�นัที่่�ป่�
เต็งรังโดำยไม่เผู้�ป่�	โครงก�รลั�ดำตระเวนัป้องกันัแลัะควบคุม
ไฟื้ป่�โดำยใช้เที่คโนัโลัย่อ�ก�ศย�นัไร้คนัขับ	 (Drone)	
แลัะดำำ�เนิันัง�นัปฏิิบัติก�รดัำบไฟื้ป่�	
	 	 ง�นัวิจัยก�รจัดำก�รลัุ่มนัำ��	ดำำ�เนัินัง�นัสำำ�รวจม้ลัค่�เพิิ�ม
แลัะภ้มิปัญญ�ก�รใช้ประโยชนั์ผู้ลัผู้ลัิตรองจ�กป่�ในัพิ่�นัที่่�
พิ ัฒนั�ป่�	 3	 วิธิ์ ่	 ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ร ิประกอบดำ้วย	
พิ่ �นัที่่ �แปลังสำ�ธิ์ิตระบบนัำ ��ฝนั	 สำ�ธิ์ิตระบบชลัประที่�นั	
แลัะระบบฝ�ยต้นันัำ��ลัำ�ธิ์�ร	
	 	 ง�นัสำ�ธิ์ิตจัดำก�รป่�	 ดำำ�เนัินัง�นัสำ�ธิ์ิตระบบวนัเกษตร	
ง�นัสำ�ธิ์ ิตสำวนัป่�พิ ันัธิ์ ุ ์ ไม ้มงคลัพิระร�ชที่�นัประจ ำ�	
17	จังหวัดำภ�คเหนั่อ	โครงก�รฟื้้ �นัฟื้้สำภ�พิป่�ดำ้วยเห็ดำ
เอคโตไมคอร์ไรซ้�	เพิ�ะต้นักลั้�ย�งนั�สำำ�หรับใสำ่เช่�อเห็ดำ
เอคโตไมคอร์ไรซ้�	 โครงก�รเพิิ�มศักยภ�พิก�รผู้ลัิตต้นักลั้�
แลัะปล้ักฟ้ื้�ที่ะลั�ยโจรสำำ�หรับแจกจ่�ยแก่ร�ษฎีรผู้้้สำนัใจ

ด้็านการศึกษา ที่ด็ลื่อง ว่จััย 
	 	 ศ้นัย์ฯ	 ห้วยฮ่องไคร้	 ไดำ้ดำำ�เนัินัง�นัศึกษ�	 ที่ดำลัอง	 วิจัย	
จนัถึงปัจจุบันั	จำ�นัวนัที่ั�งสำิ �นั	267	เร่ �อง	โดำยดำำ�เนัินัก�ร
สิำ�นัสุำดำแล้ัวทัี่�งหมดำ	จำ�นัวนั	243	เร่�อง	แลัะอย่้ระหว่�งดำำ�เนิันัก�ร	
จำ�นัวนั	24	เร่�อง	
	 	 ในัก�รดำำ�เนัินัง�นัที่่�ผู้่�นัม�	ศ้นัย์ฯ	ห้วยฮ่องไคร้	ไดำ้นัำ�
ผู้ลัสำำ�เร็จของง�นัวิจัย	ขย�ยผู้ลัส่้ำร�ษฎีร	จำ�นัวนั	70	โครงก�ร/
กิจกรรม	แลัะนัำ�ม�จัดำที่ำ�เป็นัหลัักส้ำตรเพ่ิ�อก�รสำอนัแลัะอบรม	
จำ�นัวนั	 34	 หลัักสำ้ตร	 ให้แก่เกษตรกรแลัะบุคคลัที่่�สำนัใจ	
ป ี	 2565	 ม ่ผู้ ้ ้สำนัใจศึกษ�ดำ้ง�นั	 จ ำ�นัวนั	 6,164	 คนั	
แลัะผู้้้เข้�รับก�รอบรม	จำ�นัวนั	4,420	คนั	
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ด้็านการขัยายผลื่สิำาเร็จัขัองศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนา
	 	 นัำ�ผู้ลัสำำ�เร็จ	ก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัย	แลัะพัิฒนั�ของศ้นัย์
ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ
ขย�ยผู้ลัสำ้่ร�ษฎีรโดำยเริ �มต้นัจ�กพิ่�นัที่่ �หม้ ่บ้�นัรอบศ้นัย์	
จำ�นัวนั	 18	 หม้่บ้�นั	 สำ้่ชุมชนั	 หม้่บ้�นัศ้นัย์สำ�ข�	 แลัะ	 17	
จังหวัดำภ�คเหน่ัอ	ภ�ยในัพ่ิ�นัท่ี่�ศ้นัย์ฯ	ม่ก�รจัดำแสำดำงในัลัักษณะ
ก�รจัดำที่ำ�แปลังสำ�ธิ์ิตหร่อก�รจัดำแสำดำงตัวอย่�งคว�มสำำ�เร็จ
ไว้	จำ�นัวนั	51	จุดำสำ�ธิิ์ต	นัำ�ผู้ลัสำำ�เร็จท่ี่�โดำดำเด่ำนั	จำ�นัวนั	22	เร่�อง	
แลัะผู้ลัสำำ�เร็จของง�นัที่ดำลัองวิจัย	จัดำที่ำ�เป็นัหลัักสำ้ตร
ฝึกอบรม	จำ�นัวนั	34	หลัักส้ำตร	ถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้ทัี่�งในัด้ำ�นั
วิช�ก�รแลัะปฏิิบัติ	รวมถึงก�รสำ่งเสำริมสำนัับสำนัุนัปัจจัยก�ร
ผู้ลิัต	พัินัธ์ุิ์พ่ิช	พัินัธ์ุิ์สัำตว์	แลัะวัสำดุำอุปกรณ์	ให้ร�ษฎีรสำ�ม�รถ
เข้�ม�ศึกษ�แล้ัวนัำ�ไปประยุกต์ใช้ในัก�รประกอบอ�ช่พิ	
	 	 ดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รสำ่งเสำริมก�รเกษตรแลัะพิัฒนั�อ�ช่พิ
ต�มวิถ่ใหม่	โดำยก�รฝึกอบรม	จำ�นัวนั	6	หลัักส้ำตร	200	ร�ย	
ในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำเช่ยงใหม่	เช่ยงร�ย	แลัะแม่ฮ่องสำอนั	ดำำ�เนิันัง�นั
โครงก�รสำนัับสำนุันัอ�ห�รกลั�งวันัส่้ำสำถ�นัศึกษ�	จำ�นัวนั	92	แห่ง	
ในัโรงเร่ยนัพิ่�นัที่่�ภ�คเหนั่อ	 โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั	
โรงเร่ยนัเฉลิัมพิระเก่ยรติ	๔๘	พิรรษ�ฯ	ศ้นัย์สำงเคร�ะห์บุคคลั
ปัญญ�อ่อนัภ�คเหนั่อ	 แลัะศ้นัย์เร่ยนัร้้ชุมชนัช�วไที่ยภ้เข�	
แม่ฟ้ื้�หลัวง	จังหวัดำเช่ยงใหม่	โครงก�รเสำริมสำร้�งศ้นัย์เร่ยนัร้้
เคร่อข่�ยศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 สำ้ ่ภ�ครัฐ	
จำ�นัวนั	 5	 แห่ง	 ชุมชนั	 จำ�นัวนั	 11	 แห่ง	 แลัะสำถ�นัศึกษ�	
จำ�นัวนั	36	แห่ง	โครงก�รเสำริมสำร้�งเคร่อข่�ยเกษตรกรกลุ่ัม
ผู้้้ใช้นัำ��ในัพิ่�นัที่่�รับนัำ��ชลัประที่�นั	 จำ�นัวนั	 2	 กลัุ่ม	 14	 ร�ย	
ในัพ่ิ�นัท่ี่�ตำ�บลัป่�เม่�ยง	อำ�เภอดำอยสำะเก็ดำ	แลัะตำ�บลัห้วยแก้ว	
อำ�เภอแม่ออนั	โครงก�รส่ำงเสำริมแลัะพัิฒนั�ศักยภ�พิเคร่อข่�ย
ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 จำ�นัวนั	 128	 แห่ง	

	 	 เป็นัแหลั่งเร่ยนัร้ ้ก�รพิัฒนั�ดำ้�นัต่�ง	ๆ	ที่่ �สำอดำคลั้อง
เหม�ะสำมกับสำภ�พิพิ่�นัที่่ �ให้แก่นัักเร่ยนั	 นัิสำิต	 นัักศึกษ�	
แลัะประช�ชนัทัี่�วไป	สำ�ม�รถเข้�ไปเร่ยนัร้้ผู้ลัก�รพัิฒนั�ต�ม
แนัวพิระร�ชดำำ�ริโดำยเฉพิ�ะก�รสำร้�งฝ�ยชะลัอคว�มชุ่มช่�นั	
สำร้�งจิตสำำ�นัึกในัก�รใช้แลัะอย้่ร่วมกับป่�อย่�งสำมดำุลัยั�งย่นั	
สำำ�หรับก�รดำำ�เนัินัง�นัขย�ยผู้ลั	ประช�สำัมพิันัธิ์์ผู้ลัสำำ�เร็จ
ของโครงก�รแลัะขย�ยเคร่อข่�ยแลัะรวมกลัุ่มก�รพิัฒนั�
ด้ำ�นัต่�ง	ๆ	ของศ้นัย์ฯ	 เกิดำศ้นัย์เร่ยนัร้้เคร่อข่�ยในัพ่ิ�นัท่ี่�	17	
จังหวัดำภ�คเหน่ัอ	จำ�นัวนั	122	แห่ง	สำ�ม�รถสำนัับสำนุันัส่ำงเสำริม
ให้ประช�ชนัพ่ิ�นัท่ี่�หม่้บ้�นัรอบศ้นัย์ฯ	จำ�นัวนั	18	แห่ง	3,671	
ครัวเร่อนั	10,087	คนั	ให้ม่อ�ช่พิท่ี่�มั�นัคง	ม่ช่วิตคว�มเป็นัอย้่
ที่่�ดำ่ขึ�นั	สำ�ม�รถพิึ�งพิ�ตนัเองไดำ้	สำร้�งร�ยไดำ้เสำริมโดำยก�ร
รวมกลัุ่ม	เพิ่�อสำร้�งคว�มเข้มแข็ง	ให้กลัุ่มชุมชนั	สำ�ม�รถ
ดำำ�รงอย้่ได้ำอย่�งยั�งย่นั

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ม่ีผู้้�สนใจำเข้��มี�ศึึกษ�ดู้ง�น และเย่ี่�ยี่มีชมีศ้ึนย์ี่ศึึกษ�
ก�รพััฒน�ห้�วยี่ฮ่่องไคืร�ในปีี 2565

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

122
3,671
10,087

ศ้นย์ุเร่ยุนร้้

หม่้่บ้ัาน

คน

แก่เกษตรกรตัวอย่�ง	51	ร�ย	แลัะศ้นัย์เร่ยนัร้้เคร่อข่�ย	77	แห่ง	
ในัพิ่�นัที่่�จังหวัดำเช่ยงใหม่	 เช่ยงร�ย	 แม่ฮ่องสำอนั	 อุตรดำิตถ์	
พิิจิตร	ต�ก	ลัำ�พ้ินั	ลัำ�ป�ง	แพิร่	แลัะน่ั�นั
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	 	 ต ั � งแต ่ว ันัที่ ่ � 	18	สำ ิงห�คม	2524	พิระบ�ที่สำมเดำ ็จ
พิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	 มห�ภ้ม ิพิลัอดำุลัยเดำชมห�ร�ช	
บรมนั�ถบพิิตร	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริเก่�ยวกับก�รดำำ�เนิันัง�นัของ
ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
เพ่ิ�อให้เป็นัสำถ�นัท่ี่�ศึกษ�	ค้นัคว้�	ที่ดำลัอง	วิจัย	แสำวงห�แนัวที่�ง
แลัะวิธิ์่ก�รพิัฒนั�ที่่�เหม�ะสำมสำอดำคลั้องกับสำภ�พิแวดำลั้อม
ภ้ม ิสำ ังคมของที่้องถิ �นั	 แลัะเป็นัสำถ�นัที่่ �ที่ ่ �นั ักว ิช�ก�ร	
ผู้้้ปฏิิบัติง�นั	ร�ษฎีร	ใช้แลักเปล่ั�ยนั	ส่ำ�อสำ�ร	แลัะถ่�ยที่อดำคว�มร้้	
เป็นัแบบจำ�ลัองของพิ่ �นัที่่ �ที่่ �ม่ก�รพิัฒนั�แบบผู้สำมผู้สำ�นั
ทีุ่กสำ�ข�ในัลัักษณะสำหวิที่ย�	 แลัะม่ก�รบริห�รที่่�เป็นัระบบ	
เป็นัขั�นัเป็นัตอนั	 ม่ก�รประสำ�นัก�รดำำ�เนัินัง�นัที่่�ม่เอกภ�พิ	
เป ็ นัศ ้ นั ย ์ บ ร ิ ก � รแบบ เบ ็ ดำ เ สำ ร ็ จ ใ นัลั ั กษณะของ	
“พิิพิิธิ์ภัณฑ์์ธิ์รรมช�ติที่่ �ม่ช่วิต”	รวมที่ั�งนัำ�ผู้ลัสำำ�เร็จของ
โครงก�รฯ	ขย�ยผู้ลัไปส่้ำร�ษฎีรในัหม่้บ้�นัรอบศ้นัย์ฯ

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลกะลุวอเหน่อ อำาเภอเม่่องนราธิิวาส จังหวัดำนราธิิวาส

พระราชดำำาริ

1. แผนงานศึกษา ที่ด็ลื่อง ว่จััย ติามแนวพิ่ระราชด็ำาร่
	 	 ตั�งแต่ปี	2528	–	2565	ดำำ�เนัินัง�นัพิัฒนั�พิ่�นัที่่�พิรุแลัะ
พ่ิ�นัท่ี่�ดิำนัเปร่�ยวให้สำ�ม�รถนัำ�ม�ใช้ประโยชน์ัที่�งด้ำ�นัก�รเกษตร
ให้ไดำ้ผู้ลั	 โดำยไดำ้ดำำ�เนัินัก�รศึกษ�	 ที่ดำลัอง	 แลัะวิจัยไปแลั้ว	
จำ�นัวนัทัี่�งสิำ�นั	319	เร่�อง	ดำำ�เนิันัก�รศึกษ�แล้ัวเสำร็จ	311	เร่�อง	
อย้่ระหว่�งก�รศึกษ�	8	เร่�อง	แลัะนัำ�ไปขย�ยผู้ลั	158	เร่�อง
	 	 ในัปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2564	ได้ำดำำ�เนิันัก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	
จำ�นัวนั	2	เร่�อง	ได้ำแก่	1)	ก�รศึกษ�ผู้ลัตอบแที่นัที่�งเศรษฐกิจ
ของก�รที่ำ�ก�รเกษตรในัพิ่�นัที่่�ขอบพิรุ	แลัะ	2)	โครงก�ร
ผู้ลัของพิ่ชคลัุมดำินัแลัะหญ้�แฝกที่่�ม่ต่อก�รเจริญเติบโตของ
มะม่วงหิมพิ�นัต์ท่ี่�ปล้ักในัดิำนัที่ร�ยจัดำชุดำดิำนับ�เจ�ะ
  
2. แผนงานขัยายผลื่การพัิ่ฒนา
	 	 2.1		 ง�นัสำ�ธิ์ิต	จำ�นัวนัที่ั�งหมดำ	6	โครงก�ร	ซ้ึ�งม่ผู้้้เข้�
เย่�ยมชม	127	คณะ	3,143	คนั	โดำยม่ตัวอย่�งโครงก�รที่่�
ดำำ�เนิันัก�รสำ�ธิิ์ตในัปี	2565	เช่นั	ก�รเล่ั�ยงปลั�สำลิัดำในับ่อดิำนั
เปร่�ยวจัดำท่ี่�ปรับปรุงแล้ัว	ก�รเพิ�ะเห็ดำฟื้�งกองเต่�ยด้ำวยข่�เล่ั�อย
ไม้ย�งพิ�ร�แลัะผัู้กตบชว�	
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	 	 2.2		 ง�นัพิัฒนั�	สำ่งเสำริม	แลัะสำนัับสำนัุนั	ดำำ�เนัินัก�ร
ถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้แลัะพิัฒนั�ที่ักษะก�รพิัฒนั�พิ่�นัที่่�ต�ม
คว�มต้องก�รของร�ษฎีรแลัะคว�มเหม�ะสำมกับพิ่ �นัที่่ �	
สำนัับสำนุันัร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�	จำ�นัวนั	482	ครัวเร่อนั	แลัะโรงเร่ยนั
ในัโครงก�รเกษตรเพิ่ �ออ�ห�รกลั�งวันัต�มพิระร�ชดำำ�ริ
สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	
สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	 จำ�นัวนั	 29	 แห่ง	 รวมทัี่�ง	 เด็ำกแรกเกิดำ	
อ�ยุ	0	-	72	เด่ำอนั	แลัะศ้นัย์พัิฒนั�เด็ำกเล็ัก	จำ�นัวนั	17	แห่ง	
ในัพ่ิ�นัท่ี่�	13	อำ�เภอ	ของจังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ	แลัะจังหวัดำปัตต�น่ั	
โดำยม่ตัวอย่�งกิจกรรมต่�ง	ๆ	ที่่ �จัดำขึ �นัภ�ยใต้ม�ตรก�ร
ก�รป้องกันัก�รแพิร่ระบ�ดำของโรคติดำเช่�อไวรัสำโคโรน่ั�	2019	
(Covid-19)	เช่นั	ก�รส่ำงเสำริมก�รที่ำ�เกษตรที่ฤษฎ่ีใหม่ในัพ่ิ�นัท่ี่�
ดำินัเปร่�ยวจัดำ	 ก�รสำ่งเสำริมก�รที่ำ�เกษตรแบบผู้สำมผู้สำ�นัในั
พ่ิ�นัท่ี่�ดิำนัเปร่�ยวจัดำแลัะพ่ิ�นัท่ี่�ดิำนัที่ร�ยจัดำ	ก�รส่ำงเสำริมก�รปล้ัก
พิ่ชผู้ักพิ่ชไร่บนัพิ่�นัที่่�ดำินัเปร่�ยวจัดำแลัะพิ่�นัที่่�ดำินัที่ร�ยจัดำ	 ก�ร
ผู้ลัิตแลัะสำ่งเสำริมพิันัธิ์ุ์สำัตว์พิระร�ชที่�นั	ที่ั�งไก่ไข่แลัะเป็ดำไข่
พิระร�ชที่�นั	 ก�รปรับปรุงภ�วะโภชนั�ก�รเดำ็กแรกเกิดำ	
0	–	72	เด่ำอนั	เป็นัต้นั
	 	 2.3		 ง�นัฝึกอบรมแลัะถ่�ยที่อดำเที่คโนัโลัย่	นัำ�ผู้ลัสำำ�เร็จ
จ�กก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	แลัะวิจัย	ม�จัดำที่ำ�เป็นักิจกรรมในัง�นั
ขย�ยผู้ลัโครงก�รฯ	เพิ่�อสำ่งเสำริมสำนัับสำนัุนัให้ร�ษฎีรในัพิ่�นัที่่�
ไดำ้นัำ�องค์คว�มร้ ้เหลั่�นัั �นัไปต่อยอดำในัพิ่ �นัที่่ �ของตนัเอง	
โดำยปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	ได้ำจัดำให้ม่ก�รฝึกอบรม	จำ�นัวนั	
42	หลัักส้ำตร	รวมผู้้้เข้�รับก�รฝึกอบรม	2,529	ร�ย	นัอกจ�กน่ั�	
ยังม่บุคคลัที่่ �สำนัใจ	 นัักเร่ยนั	 นัักศึกษ�	 แลัะเกษตรกร	
เข้�ม�เย่�ยมชมกิจกรรมต่�ง	ๆ	ของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
พิิกุลัที่องฯ	จำ�นัวนัทัี่�งสิำ�นั	383	คณะ	18,259	คนั
	 	 2.4		 แผู้นัง�นัฟื้้�นัฟื้้	 อนัุรักษ์ที่รัพิย�กรธิ์รรมช�ติแลัะ
สำิ�งแวดำลั้อม	มุ่งเนั้นักระบวนัก�รสำร้�งก�รม่สำ่วนัร่วมแลัะ
ก�รตระหนัักถึงประโยชนั์ของก�รอนัุร ักษ์ที่ร ัพิย�กร	
ธิ์รรมช�ติท่ี่�ม่ค่�	โดำยเฉพิ�ะป่�พิรุ	ซึ้�งเป็นัผู่้นัป่�ขนั�ดำใหญ่ในั
พ่ิ�นัท่ี่�ภ�คใต้	โดำยปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	ได้ำดำำ�เนิันัโครงก�ร	
ไดำ้แก่	 1)	 โครงก�รเพิ�ะชำ�กลั้�ไม้เพิ่�อแจกจ่�ยร�ษฎีร	 เช่นั	
ที่องอุไร	ย�งว�ดำ	กระถินัเที่พิ�	พิยุง	ร�ชพิฤกษ์	บ�นับุร่	หม่อนั	
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ตะเค่ยนัที่อง	ตำ�เสำ�	มะม่วงหิมพิ�นัต์	พิยอม	ข่�เหล็ัก	เข็มใหญ่	
มะม่วงเบ�	2)	โครงก�รส่ำงเสำริมแลัะเพิิ�มประสิำที่ธิิ์ภ�พิก�รใช้
ประโยชนั์ไม้เสำม็ดำข�วในัง�นัหัตถกรรมแลัะสำิ �งก่อสำร้�ง	
ศึกษ�ก�รแปรร้ปไม้เสำม็ดำข�ว	ในัขนั�ดำแลัะร้ปแบบท่ี่�แตกต่�งกันั	
สำ ำ�หร ับนั ำ�ม�จ ัดำที่ ำ�เป ็นัผู้ลั ิตภ ัณฑ์์ เพิ ิ �มม ้ลัค ่�	 เช ่นั	
กลั่องสำำ�หรับเลั่�ยงชันัโรง	ชั�นัว�งของ	ต้้เสำ่�อผู้้�	3)	โครงก�ร
เพิ�ะชำ�กล้ั�ไม้สำนัับสำนุันัโครงก�รปล้ักป่�ในัใจคนัแลัะปล้ักไม้	
3	 อย่�ง	 ประโยชนั์	 4	 อย่�ง	 ม่กิจกรรมก�รดำำ�เนัินัง�นั	 :	
ดำำ�เนิันัก�รเพิ�ะชำ�กล้ั�ไม้ป่�ม่ค่�	กล้ั�ไม้ห�ย�กซึ้�งเป็นัไม้ท้ี่องถิ�นั	
ได้ำแก่	แอ๊ก	(ก้เบ)	ย�งว�ดำ	ไข่เข่ยว	ตะเค่ยนัที่อง	หม�กแดำง	
แลัะผู้ักหว�นัป่�	 กลั้�ไม้ที่ั�วไป	 ไดำ้แก่	 กระถินัเที่พิ�	 มันัป้	
บ�นับุร่	พิะยอม	มะข�ม	ป�ล์ัมจ่บ	หม�กเข่ยว	หม�กเหล่ัอง	
หม�กนัวลั	มะข�มป้อม	มะม่วงป่�	เสำม็ดำแดำงใบมนั	ส้ำมกระ	
แลัะพิิกุลั	เพิ่�อสำนัับสำนัุนัโครงก�รพิิเศษ	แลัะแจกจ่�ยให้แก่
ประช�ชนัทัี่�วไป	

3. แผนงานการบร่หารจััด็การองค์กร
	 	 3.1		 พิิพิิธิ์ภัณฑ์์ธิ์รรมช�ติท่ี่�ม่ช่วิต	โดำยม่ตัวอย่�งพิิพิิธิ์ภัณฑ์์
ธิ์รรมช�ติที่่�ม่ช่วิตในัพิ่�นัที่่�ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องฯ	
เช ่นั 	 โครงก�รสำวนัเฉลั ิมพิระเก ่ยรต ิ 	 80	 พิรรษ�	
โครงก�รสำวนัเฉลัิมพิระเก่ยรติ	84	พิรรษ�	โครงก�รสำวนั
พิฤกษศ�สำตร์พิรรณไม้ม่วงเฉลัิมพิระเก่ยรติ	 60	 พิรรษ�	
โครงก�รพัิฒนั�พ่ิชสำวนัครัวประดัำบ	 โครงก�รรวบรวมพัินัธ์ุิ์บัว
แลัะไม้หอม	
	 	 3.2		 ก�รบริห�รจัดำก�รดำ้�นัก�รอนัุรักษ์พิันัธิ์ุกรรมพิ่ช
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ประกอบดำ้วยกิจกรรมปกปัก
พิันัธิ์ุกรรมพิ่ช	 กิจกรรมสำำ�รวจเก็บรวบรวมพิันัธิ์ุกรรมพิ่ช	
กิจกรรมปลั้กรักษ�พิันัธิ์ุกรรมพิ่ช	กิจกรรมอนัุรักษ์แลัะใช้
ประโยชนั์พิันัธิ์ุกรรมพิ่ช	กิจกรรมศ้นัย์ข้อม้ลัพิันัธิ์ุกรรมพิ่ช	
กิจกรรมสำร้�งจิตสำำ�นึักในัก�รอนุัรักษ์พัินัธุิ์กรรมพ่ิช	
	 	 3.3		 ก�รด้ำแลัรักษ�สำวนัพิฤกษศ�สำตร์จังหวัดำช�ยแดำนัใต้	
จัดำที่ำ�ป้�ยช่ �อประจำ�ต้นัไม้	 ปรับปรุงป้�ยช่ �อไม้ที่่ �ชำ�รุดำ	
ก�รดำ้แลัรักษ�	 ดำำ�เนัินัก�รตัดำหญ้�แลัะตัดำแต่งที่รงพิุ ่ม	
ตัดำแต่งกิ�ง	กำ�จัดำวัชพ่ิช	ให้พ่ิ�นัท่ี่�ม่คว�มสำะอ�ดำสำวยง�มตลัอดำ
ทัี่�งปี	
	 	 3.4	 โครงก�รจัดำตั �งแปรร้ปผู้ลัผู้ลัิตที่�งก�รเกษตร
แปรร้ปผู้ลัผู้ลัิตที่�งก�รเกษตรสำ้่ระบบตลั�ดำ	แลัะว�งแผู้นั
ในัก�รจัดำห�ช่องที่�งก�รจัดำจำ�หน่ั�ยสิำนัค้�	ซึ้�งช่วยเพิิ�มม้ลัค่�
ของผู้ลัผู้ลัิตให้สำ้งขึ�นั	แลัะพิัฒนั�เป็นัจุดำศึกษ�ดำ้ง�นัให้แก่
เกษตรกร	เช่นั	ก�รแปรร้ปผู้ลัผู้ลิัตที่�งก�รเกษตรต�มฤด้ำก�ลั	
ได้ำแก่	มะม่วงแช่อิ�ม	กระท้ี่อนัแช่อิ�ม	มะม่วงห่�วมะนั�วโห่แช่อิ�ม	
กล้ัวยฉ�บ	กล้ัวยอบนัำ��ผึู้�ง	แลัะนัำ��ผู้ลัไม้ต่�ง	ๆ	

	 	 3.5		 โครงก�รผู้ลิัตเมล็ัดำพัินัธ์ุิ์สำำ�รองเพ่ิ�อช่วยเหล่ัอเกษตรกร
ในัย�มวิกฤติต�มพิระร�ชดำำ�ริ	:	ดำำ�เนิันัก�รผู้ลิัตเมล็ัดำพัินัธ์ุิ์สำำ�รอง
เพิ ่ �อช ่วยเหลั ่อเกษตรกรในัย�มว ิกฤต	 โดำยไดำ ้ผู้ลั ิต	
เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์พ่ิชผัู้ก	จำ�นัวนั	7	ชนิัดำ	ค่อ	พิริกหยวก	กระเจ่�ยบเข่ยว	
มะเข ่อเปร�ะ	 ถั �วฝ ักย�ว	 ถ ั �วพิ้	 พิร ิกช ่	 แลัะฟื้ักแฟื้ง	
เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์พ่ิชไร่	ค่อ	เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ถั�วหรั�ง	เมล็ัดำพัินัธ์ุิ์ข้�ว	จำ�นัวนั	
2	สำ�ยพิันัธิ์ุ์	ค่อ	พิันัธิ์ุ์ซ้่บ้กันัตัง	5	แลัะหอมกระดำังง�	59	ในั
ปี	 2565	 ไดำ้แจกจ่�ยให้แก่เกษตรกรที่่ �เข้�รับก�รอบรม
หลัักสำต้รต่�ง	 ๆ	 เกษตรกรในัพิ่�นัที่่�ขย�ยผู้ลัของศ้นัย์ศึกษ�ฯ	
แลัะเกษตรกรทัี่�วไป	จำ�นัวนั	71	ร�ย
	 	 3.6		 โครงก�รอนัุรักษ์แลัะศึกษ�บอนัสำ่	 จัดำที่ำ�แปลัง	
ด้ำแลัรักษ�แปลังอนุัรักษ์บอนัส่ำ	จำ�นัวนั	200	ต้นั	เพ่ิ�อดำำ�เนิันั
ง�นัสำนัองพิระร�ชดำ ำ�ร ิ ในัสำมเดำ ็จพิระนั�งเจ ้�สำ ิร ิก ิต ิ �	
พิระบรมร�ชินั่นั�ถ	พิระบรมร�ชชนันั่พิันัปีหลัวง	โดำยก�ร
เก็บรวบรวมพิันัธิ์ุ์บอนัสำ่ที่่�พิบไดำ้ในัธิ์รรมช�ติม�อนัุรักษ์ไว้	
รวมที่ั�งไดำ้นัำ�บอนัสำ่พิันัธิ์ุ์ลั้กผู้สำมม�ขย�ยพิันัธิ์ุ์ไว้สำำ�หรับเป็นั
แหลั่งต้นัพิันัธิ์ุ์	 แลัะเป็นัแปลังตัวอย่�งสำำ�หรับให้คว�มร้้แก่
นัักเร่ยนั	เกษตรกร	แลัะบุคคลัทัี่�วไป
	 	 3.7	 โครงก�รรวบรวมพิันัธิ์ุ ์กลั้วยพิ่ �นัเม่องภ�คใต้
ดำำ�เนิันัก�รรวบรวมพัินัธ์ุิ์กล้ัวยห�ย�กในัพ่ิ�นัท่ี่�	เพ่ิ�อนัำ�ม�ปล้ัก
ไว้ภ�ยในัพ่ิ�นัท่ี่�แปลังง�นัวิช�ก�รเกษตร	จำ�นัวนั	7	พัินัธ์ุิ์	แลัะ
ได้ำรวบรวมกล้ัวยพัินัธ์ุิ์อ่�นัม�ปล้ักในัแปลังอ่กจำ�นัวนั	29	พัินัธ์ุิ์	
แลัะในัปี	2565	ได้ำที่ำ�ก�รรวบรวมพัินัธ์ุิ์กล้ัวยห�ย�กเพิิ�มเติม
ได้ำอ่ก	จำ�นัวนั	4	สำ�ยพัินัธ์ุิ์	ได้ำแก่	กล้ัวยที่องกำ�ปั�นั	กล้ัวยไร้ปล่ั	
กล้ัวยเที่พิพินัม	แลัะกล้ัวยต่นัเต่�	นัอกจ�กน่ั�	ยังได้ำสำนัับสำนุันั
พิันัธิ์ุ์กลั้วยพิ่�นัเม่องภ�คใต้	 ให้แก่	 ผู้้้ต้องขังฯ	 ในัโครงก�ร	
“กำ�ลัังใจในัพิระดำำ�ริพิระเจ้�หลั�นัเธิ์อ	พิระองค์เจ้�พัิชรกิติย�ภ�”	
เร่อนัจำ�ชั�วคร�วแคน้ัอย	จังหวัดำเพิชรบ้รณ์	โครงก�รโคกหนัองนั�
กองบินั	 56	 จังหวัดำสำงขลั�	 แลัะโครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ ์ดำ่	
กองพิันัที่ห�รร�บที่่�	 3	 กรมที่ห�รร�บที่่�	 152	 ค่�ยสำิรินัธิ์ร	
จังหวัดำปัตต�น่ั	เป็นัต้นั
	 	 นัอกจ�กน่ั�	ม่แผู้นัในัก�รขย�ย	แลัะปรับปรุงพ่ิ�นัท่ี่�เพ่ิ�อจัดำ
ที่ำ�โครงก�รรวบรวมพิันัธิ์ุ์กลั้วยพิ่�นัเม่องภ�คใต้	 เพิิ�มเติมอ่ก	
จำ�นัวนั	4	ไร่	
	 	 3.8		 โครงก�รบริห�รจัดำก�รศ้นัย์เร่ยนัร้้ดำ้�นัหม่อนัไหม	
ดำำ�เนิันัก�รจัดำที่ำ�แปลังสำ�ธิิ์ตก�รปล้ักหม่อนัผู้ลัสำดำ	หม่อนัใบ	
ก�รเล่ั�ยงไหมพัินัธ์ุิ์พ่ิ�นับ้�นัแลัะพัินัธ์ุิ์ล้ักผู้สำม	แลัะก�รแปรร้ป
ผู้ลัิตภัณฑ์์ที่่ �ไดำ้จ�กหม่อนัไหม	 เพิ่ �อเป็นัต้นัแบบสำำ�หรับ
เกษตรกรแลัะร�ษฎีร	แลัะได้ำผู้ลิัตพัินัธ์ุิ์หม่อนัไหมเพ่ิ�อแจกจ่�ย
ให้แก่หนั่วยง�นั	เกษตรกร	แลัะประช�ชนัที่่�สำนัใจนัำ�ไปปลั้ก
เพ่ิ�อขย�ยผู้ลัต่อไป



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)76

	 	 ก�รดำำ�เนัินัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องฯ	
สำ�ม�รถสำนัับสำนัุนัสำ่งเสำริมให้ประช�ชนัในัพิ่�นัที่่�หม้่บ้�นัรอบ
ศ้นัย์ฯ	ได้ำรับประโยชน์ั	จำ�นัวนั	577	ครัวเร่อนั	1,731	คนั	ม่
ผู้้้เข้�รับก�รอบรมหลัักส้ำตรต่�งๆ	ภ�ยในัศ้นัย์ฯ	จำ�นัวนั	2,529		
คนั	แลัะม่ผู้้้สำนัใจเข้�ม�ศึกษ�ด้ำง�นัรวม	18,259	คนั

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ม่ีผู้้�สนใจำเข้��มี�ศึึกษ�ดู้ง�น และเย่ี่�ยี่มีชมีศ้ึนย์ี่ศึึกษ�
ก�รพััฒน�พิัก้ลที่องในปีี 2565

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

577
18,259

ครัวเร่อน

คน
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	 	 ช่วยแก้ไขปัญห�ก�รข�ดำแคลันันัำ��ให้ร�ษฎีรในัพิ่ �นัที่่ �
บริเวณท้ี่�ยอ่�งเก็บนัำ��คลัองส่ำเส่ำยดำ	สำนัับสำนุันัพ่ิ�นัท่ี่�ก�รเกษตร
แลัะก�รอุปโภคบริโภคอย่�งเพิ่ยงพิอตลัอดำปี	ม่พิ่�นัที่่�ไดำ้รับ
ประโยชนั์รวมประม�ณ	3,000	ไร่	ม่ร�ษฎีรไดำ้รับประโยชนั์	
4	หม่้บ้�นัในัตำ�บลัหนัองแสำง	อำ�เภอป�กพิล่ั	แลัะตำ�บลัหินัตั�ง	
อำ�เภอเม่องนัครนั�ยก	 จังหวัดำนัครนั�ยก	 รวมจำ�นัวนั	
524	ครัวเร่อนั	1,465	คนั	ที่ั�งนั่�	ยังเป็นัโครงสำร้�งพิ่�นัฐ�นั
สำำ�คัญที่่�จะช่วยสำนัับสำนัุนัก�รต่อยอดำแลัะขย�ยผู้ลัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัพ่ิ�นัท่ี่�อำ�เภอป�กพิล่ัได้ำอ่กด้ำวย

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

	 	 เม่�อวันัที่่�	18	กรกฎี�คม	2564	พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	ที่รงพิระกรุณ�โปรดำเกลั้�	ฯ	รับโครงก�รระบบที่่อสำ่งนัำ��
ฝั�งซ้้�ยเข่�อนัขุนัด่ำ�นัปร�ก�รชลั	-	คลัองส่ำเส่ำยดำ	ไว้เป็นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	

โครงการระบับัท่อส่งนำ�าฝ่ั่�งซ้้ายุ
เข่�อนขุนด่ำานปีราการชล - คลองส่เส่ยุดำ 

 ตำาบัลหินตั�ง อำาเภอเม่่องนครนายุก และ
 ตำาบัลหนองแสง อำาเภอปีากพล่ จังหวัดำนครนายุก

พระราชดำำาริ

	 	 กรมชลัประที่�นัดำำ�เนัินัก�รว�งระบบที่่อสำ่งนัำ ��ฝั �งซ้้�ยเข่ �อนัขุนัดำ่�นัปร�ก�รชลั	 คว�มย�ว	 12.66	 กิโลัเมตร	
เพิ่�อจัดำสำรรนัำ��จ�กเข่�อนั	ไปให้กับระบบสำ่งนัำ��ชลัประที่�นัของอ่�งเก็บนัำ��คลัองสำ่เสำ่ยดำ	ซ้ึ�งประสำบปัญห�ในัช่วงฤดำ้แลั้ง	ม่นัำ��
ไม่เพิ่ยงพิอที่่�จะสำ่งไปสำนัับสำนัุนัพิ่�นัที่่�รับประโยชนั์	โดำยในัปี	2564	กรมชลัประที่�นั	ไดำ้รับก�รจัดำสำรรงบปกติเพิ่�อดำำ�เนัินัก�ร
ก่อสำร้�งระบบสำ่งนัำ��ในัช่วงต้นัที่�ง	คว�มย�ว	7.66	กิโลัเมตร	แลัะในัปี	2565	สำำ�นัักง�นั	กปร.	ไดำ้สำนัับสำนัุนังบประม�ณ
เพ่ิ�อว�งท่ี่อคว�มย�ว	5	กิโลัเมตร	ในัช่วงท้ี่�ยระบบ	โดำยต่อจ�กแนัวท่ี่อส่ำงนัำ��ท่ี่�กรมชลัประที่�นัดำำ�เนิันัก�รช่วงต้นัที่�งไว้แล้ัว	
ดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จ	เม่�อวันัท่ี่�	30	กันัย�ยนั	2565

ผลการดำำาเนินงาน

บัริเวณจุดำเริ�มต�นและสิ�นสุดำ โครงการระบับัท่อัส่งนำ�าฝ่ั่�งซ้�ายุเขื�อันขุนด่ำานปราการชล - คลอังส้เส้ยุดำ

คืือจำำ�นวนท่ี่�ไดู�รับปีระโยี่ชน์โคืรงก�รระบบท่ี่อส่งนำ��ฝ่ั่�งซ้��ยี่
เขื้�อนข้้นดู่�นปีร�ก�รชล - คืลองส่เส่ยี่ดู

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

524
4

3,000
1,465

ครัวเร่อน

หม่้่บ้ัาน

ไร่

คน



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)78

	 	 เม่�อวันัที่่�	15	มกร�คม	2563	สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	
เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัไปที่รงติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัของโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัโป่งลัึก	 หม้่ที่่�	 2	 บ้�นัโป่งลัึก	
ตำ�บลัห้วยแม่เพิร่ยง	อำ�เภอแก่งกระจ�นั	จังหวัดำเพิชรบุร่	ในัก�รนั่�	ไดำ้ม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�	“ขอให้พิิจัารณาจััดหา
เคร่�องสูบนุำ�าพิลัังงานุแสงอาทิี่ต้ย์เพิิ�มีเติ้มี โดยเช่�อมีต่้อกับระบบเดิมี แลัะดำาเนิุนุการเป็้นุโครงการร่วมีระหว่างกรมีชลัป้ระที่านุ 
แลัะกรมีอุที่ยานุแห่งชาติ้ สัต้ว์ป่้า แลัะพัินุธ์ุิพ่ิช” 

โครงการจัดำหานำ�าสนับัสนุน
โรงเร่ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบ้ัานโป่ีงลึก
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลห้วยุแม่่เพร่ยุง อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดำเพชรบุัร่

พระราชดำำาริ

	 	 กรมชลัประที่�นั	ดำำ�เนัินัก�รก่อสำร้�งอ�ค�รโรงสำ้บนัำ��	ขนั�ดำกว้�ง	5	เมตร	ย�ว	7	เมตร	พิร้อมติดำตั�งเคร่�องสำ้บนัำ��
พิลัังง�นัแสำงอ�ทิี่ตย์	อัตร�ก�รส้ำบนัำ��	50	ล้ักบ�ศก์เมตรต่อวินั�ท่ี่	จำ�นัวนั	2	เคร่�อง	แลัะก่อสำร้�งระบบท่ี่อส้ำบนัำ��ท่ี่อเหล็ักอ�บ
สำังกะสำ่	ขนั�ดำเสำ้นัผู้่�นัศ้นัย์กลั�ง	0.10	เมตร	ระยะที่�ง	90	เมตร	พิร้อมอ�ค�รประกอบ	โดำยระบบดำังกลั่�วจะเช่�อมต่อกับ
ระบบกระจ�ยนัำ��เดิำม	เพ่ิ�อเป็นัแหล่ังนัำ��สำำ�รองเพิิ�มเติมให้แก่โรงเร่ยนั	ปัจจุบันัดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จในัเด่ำอนักันัย�ยนั	2565	

ผลการดำำาเนินงาน

	 	 โรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัโป่งลัึก	 หม้่ที่่ �	 2	
ตำ�บลัห้วยแม่เพิร่ยง	 อำ�เภอแก่งกระจ�นั	 จังหวัดำเพิชรบุร่	
ม่ระบบส้ำบนัำ��ท่ี่�ม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิเพิิ�มม�กขึ�นั	ซึ้�งจะสำ�ม�รถส่ำงนัำ��
สำนัับสำนัุนัเพิ่�อก�รอุปโภค	บริโภค	 ตลัอดำจนักิจกรรมต�่ง	 ๆ	
ของโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัโป่งลัึก	 ให้แก	่
คร้แลัะนัักเร่ยนั	ประม�ณ	250	คนั	ไดำ้ม่นัำ��ใช้อย่�งเพิ่ยงพิอ
ตลัอดำทัี่�งปี

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

ดำำาเนินการก่อัสร�างโรงส้บันำ�า พร�อัมติดำตั�งเครื�อังส้บันำ�าพลังงานแสงอัาทิตย์ุ

คืือจำำ�นวนท่ี่�ไดู�รับปีระโยี่ชน์โคืรงก�รจัำดูห้�นำ��สนับสน้น
โรงเร่ยี่นตำำ�รวจำตำระเวนช�ยี่แดูนบ��นโป่ีงลึก

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

250 คน
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	 	 เม่�อวันัที่่�	1	ม่นั�คม	2559	สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจฯ	
ไปที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจในัพ่ิ�นัท่ี่�โรงเร่ยนับ้�นัม่วงพิิที่ย�คม	อำ�เภอบ้�นัม่วง	จังหวัดำสำกลันัคร	ในัก�รน่ั�	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ
ให้กรมป่�ไม้	พิิจ�รณ�แนัวที่�งอนุัรักษ์แลัะพัิฒนั�ป่�ไม้ในัโรงเร่ยนัเพ่ิ�อให้เป็นัแหล่ังเร่ยนัร้้ให้กับนัักเร่ยนั		
	 	 เม่�อวันัที่่�	23	พิฤศจิก�ยนั	2563	สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	
เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัไปที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจ	ในัเขตพิ่�นัที่่�จังหวัดำสำกลันัคร	โดำยเสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัไปยังโรงเร่ยนั
บ้�นัม่วงพิิที่ย�คม	อำ�เภอบ้�นัม่วง	จังหวัดำสำกลันัคร	
	 	 ในัก�รน่ั�	ได้ำพิระร�ชที่�นัพิระร�ชดำำ�ริกับหน่ัวยง�นั	สำรุปคว�มว่�	
  “1. ศูนุย์ศ้กษาการพัิฒนุาภููพิานุอันุเนุ่�องมีาจัากพิระราชดำาริ 
       ให้ศูนุย์ศ้กษาการพัิฒนุาภููพิานุอันุเนุ่�องมีาจัากพิระราชดำาริ ดำาเนิุนุการส่งเสริมีแลัะขยายผลัองค์ความีรู้ของศูนุย์ศ้กษา ฯ 
ให้แก่โรงเรียนุ ทัี่�งนีุ� สมีควรเข้ามีาดำาเนิุนุการสำารวจัความีต้้องการ ของครู แลัะนัุกเรียนุ ของโรงเรียนุบ้านุม่ีวงพิิที่ยาคมี โดยเนุ้นุ
การพิัฒนุาแบบค่อยเป้็นุค่อยไป้ ขอให้เนุ้นุกิจักรรมีการเกษต้ร การจััดที่ำาบัญชีครัวเร่อนุ แลัะการที่ำาบัญชีฟาร์มี พิร้อมีกับ
รายงานุผลัการดำาเนิุนุงานุให้ที่ราบเป็้นุระยะ
  2. กรมีชลัป้ระที่านุ 
    ให้กรมีชลัป้ระที่านุเข้ามีาดำาเนิุนุการสำารวจัความีต้้องการการใช้นุำ�า แลัะร่วมีบริหารจััดการนุำ�าระหว่างโรงเรียนุบ้านุม่ีวงพิิที่ยาคมี 
แลัะโรงเรียนุอนุุบาลับ้านุม่ีวง อำาเภูอบ้านุม่ีวง จัังหวัดสกลันุคร ให้มีีนุำ�าใช้ในุกิจักรรมีของโรงเรียนุอย่างเพีิยงพิอ
  3. กรมีป่้าไม้ี 
    3.1 ให้กรมีป่้าไม้ีเข้าดำาเนิุนุการจััดที่ำาแป้ลังสาธิิต้ เร่�องสร้างป่้าสร้างรายได้ ในุเขต้พ่ิ�นุทีี่�ของโรงเรียนุบ้านุม่ีวงพิิที่ยาคมี 
เพ่ิ�อเป็้นุแหล่ังเรียนุรู้ของนัุกเรียนุ เนุ่�องจัากพ่ิ�นุทีี่�ของโรงเรียนุมีีจัำานุวนุมีาก ทัี่�งยังเป็้นุการส่งเสริมีความีเข้าใจัของเด็กนัุกเรียนุ
ให้นัุกเรียนุโรงเรียนุบ้านุม่ีวงพิิที่ยาคมี เกิดการเรียนุรู้แลัะอนุุรักษ์ที่รัพิยากรป่้าไม้ี
    3.2 ให้กรมีป่้าไม้ีจััดที่ำาส่�อการเรียนุการสอนุ เร่�องการป้ลูักป่้า 5 ระดับ ให้กับนัุกเรียนุโรงเรียนุบ้านุม่ีวงพิิที่ยาคมี”

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
พ่�นท่�ป่ีาอนุรักษ์ในโรงเร่ยุนบ้ัานม่่วงพิทยุาคม่
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลบ้ัานม่่วง อำาเภอบ้ัานม่่วง จังหวัดำสกลนคร

พระราชดำำาริ

	 	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ดำำ�เนิันัก�รสำนัองพิระร�ชดำำ�ริ	โดำยจัดำที่ำ�โครงก�รจัดำห�แหล่ังนัำ��
ช่วยเหล่ัอโรงเร่ยนับ้�นัม่วงพิิที่ย�คม	 ซึ้�งดำำ�เนิันัก�รพัิฒนั�สำถ�น่ัส้ำบนัำ��แลัะระบบกระจ�ยนัำ��เพ่ิ�อชลัประที่�นัภ�ยในัโรงเร่ยนั	ฯ	
โดำยระบบพิลัังง�นัแสำงอ�ทิี่ตย	์แลัะโครงก�รต�มหลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยงในัโรงเร่ยนัที่ำ�เป็นัฐ�นัเร่ยนัร้้	เช่นั	ด้ำ�นัพ่ิช	
ด้ำ�นัสัำตว์	ด้ำ�นัประมง	อ่�นั	ๆ	ปัจจุบันัดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จ
	 	 ที่ั�งนั่�	ไดำ้เข้�ไปม่สำ่วนัร่วมฝึกอบรมขย�ยผู้ลัองค์คว�มร้้ดำ้�นัก�รเกษตรควบค้่กับก�รใช้เที่คโนัโลัย่อย่�งง่�ย	ที่่�เกษตรกร
สำ�ม�รถนัำ�ไปปรับใช้ในัช่วิตประจำ�วันัได้ำ

ผลการดำำาเนินงาน



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)80

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาภ้พาน ฯ ดำำาเนินการขยุายุผลและส่งเสริมแหล่งเร้ยุนร้�เพิ�มศักยุภาพ
ความเข�มแข็งฯ ให�กับัโรงเร้ยุน และชุมชนบัริเวณใกล�เค้ยุง

แปลงสาธิิตสร�างป่าสร�างรายุไดำ� 
เพื�อัเป็นแหล่งเร้ยุนร้�ให�กับันักเร้ยุน

นักเร้ยุนโรงเร้ยุนบั�านม่วงพิทยุาคม 
ม้ส่วนร่วมในการเร้ยุนร้� และบัำารุงรักษา

	 	 กรมป่�ไม้	ดำำ�เนิันัก�รเพ่ิ�ออนุัรักษ์พ่ิ�นัท่ี่�ป่�ไม้	ในัระยะท่ี่�	2	ค่อ	มุ่งเน้ันักิจกรรมสำร้�งป่�สำร้�งร�ยได้ำ	แลัะกิจกรรมก�รปล้ักป่�	
5	ระดำับ	เพิ่�อเป็นัแหลั่งเร่ยนัร้้	ก�รอนัุรักษ์ที่รัพิย�กรป่�ไม้ให้แก่นัักเร่ยนั	แลัะผู้้้ที่่�สำนัใจ	ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริในัสำมเดำ็จ
พิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	ที่รงม่พิระร�ชประสำงค์ให้นัักเร่ยนัได้ำม่จิตสำำ�นึัก
ในัก�รอนุัรักษ์ที่รัพิย�กรป่�ไม้	เน่ั�องจ�กเป็นัแหล่ังธิ์รรมช�ติท่ี่�ม่อย่้ใกล้ัตัว	โดำยกรมป่�ไม้เป็นัหน่ัวยง�นัผู้้้รับผิู้ดำชอบดำำ�เนิันัง�นั
สำนัองพิระร�ชดำำ�ริ	ซึ้�งว�งแผู้นัก�รดำำ�เนิันัง�นัในัระยะเวลั�	3	ปี	(2564-2566)	สำำ�หรับปีงบประม�ณ	2565	ดำำ�เนิันัก�ร	ดัำงน่ั�
	 	 1.	 กิจกรรมพัิฒนั�ป่�ไม้ในัพ่ิ�นัท่ี่�โรงเร่ยนับ้�นัม่วงพิิที่ย�คม	โดำยส่ำงเสำริมแลัะสำ�ธิิ์ต	สำร้�งป่�	สำร้�งร�ยได้ำ	ภ�ยในัโรงเร่ยนั	
ซ้ึ�งม่ก�รจัดำเตร่ยมแปลัง	แลัะจัดำพิ่�นัที่่�ให้เหม�ะสำมกับสำภ�พิแวดำลั้อม	เป็นัตัวอย่�งที่่�ชัดำเจนั	พิร้อมจัดำบรรย�ยคว�มร้้ให้กับ
ชั�นัมัธิ์ยมศึกษ�ตอนัต้นั	แลัะมัธิ์ยมศึกษ�ตอนัปลั�ย	ได้ำม�ศึกษ�เร่ยนัร้้ท่ี่�แปลังสำ�ธิิ์ต
	 	 2.	 จัดำกิจกรรมส่ำ�อก�รเร่ยนัร้้ป่�	5	ระดัำบ	ภ�ยในัโรงเร่ยนั	โดำยจัดำที่ำ�แปลังสำ�ธิิ์ต	เพ่ิ�อเป็นัตัวอย่�ง	พิร้อมจัดำที่ำ�ป้�ยคว�มร้้	
แลัะม่กิจกรรมก�รปล้ักต้นัไม้ในัแปลังเพิิ�มเติม	
	 	 3.	 กิจกรรมส่ำงเสำริมแลัะพัิฒนั�คุณภ�พิช่วิต	ดำำ�เนิันัก�รเพิ�ะชำ�กล้ั�ไม้ทัี่�วไป	จำ�นัวนั	25,000	กล้ั�	แลัะเพิ�ะชำ�กล้ั�ไม้หว�ย	
จำ�นัวนั	15,00	กลั้�	ดำำ�เนัินัก�รปลั้กเสำริมในัแปลังสำ�ธิ์ิต	เพิ่�อเป็นัตัวอย่�ง	เป็นัต้นัแบบ	แลัะเป็นัสำ่�อก�รเร่ยนัก�รสำอนัให้กับ
นัักเร่ยนั	ปัจจุบันัดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จทุี่กกิจกรรม
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กิจกรรมสาธิิต
การปล้กป่า 5 ระดัำบั

การดำำาเนินงานระยุะท้� 2 เพาะชำากล�าไม�ทั�วไป จำานวน 25,000 กล�า และเพาะชำากล�าไม�หวายุ
จำานวน 15,000 กล�า

นักเร้ยุนไดำ�ร่วมศึกษา เร้ยุนร้� 
พร�อัมทดำลอังหาแหล่งอัาหารจากป่า

	 	 ก�รดำำ�เนัินัง�นัในัระยะที่่�	 2	 มุ่งเนั้นักิจกรรมสำร้�งป่�
สำร้�งร�ยได้ำ	แลัะกิจกรรมก�รปล้ักป่�	5	ระดัำบ	เพ่ิ�อเป็นัแหล่ัง
เร ่ยนัร้ ้ 	 ก�รอนัุร ักษ์ที่ร ัพิย�กรป่�ไม ้	 ให ้แก่นั ักเร ่ยนั	
แลัะผู้้้ท่ี่�สำนัใจ	ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�
กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	
ม่พิระร�ชที่�นัแนัวที่�งให้นัักเร่ยนัได้ำม่จิตสำำ�นึักในัก�รอนุัรักษ์
ที่รัพิย�กรป่�ไม้	 เนั่�องจ�กเป็นัแหลั่งธิ์รรมช�ติที่่�ม่อย้่ใกลั้ตัว	
โดำยกรมป่�ไม้เป็นัหนั่วยง�นัผู้้้รับผู้ิดำชอบดำำ�เนัินัง�นัสำนัอง
พิระร�ชดำำ�ริ	 ซ้ึ�งว�งแผู้นัก�รดำำ�เนัินัง�นัในัระยะเวลั�	 3	 ป	ี
(2564-2566)	ซึ้�งจะที่ำ�ให้เกิดำผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�แก่	คร้	จำ�นัวนั	40	คนั	
นัักเร่ยนั	 จำ�นัวนั	 600	 คนั	 บุคคลัที่ั�วไป	 จำ�นัวนั	 400	 คนั	
แลัะพ่ิ�นัท่ี่�ป่�ไม้ในัโรงเร่ยนั	จำ�นัวนั	200	ไร่	

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ไดู�รับปีระโยี่ชน์โคืรงก�รอน้รักษ์และพััฒน�
พืั�นท่ี่�ป่ี�อน้รักษ์ในโรงเร่ยี่นบ��นม่ีวงพิัที่ยี่�คืมี

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

200
1,040

ไร่

คน



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)82

	 	 พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	ที่รงพิระกรุณ�โปรดำเกลั้�	ฯ	รับโครงก�รก่อสำร้�งประต้ระบ�ยนัำ��บ้�นัแม่ป้ค�พิร้อม
ระบบสำ่งนัำ��	ไว้เป็นัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	เม่�อวันัที่่�	17	มิถุนั�ยนั	2563

โครงการปีระต้ระบัายุนำ�า
บ้ัานแม่่ป้ีคาพร้อม่ระบับัส่งนำ�า

 ตำาบัลแม่่ป้ีคา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดำเช่ยุงใหม่่

พระราชดำำาริ

	 	 กรมชลัประที่�นัดำำ�เนิันัก�รสำร้�งประต้ระบ�ยนัำ��	จำ�นัวนั	1	แห่ง	ประกอบด้ำวย	บ�นัระบ�ยตรง	ขนั�ดำคว�มส้ำง	4	เมตร	
คว�มกว้�ง	5	เมตร	จำ�นัวนั	2	ช่อง	กิจกรรมระบบส่ำงนัำ��	ลัักษณะเป็นัร�งนัำ��คอนักร่ตเสำริมเหล็ัก	คว�มย�ว	292	เมตร	จำ�นัวนั	
1	แห่ง	กิจกรรมจัดำห�แลัะติดำตั�งเข็มพิ่ดำเหลั็ก	พิร้อมที่ำ�ก�รติดำตั�ง	จำ�นัวนั	38	ต้นั	แลัะกิจกรรมจัดำห�แลัะติดำตั�งบ�นัระบ�ย
พิร้อมชุดำเคร่�องยก	จำ�นัวนั	2	แห่ง	ปัจจุบันัดำำ�เนิันัก�รเสำร็จเร่ยบร้อยแล้ัว

ผลการดำำาเนินงาน

	 	 เม่�อโครงก�รฯ	แล้ัวเสำร็จ	จะสำ�ม�รถส่ำงนัำ��ช่วยเหล่ัอร�ษฎีร
บ้�นัแม่ป้ค�	 หม้ ่ที่่ �	 5	 ตำ�บลัแม่ป้ค�	 อำ�เภอสำันักำ�แพิง	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	จำ�นัวนั	334	ครัวเร่อนั	ร�ษฎีรจำ�นัวนั	870	คนั	
ให้ม่นัำ��เพ่ิยงพิอในัก�รที่ำ�เกษตรกรรมได้ำตลัอดำทัี่�งปี	โดำยสำ�ม�รถ
ส่ำงนัำ��ช่วยเหล่ัอพ่ิ�นัท่ี่�ก�รเกษตรจำ�นัวนั	275	ไร่	อ่กทัี่�งยังเป็นั
แหลั่งกักเก็บนัำ��เพิ่�อเพิิ�มปริม�ณนัำ��ต้นัทีุ่นัลัำ�นัำ��แม่ป้ค�	
ในัพ่ิ�นัท่ี่�บ้�นัแม่ป้ค�	ให้ร�ษฎีรม่ปริม�ณนัำ��เพ่ิยงพิอเพ่ิ�อก�ร
อุปโภคบริโภค	โดำยเฉพิ�ะในัช่วงฤดำ้แลั้ง	ในัขณะเดำ่ยวกันั
ช่วยเพิิ�มประสิำที่ธิิ์ภ�พิก�รระบ�ยนัำ��ของลัำ�นัำ��แม่ป้ค�ให้ด่ำยิ�งขึ�นั	
สำ�ม�รถควบคุมปริม�ณนัำ��ในัช่วงฤด้ำนัำ��หลั�กให้เหม�ะสำมกับ
ศักยภ�พิก�รรองรับนัำ��ของพ่ิ�นัท่ี่�	เป็นัก�รบรรเที่�อุที่กภัยในัพ่ิ�นัท่ี่�
ได้ำอย่�งม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	ที่ำ�ให้ร�ษฎีรม่คุณภ�พิช่วิตท่ี่�ด่ำขึ�นั

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ไดู�รับปีระโยี่ชน์โคืรงก�รปีระต้ำระบ�ยี่นำ��
บ��นแม่ีป้ีคื�พัร�อมีระบบส่งนำ��

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

334
275
870

ครัวเร่อน

ไร่

คน

ดำำาเนินการเสร็จเร้ยุบัร�อัยุแล�วการดำำาเนินการขุดำเปิดำบ่ัอัก่อัสร�างและทางผันนำ�า
เพื�อัเตร้ยุมกิจกรรมก่อัสร�างประต้ระบัายุนำ�า
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	 	 พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระเจ้�อย่้หัว	ที่รงพิระกรุณ�โปรดำเกล้ั�ฯ	รับโครงก�รก่อสำร้�งฝ�ยทุ่ี่งส้ำ�นัพิร้อมระบบส่ำงนัำ��เหม่องทุ่ี่งแพิะ	
ไว้เป็นัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 เม่�อวันัที่่�	 9	 ตุลั�คม	 2562	 เพิ่�อให้คว�มช่วยเหลั่อร�ษฎีรตำ�บลับ้�นัขอ	
ซึ้�งประสำบปัญห�อุที่กภัยในัฤด้ำฝนั	แลัะข�ดำแคลันันัำ��สำำ�หรับอุปโภคบริโภคแลัะที่ำ�ก�รเกษตร	ในัฤด้ำแล้ัง

โครงการฝั่ายุทุ่งส้านพร้อม่ระบับัส่งนำ�า
เหม่่องทุ่งแพะอันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ 

 ตำาบัลบ้ัานขอ อำาเภอเม่่องปีาน จังหวัดำลำาปีาง

พระราชดำำาริ

	 	 กรมชลัประที่�นัดำำ�เนิันัก�รสำร้�งฝ�ยคอนักร่ต	จำ�นัวนั	1	แห่ง	ขนั�ดำคว�มส้ำง	3	เมตร	ย�ว	12	เมตร	พิร้อมอ�ค�รประกอบ	
ประกอบด้ำวย	
	 	 -	ง�นัคลัองส่ำงนัำ��ร�งรินั	ย�ว	1.2	เมตร	พิร้อมอ�ค�รท่ี่อส่ำงนัำ��เข้�นั�สำำ�หรับร�งรินั	10	แห่ง
	 	 -	ง�นัคลัองส่ำงนัำ��ดำ�ดำคอนักร่ต	ย�ว	1.9	เมตร	พิร้อมอ�ค�รท่ี่อส่ำงนัำ��เข้�สำำ�หรับคลัองดำ�ดำ	12	แห่ง	
	 	 -	ง�นัที่�งระบ�ยนัำ��ป�กคลัองฝั�งซ้้�ย	กว้�ง	1.5	เมตร	ส้ำง	1.5	เมตร	ย�ว	5	เมตร	1	แห่ง
	 	 -	ง�นัประต้ระบ�ยที่ร�ย	กว้�ง	1.8	เมตร	ส้ำง	1.5	เมตร	แลัะสำะพิ�นัย�ว	12.4	เมตร	จำ�นัวนั	2	แห่ง
	 	 -	อ�ค�รรับนัำ��	1	แห่ง	แลัะอ�ค�รแบ่งนัำ��	2	แห่ง
	 	 ปัจจุบันัม่ผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัทัี่�งโครงก�รฯ	ร้อยลัะ	70

ผลการดำำาเนินงาน

ภาพพื�นท้�ก่อันดำำาเนินโครงการฯ



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)84

	 	 สำ�ม�รถสำ่งนัำ��สำนัับสำนัุนัพิ่�นัที่่�ก�รเกษตรให้แก่ร�ษฎีร	
จำ�นัวนั	5	หม้่บ้�นั	ประกอบดำ้วย	หม้่ที่่�	1	หม้่ที่่�	2	หม้่ที่่�	7	
หม้่ที่่�	 12	 แลัะหม้่ที่่�	 13	 ตำ�บลับ้�นัขอ	 อำ�เภอเม่องป�นั	
จังหวัดำลัำ�ป�ง	 คิดำเป็นัพ่ิ�นัท่ี่�ก�รเกษตรในัช่วงฤด้ำฝนั	จำ�นัวนั	
1,500	ไร่	แลัะในัช่วงฤด้ำแล้ัง	จำ�นัวนั	100	ไร่
	 	 ช่วยให้ร�ษฎีรที่ั �ง	 5	 หม้ ่บ้�นั	 รวม	 811	 ครัวเร่อนั	
จำ�นัวนัประช�กร	2,401	คนั	ได้ำม่นัำ��ใช้เพ่ิ�อก�รอุปโภคบริโภค
อย่�งเพ่ิยงพิอตลัอดำปี
	 	 ช่วยบรรเที่�ปัญห�อุที่กภัยที่่�เกิดำจ�กนัำ��ป่�ในัช่วงฤดำ้ฝนั	
ได้ำอย่�งม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

ภาพระหว่างดำำาเนินโครงการฯ

คืือจำำ�นวนท่ี่�ไดู�รับปีระโยี่ชน์โคืรงก�รฝั่�ยี่ท่้ี่งส��น
พัร�อมีระบบส่งนำ��เห้มืีองท่้ี่งแพัะ

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

811
1,500
2,401

ครัวเร่อน

ไร่

คน
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	 	 พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระเจ้�อย่้หัว	ที่รงพิระกรุณ�โปรดำเกล้ั�ฯ	รับโครงก�รปรับปรุงระบบท่ี่อส่ำงนัำ��ฝ�ยบ้�นัไอร์แยง	โครงก�ร
ปรับปรุงระบบที่่อสำ่งนัำ��ฝ�ยไอร์ก�เซ้	โครงก�รปรับปรุงระบบที่่อสำ่งนัำ��ฝ�ยบ้�นัไอร์แตแต	แลัะโครงก�รปรับปรุงระบบ
ท่ี่อส่ำงนัำ��ฝ�ยสำะก้ป�	ไว้เป็นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	เม่�อวันัท่ี่�	6	กุมภ�พัินัธ์ิ์	2563	เพ่ิ�อช่วยเหล่ัอร�ษฎีรหม่้ท่ี่�	2	
3	4	6	แลัะหม้่ที่่�	10	ตำ�บลัศร่สำ�ครซ้ึ�งประสำบคว�มเดำ่อดำร้อนัจ�กปัญห�นัำ��ที่่วมในัฤดำ้ฝนั	ข�ดำแคลันันัำ��อุปโภคบริโภคแลัะ
ที่ำ�ก�รเกษตรในัฤด้ำแล้ัง

โครงการปีรับัปีรุงระบับัท่อส่งนำ�า
ฝั่ายุบ้ัานไอร์แยุงอันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลศร่สาคร อำาเภอศร่สาคร จังหวัดำนราธิิวาส

พระราชดำำาริ

	 	 ปีงบประม�ณ	2565	กรมชลัประที่�นัไดำ้ดำำ�เนัินัก�รก่อสำร้�งโครงก�รปรับปรุงระบบที่่อสำ่งนัำ��ฝ�ยบ้�นัไอร์แยงอันัเนั่�อง
ม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ด้ำวยก�รปรับปรุงระบบท่ี่อส่ำงนัำ��	 ชนิัดำท่ี่อส่ำงนัำ��	 PVC	ขนั�ดำเส้ำนัผู่้�นัศ้นัย์กลั�ง	0.25	แลัะ	0.10	 เมตร	
คว�มย�วรวม	 8,754.00	 เมตร	 พิร้อมอ�ค�รประกอบ	 แลัะง�นัก่อสำร้�งระบบที่่อสำ่งนัำ ��ชนัิดำเหลั็กอ�บสำังกะสำ่	
ขนั�ดำเส้ำนัผู่้�นัศ้นัย์กลั�ง	0.20	เมตร	คว�มย�วรวม	46.00	เมตร	พิร้อมอ�ค�รประกอบ	เพ่ิ�อส่ำงนัำ��ช่วยเหล่ัอร�ษฎีร	ปัจจุบันั
ม่ผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัคิดำเป็นัร้อยลัะ	62	แลัะค�ดำว่�จะดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จภ�ยในัเด่ำอนัธัิ์นัว�คม	2565
	 	 ที่ั�งนั่�	 ไดำ้ม่ก�รจัดำตั�ง	 “กลัุ่มผู้้้ใช้นัำ��โครงก�รปรับปรุงระบบที่่อสำ่งนัำ��ฝ�ยบ้�นัไอร์แยงอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ”	
เม่�อวันัท่ี่�	8	ตุลั�คม	2561	เพ่ิ�อให้ร�ษฎีรบริห�รจัดำก�รนัำ��ให้เกิดำประโยชน์ัส้ำงสุำดำ

ผลการดำำาเนินงาน

สภาพระบับัท่อัส่งนำ�าท้�ม้การชำารุดำทรุดำโทรม



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)86

ระหว่างดำำาเนินการวางท่อัส่งนำ�า

ระหว่างดำำาเนินการวางท่อัส่งนำ�า

	 	 เม่�อดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จ	จะสำ�ม�รถส่ำงนัำ��สำนัับสำนุันัด้ำ�นั
ก�รอุปโภคบริโภคให้แก่ร�ษฎีรบ้�นัอ่นัอ	หม่้ท่ี่�	2	จำ�นัวนั	321	
ครัวเร่อนั	1,470	คนั	แลัะบ้�นัไอร์แยง	หม่้ท่ี่�	3	จำ�นัวนั	393	
ครัวเร่อนั	 1,318	 คนั	 ของตำ�บลัศร่สำ�คร	 อำ�เภอศร่สำ�คร	
จังหวัดำนัร�ธิ์ิว�สำ	รวมจำ�นัวนั	714	ครัวเร่อนั	2,788	คนั	
ได้ำอย่�งเพ่ิยงพิอตลัอดำทัี่�งปี	รวมทัี่�ง	สำ�ม�รถส่ำงนัำ��เพิิ�มเติมให้
กับพิ่ �นัที่่ �ก�รเกษตรของร�ษฎีร	 จำ�นัวนัพิ่ �นัที่่ �	 900	 ไร่	
(บ้�นัอ่นัอ	หม่้ท่ี่�	2	จำ�นัวนั	400	ไร่	แลัะบ้�นัไอร์แยง	หม่้ท่ี่�	3	
จำ�นัวนั	500	ไร่)

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ไดู�รับปีระโยี่ชน์โคืรงก�รปีรับปีร้งระบบ
ท่ี่อส่งนำ��ฝั่�ยี่บ��นไอร์แยี่ง

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

714
900
2,788

ครัวเร่อน

ไร่

คน
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	 	 เม่�อวันัท่ี่�	17	มกร�คม	2560	สำมเด็ำจพิระกนิัษฐ�ธิิ์ร�ชเจ้�	กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำด็ำจ
พิระร�ชดำำ�เนัินัไปที่รงปฏิิบัติพิระร�ชกรณ่ยกิจ	 ณ	 ศ้นัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัแผู้่นัดำินัเสำมอ	 หม้่ที่่ �	 2	
ตำ�บลัคลัองท่ี่อมเหน่ัอ	อำ�เภอคลัองท่ี่อม	จังหวัดำกระบ่�	ในัก�รน่ั�	ได้ำม่พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�	
  “...ให้กรมีชลัป้ระที่านุ ร่วมีกับสำานัุกงานุ กป้ร. เร่งดำาเนิุนุการซ่ึ่อมีแซึ่มีป้รับป้รุงโครงการชลัป้ระที่านุทีี่�ได้รับความีเสียหาย 
นุอกจัากนุี�ให้พิิจัารณาดำาเนุินุการแก้ไขป้ัญหาระบบนุำ�าที่ี�ได้รับความีเสียหายจัากอุที่กภูัย พิร้อมีที่ั�งหาแนุวที่างป้้องกันุ
การไหลัของนุำ�าที่ี�จัะมีีผลัต้่อดินุโคลันุถลั่มี บริเวณพิ่�นุที่ี�โรงเรียนุต้ำารวจัต้ระเวนุชายแดนุบ้านุเขาวัง หมีูท่ี่ี� 12 ต้ำาบลัหินุต้ก 
อำาเภูอร่อนุพิิบูลัย์ จัังหวัดนุครศรีธิรรมีราช...”

โครงการป้ีองกันดิำนโคลนถล่ม่
โรงเร่ยุนตำารวจตระเวนชายุแดำนบ้ัานเขาวัง
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ

 ตำาบัลหินตก อำาเภอร่อนพิบ้ัลย์ุ จังหวัดำนครศร่ธิรรม่ราช

พระราชดำำาริ

	 	 กรมชลัประที่�นัดำำ�เนัินัก�รป้องกันัดำินัโคลันัถลั่มโดำยดำำ�เนัินักิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ประกอบดำ้วยง�นัปรับปรุงลั�ดำดำินัภ้เข�	
(ว�งท่ี่อระบ�ยนัำ��ใต้ดิำนั)	ง�นัป้องกันัลั�ดำดิำนัภ้เข�	ชนิัดำกล่ัองต�ข่�ย	GABIONS	ง�นัติดำตั�งร�งระบ�ยนัำ��คอนักร่ตเสำริมเหล็ัก
ชนัิดำ	V-shape	ง�นัก่อสำร้�งบ่อพิักนัำ��แลัะที่่อระบ�ยนัำ��	รวมที่ั�งง�นัก่อสำร้�งถนันัแลัะที่่อลัอดำถนันัพิร้อมร�งรับนัำ��	เพิ่�อเป็นั
ก�รเสำริมเสำถ่ยรภ�พิให้กับไหลั่ที่�งม่คว�มแข็งแรง	แลัะช่วยให้ก�รระบ�ยนัำ��ม่คว�มคลั่องตัวเพิิ�มม�กขึ�นั	ปัจจุบันัม่ผู้ลัก�ร
ดำำ�เนิันัง�นัคิดำเป็นัร้อยลัะ	30	แลัะค�ดำว่�จะดำำ�เนิันัก�รแล้ัวเสำร็จภ�ยในัเด่ำอนัธัิ์นัว�คม	2565

ผลการดำำาเนินงาน

สภาพดิำนโคลนถล่มทำาให�อัาคารเร้ยุนไดำ�รับัความเส้ยุหายุ



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)88

ระหว่างดำำาเนินงานโครงการฯ

พื�นท้�รับัประโยุชน์จากโครงการฯ

	 	 เม่�อดำำ�เนัินัก�รแลั้วเสำร็จ	จะช่วยป้องกันัปัญห�ดำินัโคลันั
ถลั่มที่่�สำร้�งคว�มเสำ่ยห�ยต่อที่รัพิย์สำินัของโรงเร่ยนัตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัเข�วัง	 จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	
รวมที่ั�งช่วยให้คร้	 นัักเร่ยนั	 แลัะร�ษฎีรบริเวณใกลั้เค่ยง	
จำ�นัวนัประม�ณ	152	คนั	ม่สำภ�พิแวดำลั้อมที่่�ปลัอดำภัยแลัะ
ม่คุณภ�พิช่วิตคว�มเป็นัอย้่ท่ี่�ด่ำขึ�นั

ปีระโยุชน์ท่�ได้ำรับั

คืือจำำ�นวนท่ี่�ไดู�รับปีระโยี่ชน์โคืรงก�รป้ีองกันดิูนโคืลนถล่มี
โรงเร่ยี่นตำำ�รวจำตำระเวนช�ยี่แดูนบ��นเข้�วัง

พ่�นท่�รับัปีระโยุชน์

152 คน
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งานฎ่กา
  ฎ่กา	หม�ยถึง	คำ�ร้องทีุ่กข์ที่่�ร�ษฎีรที่้ลัเกลั้�ฯ	ถว�ยต่อ
พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระเจ้�อย้่หัว	แลัะพิระบรมวงศ�นุัวงศ์	เพ่ิ�อ
ขอพิระร�ชที่�นัพิระมห�กรุณ�ในัเร่�องต่�ง	ๆ 	เช่นั	ข�ดำแคลันั	
นัำ��	ไฟื้ฟ้ื้�	ถนันั	ฟ้ื้�นัฟ้ื้สิำ�งแวดำล้ัอมก�รไม่ได้ำรับคว�มเป็นัธิ์รรม
ในัเร่�องท่ี่�ดิำนัที่ำ�กินั	คว�มต้องก�รด้ำ�นัอ�ช่พิ	ฯลัฯ

	 	 ก�รถว�ยฎ่ีก�	ม่	2	ลัักษณะ	ค่อ	ก�รท้ี่ลัเกล้ั�ฯ	ถว�ยอย่�ง
เป็นัที่�งก�รผู้่�นัสำำ�นัักพิระร�ชวัง	แลัะก�รที่้ลัเกลั้�ฯ	ถว�ย
ในัเวลั�เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัผู้่�นัหร่อเสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินั
เย่�ยมเย่ยนัร�ษฎีรในัภ้มิภ�คต่�ง	ๆ

	 	 จ�กก�รประชุมร ่วมกันัระหว่�งสำ ำ�นั ักพิระร�ชวัง	
สำำ�นัักง�นั	กปร.	กรมชลัประที่�นั	แลัะหน่ัวยง�นัท่ี่�เก่�ยวข้อง	
ได้ำม่ก�รกำ�หนัดำกรอบระยะเวลั�ในัก�รดำำ�เนิันัง�นัไม่เกินั	1	ปี	
โดำยนัับตั�งแต่สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำรับเร่�องจ�กสำำ�นัักร�ชเลัข�ธิิ์ก�ร	
จนัถึงขั�นัตอนัก�รสำรุปข้อม้ลัเสำนัอสำำ�นัักพิระร�ชวัง

  ขัั�นติอนท่ี่� 1 :	เม่�อได้ำรับหนัังส่ำอจ�กสำำ�นัักพิระร�ชวังแล้ัว	
สำำ�นัักง�นั	กปร.	จะแจ้งให้หน่ัวยง�นัท่ี่�เก่�ยวข้อง	 (ภ�ยในั	8	
วันัที่ำ�ก�ร)	พิิจ�รณ�แลัะเสำนัอแนัะข้อคิดำเห็นัพิร้อมเสำนัอ
แนัะแนัวที่�งในัก�รให้คว�มช่วยเหล่ัอ
  ขัั�นติอนท่ี่� 2 :	ประม�ณ	1	เด่ำอนั	หลัังจ�กส่ำงหนัังส่ำอแล้ัว	
จะจัดำส่ำงเจ้�หน้ั�ท่ี่�เข้�ร่วมตรวจสำอบข้อเท็ี่จจริงในัพ่ิ�นัท่ี่�ร่วมกับ
ส่ำวนัร�ชก�รท่ี่�เก่�ยวข้อง
  ขัั�นติอนท่ี่� 3 :	หน่ัวยง�นัท่ี่�เก่�ยวข้องสำรุปผู้ลัก�รตรวจสำอบ
ข้อเท็ี่จจริง	พิร้อมแนัวที่�งในัก�รให้คว�มช่วยเหล่ัอตอบกลัับ
ม�ยังสำำ�นัักง�นั	กปร.	ภ�ยในัระยะเวลั�ท่ี่�กำ�หนัดำ	ดัำงน่ั�
	 	 1.	 กรมชลัประที่�นั		 90	วันั

ร้ปีแบับัและวิธ่ิการท้ลเกล้าฯ

กรอบัระยุะเวลาในการตรวจสอบัข้อเท็จจริง
ของสำานักงาน กปีร. กรณ่ราษฎรท้ลเกล้าฯ ถวายุฎ่กา

ขั�นตอนและระยุะเวลาในการตรวจสอบัข้อเท็จจริง
ของสำานักงาน กปีร.

	 	 2.	 กรมอุที่ย�นัแห่งช�ติ	สัำตว์ป่�	แลัะพัินัธ์ุิ์พ่ิช		 60	วันั
	 	 3.	 กระที่รวงมห�ดำไที่ย		 15	วันั
	 	 4.	 หน่ัวยง�นัอ่�นั	ๆ		 30	วันั
  ขัั�นติอนท่ี่� 4 :	เม่�อได้ำรับข้อม้ลัจ�กหน่ัวยง�นัครบถ้วนัแล้ัว	
สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 จะจัดำที่ำ�สำรุปข้อม้ลัเสำนัอสำำ�นัักพิระร�ชวัง	
โดำยม่กรอบระยะเวลั�	40	วันั	นัับจ�กท่ี่�ได้ำรับหนัังส่ำอฉบับสุำดำท้ี่�ย
ของหน่ัวยง�นัต่�ง	ๆ	เพ่ิ�อนัำ�ขึ�นักร�บบังคมท้ี่ลัขอพิระร�ชที่�นั
พิระบรมร�ชวินัิจฉัย	 จ�กพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	
เพ่ิ�อขอพิระร�ชที่�นัพิระมห�กรุณ�	ต่อไป
	 	 นั	อกจ�กนั่ �ในัปี	2551	สำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�
กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	ไดำ้
อัญเชิญพิระร�ชกระแสำของพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระบรมชนัก�
ธิ์ิเบศร	 มห�ภ้มิพิลัอดำุลัยเดำชมห�ร�ช	 บรมนั�ถบพิิตร	
เก่�ยวกับก�รดำำ�เนิันัง�นัเร่�องฎ่ีก�	สำรุปได้ำดัำงน่ั�
	 	 1.	ขั�นัตอนัแลัะวิธ่ิ์ก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริท่ี่�ม�จ�กฎ่ีก�
	 	 	 	 1.1	โครงก�รขนั�ดำใหญ่ม่งบประม�ณในัก�รดำำ�เนัินั
ง�นัส้ำง	มอบหม�ยให้สำำ�นัักง�นั	กปร.	รับดำำ�เนิันัก�ร
	 	 	 	 1.2.	โครงก�รขนั�ดำเล็ัก	แลัะเป็นัโครงก�รท่ี่�ม่กิจกรรม
ดำำ�เนิันัง�นัครบวงจร	ม่คว�มจำ�เป็นัเร่งด่ำวนัแลัะใช้งบประม�ณ
ไม่ส้ำงม�ก	มอบหม�ยให้ม้ลันิัธิิ์ชัยพัิฒนั�รับดำำ�เนิันัก�ร
	 	 	 	 1.3.	โครงก�รที่่�สำ�ม�รถใช้งบปกติของสำ่วนัร�ชก�ร
ดำำ�เนัินัก�รไดำ้ให้ประสำ�นัแจ้งสำ่วนัร�ชก�รที่่�เก่ �ยวข้องรับ
ดำำ�เนิันัก�ร
	 	 2.	ก�รที่ำ�โครงก�รแก้ปัญห�ของผู้้้ร้องฎ่ีก�	ควรพิิจ�รณ�
ประโยชน์ัท่ี่�เกิดำจ�กโครงก�รว่�	ต้องสำร้�งประโยชน์ัให้เกิดำกับ
ชุมชนั	หม่้บ้�นัในัส่ำวนัรวมม�กกว่�แก้ปัญห�เฉพิ�ะผู้้้ร้อง
	 	 3.	ที่รงให้คว�มสำำ�คัญกับก�รประช�สำัมพิันัธิ์์สำร้�งคว�ม
เข้�ใจกับผู้้้ร้อง	 ชุมชนั	 ในัระหว่�งก�รดำำ�เนัินัก�รโครงก�ร	
โดำยควรประช�สำัมพิันัธิ์์สำร้�งคว�มเข้�ใจให้เห็นัถึงพิระมห�
กรุณ�ธิิ์คุณท่ี่�พิระร�ชที่�นัคว�มช่วยเหล่ัอแก่ร�ษฎีรท่ี่�เด่ำอดำร้อนั	
ทัี่�งน่ั�	สำ�ม�รถใช้ส่ำ�อประเภที่ต่�ง	ๆ 	เช่นั	วิที่ยุของส่ำวนัร�ชก�ร
ในัพ่ิ�นัท่ี่�	เช่นั	วิที่ยุที่ห�ร	สำถ�บันัก�รศึกษ�	หร่อที่�งเว็บไซ้ต์ต่�ง	ๆ

หมายเหตุิ :	 *เป็นัฎ่ีก�ท่ี่�ไม่ใช่เฉพิ�ะของปีงบประม�ณ	2565	โดำยม่ฎ่ีก�สำะสำมม�จ�กปีงบประม�ณก่อนัหน้ั�

ภ�คกลั�ง

ภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ

ภ�คเหน่ัอ

ภ�คใต้

รวม

5

5

5

-

15

2

2

5

-

9

6

-

4

6

16

4

-

1

5

10

พ่�นท่�ภาค ฎ่กาเข้า 
(เรื�อัง)

รับัเป็ีนโครงการอันเน่�อง
ม่าจากพระราชดำำาริ

(โครงการ)*

ช่วยุเหล่อ
ด้ำวยุแนวทางอ่�น

(เรื�อัง)*

สำานักงาน กปีร.
ตอบัสำานักพระราชวัง 

(เรื�อัง)*

การดำำาเนินการด้ำานฎ่กาของสำานักงาน กปีร. ในปีีงบัปีระม่าณ พ.ศ. 2565 สรุปีได้ำดัำงน่�



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)90

การติดำตาม่และขับัเคล่�อนโครงการ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ
	 	 คณะกรรมก�รติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ไดำ้จัดำให้ม่ก�รประชุมคณะกรรมก�รติดำต�ม
แลัะขับเคล่ั�อนัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ครั�งท่ี่�	1/2565	วันัอังค�รท่ี่�	19	กรกฎี�คม	2565	ณ	ห้องประชุม	101	
อ�ค�รสำำ�นัักง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	โดำยม่นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	เป็นัประธิ์�นั	แลัะองคมนัตร่	
6	ท่ี่�นั	เป็นัรองประธิ์�นัก�รประชุม	หัวหน้ั�ส่ำวนัร�ชก�รท่ี่�เก่�ยวข้อง	จำ�นัวนั	13	หน่ัวยง�นั	เป็นักรรมก�ร	แลัะเลัข�ธิิ์ก�ร	
กปร.	เป็นักรรมก�รแลัะเลัข�นุัก�ร

	 	 โดำยก�รประชุมไดำ้สำรุปผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	
มห�ภ้มิพิลัอดุำลัยเดำชมห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร	จำ�นัวนั	113	โครงก�รในัปีงบประม�ณ	2565	นั�ยกรัฐมนัตร่ได้ำพิิจ�รณ�อนุัมัติ
งบประม�ณ	กปร.	จำ�นัวนั	4	โครงก�ร	วงเงินั	65,526,000	บ�ที่	ซึ้�งม่ผู้ลัคว�มก้�วหน้ั�ในัก�รดำำ�เนิันัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริในัภ�พิรวมแยกร�ยภ�ค	ได้ำดัำงน่ั�

	 	 โดำยที่่�ประชุมม่มติให้หนั่วยง�นัที่่�เก่�ยวข้องเร่งรัดำ	ผู้ลัักดำันัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริที่ั�งโครงก�รที่่�ไดำ้รับก�ร
สำนัับสำนุันังบประม�ณไปแล้ัว	จำ�นัวนั	68	โครงก�ร	ให้สำ�ม�รถดำำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัท่ี่�กำ�หนัดำไว้	นัอกจ�กน่ั�	ขอให้หน่ัวยง�นัต่�ง	ๆ 	
เร่งรัดำผู้ลัักดำันัโครงก�รที่่�อย้่ระหว่�งเตร่ยมคว�มพิร้อมเสำนัอของบประม�ณ	 แลัะโครงก�รที่่�ต้องประสำ�นัติดำต�มเร่งรัดำ	
รวมจำ�นัวนั	45	โครงก�ร	อย่�งเร่งด่ำวนัต่อไป

**ข้อม้ลั	ณ	วันัท่ี่�	30	มิถุนั�ยนั	2565

เหน่ัอ

กลั�ง

ตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ

ใต้

รวม

54

16

29

14

113

21

12

18

4

55

33

4

11

10

58

16

4

15

7

42

14

6

6

0

26

23

2

8

4

37

1

4

0

3

8

ภาค
จำานวน

รวม่
โครงการ พระราชดำำาริ

ตรง ฎ่กา

สถานะโครงการ
ท่�ม่าโครงการ

สนับัสนุนงบัปีระม่าณแล้ว (โครงการ) อยุ่้ระหว่างดำำาเนินการ (โครงการ)

ดำำาเนินการ
แล้วเสร็จ

เตร่ยุม่ความ่
พร้อม่/สาม่ารถ

ขับัเคล่�อนได้ำ

อยุ่้ระหว่าง
ดำำาเนินการ

ต้องปีระสาน
ติดำตาม่เร่งรัดำ
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การติดำตาม่และขับัเคล่�อนโครงการ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ โดำยุองคม่นตร่

 ภาคกลาง จำานวน 14 ครั�ง

วันท่ี่� 7 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลัิต	พิุกผู้�สำุข	องคมนัตร่	แลัะคณะฯ	
เดำินัที่�งไปติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
ในัเขตพิ่�นัที่่�จังหวัดำจันัที่บุร่	ณ	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ห้วยแห้ง
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลัพิลัิ�ว	 อำ�เภอแหลัมสำิงห์	
จังหวัดำจันัที่บุร่

วันท่ี่� 8 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลัิต	พิุกผู้�สำุข	องคมนัตร่	แลัะคณะฯ	
เป็นัประธิ์�นัก�รประชุมเพ่ิ�อติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร
พัิฒนั�แหล่ังนัำ��อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัพ่ิ�นัท่ี่�ภ�คกลั�ง	
แลัะลังติดำต�มก�รบริห�รจัดำก�รของโครงก�รอ่�งเก็บนัำ��
แซ้ร์อออันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำสำระแก้ว

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าห�วยุแห�งอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ ตำาบัลพลิ�ว
อัำาเภอัแหลมสิงห์ จังหวัดำจันทบุัร้

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าแซ้ร์อัอัอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ จังหวัดำสระแก�ว

	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	จอม	รุ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	เดิำนัที่�งไปติดำต�มแลัะขับเคล่ั�อนัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�
จังหวัดำลัพิบุร่	 จำ�นัวนั	 2	 โครงก�ร	 ดำังนั่�	 โครงก�รฝ�ยบ้�นัโคกเจริญพิร้อมระบบสำ่งนัำ��อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ
ตำ�บลัโคกเจริญ	 อำ�เภอโคกเจริญ	 จังหวัดำลัพิบุร่	 แลัะโครงก�รพิัฒนั�แหลั่งนัำ��บ้�นัฝ�ยพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
ตำ�บลัเข�แหลัม	อำ�เภอชัยบ�ดำ�ลั	จังหวัดำลัพิบุร่

โครงการพัฒนาแหล่งนำ�าบั�านฝั่ายุพัฒนาอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ
ตำาบัลเขาแหลม อัำาเภอัชัยุบัาดำาล จังหวัดำลพบุัร้

วันท่� 7 - 8 พฤศจิกายุน 2564
ครั�งท่� 

1

วันท่� 19 ม่กราคม่ 2565
ครั�งท่� 

2



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)92

	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะคณะฯ	เดิำนัที่�งไปติดำต�มแลัะขับเคล่ั�อนัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�
จังหวัดำนัครนั�ยก	ประกอบด้ำวย	 โครงก�รเข่�อนัขุนัด่ำ�นัปร�ก�รชลั	แลัะโครงก�รระบบท่ี่อส่ำงนัำ��ฝั�งซ้้�ยเข่�อนัขุนัด่ำ�นัปร�ก�รชลั	
-	คลัองส่ำเส่ำยดำ	อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ณ	อ�ค�รควบคุมก�รบริห�รจัดำก�รนัำ��	เข่�อนัขุนัด่ำ�นัปร�ก�รชลั	อำ�เภอเม่องนัครนั�ยก	
จังหวัดำนัครนั�ยก

วันท่ี่� 9 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565 
	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะพิลัอ�ก�ศเอก	
จอม	รุ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	ติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
อันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ณ	ศ้นัย์เร่ยนัร้ ้หม่อนัไหม
เฉลัิมพิระเก่ยรติภ�ยในัโครงก�รต�มพิระร�ชประสำงค์
ดำอนัขุนัห้วย	ตำ�บลัดำอนัขุนัห้วย	อำ�เภอชะอำ�	จังหวัดำเพิชรบุร่	
แลัะพิลัอ�ก�ศเอก	ชลัิต	พิุกผู้�สำุข	องคมนัตร่	เป็นัประธิ์�นั
เปิดำศ้นัย์เร่ยนัร้้ด้ำ�นัหม่อนัไหมเฉลิัมพิระเก่ยรติ	เย่�ยมชมภ�ยในั
ศ้นัย์เร่ยนัร้้หม่อนัไหมเฉลิัมพิระเก่ยรติ	แลัะโครงก�รอนุัรักษ์
แลัะฟ้ื้�นัฟ้ื้สำภ�พิพ่ิ�นัท่ี่�บริเวณเข�นั�งพัินัธุิ์รัต	(เข�เจ้�ลั�ยใหญ่)	
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอชะอำ�	จังหวัดำเพิชรบุร่

วันท่ี่� 10 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565
	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะพิลัอ�ก�ศเอก	
จอม	รุ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	ติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ณ	โครงก�รชลัประที่�นัเพิชรบุร่	
อำ�เภอที่่�ย�ง	จังหวัดำเพิชรบุร่	แลัะโครงก�รที่�งนัำ ��ลั้นั
ร�ชประช�นัุเคร�ะห์	 13	 ตำ�บลัปึกเต่ยนั	 อำ�เภอที่่�ย�ง	
จังหวัดำเพิชรบุร่

อัาคารควบัคุมการบัริหารจัดำการนำ�า เขื�อันขุนด่ำานปราการชล
อัำาเภอัเมือังนครนายุก จังหวัดำนครนายุก

โครงการชลประทานเพชรบุัร้ อัำาเภอัท่ายุาง จังหวัดำเพชรบุัร้

ศ้นย์ุเร้ยุนร้�ดำ�านหม่อันไหมเฉีลิมพระเก้ยุรติ

วันท่� 20 ม่กราคม่ 2565
ครั�งท่� 

3

วันท่� 9 - 10 กุม่ภาพันธ์ิ 2565
ครั�งท่� 

4
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	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	ติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�ก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รจัดำพัิฒนั�ท่ี่�ดิำนัต�มพิระร�ชประสำงค์
หม้่บ้�นัสำหกรณ์หนัองพิลัับ–กลััดำหลัวง	อำ�เภอหัวหินั	จังหวัดำประจวบค่ร่ขันัธิ์์	แลัะอำ�เภอที่่�ย�ง	จังหวัดำเพิชรบุร่	พิร้อม
เย่�ยมชมนิัที่รรศก�รของหน่ัวยง�นัต่�งๆ	สิำนัค้�ที่�งก�รเกษตรจ�กสำม�ชิกของโครงก�รฯ	แลัะติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร
สำหกรณ์ก�รเกษตรโรงส่ำข้�วพิระร�ชที่�นัอ่�วน้ัอย	จำ�กัดำ	ตำ�บลัอ่�วน้ัอย	อำ�เภอเม่องประจวบค่ร่ขันัธ์ิ์	จังหวัดำประจวบค่ร่ขันัธ์ิ์

วันท่ี่� 28 เมษายน 2565 
  พิลัอ�ก�ศเอก	ชลัิต	พิุกผู้�สำุข	องคมนัตร่	แลัะคณะฯ	
ไปติดำต�มโครงก�รสำถ�นั่สำ้บนัำ��ดำ้วยไฟื้ฟื้้�พิร้อมระบบสำ่งนัำ��
หนัองหญ้�ก�ดำอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัห้วยกระเจ�	
อำ�เภอห้วยกระเจ�	จังหวัดำก�ญจนับุร่	

วันท่ี่� 29 เมษายน 2565
  พิลัอ�ก�ศเอก	ชลัิต	พิุกผู้�สำุข	องคมนัตร่	แลัะคณะฯ	
ติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รฝ�ยที่ดำนัำ��บ้�นัร�งเข้พิร้อม
ระบบสำ่งนัำ��อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลัหนัองกุ่ม	
อำ�เภอบ่อพิลัอย	จังหวัดำก�ญจนับุร่	

โครงการสถาน้ส้บันำ�าดำ�วยุไฟฟ้าพร�อัมระบับัส่งนำ�าหนอังหญ�ากาดำ
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ ตำาบัลห�วยุกระเจา อัำาเภอัห�วยุกระเจา 

จังหวัดำกาญจนบุัร้

โครงการฝั่ายุทดำนำ�าบั�านรางเข�พร�อัมระบับัส่งนำ�าอัันเนื�อังมาจาก
พระราชดำำาริ ตำาบัลหนอังกุ่ม อัำาเภอับ่ัอัพลอัยุ จังหวัดำกาญจนบุัร้ 

โครงการจัดำพัฒนาท้�ดิำนตามพระราชประสงค์หม่้บั�านสหกรณ์
หนอังพลับั–กลัดำหลวง อัำาเภอัหัวหิน จังหวัดำประจวบัค้ร้ขันธ์ิ 

และอัำาเภอัท่ายุาง จังหวัดำเพชรบุัร้

โครงการสหกรณ์การเกษตรโรงส้ข�าวพระราชทานอ่ัาวน�อัยุ จำากัดำ 
ตำาบัลอ่ัาวน�อัยุ อัำาเภอัเมือังประจวบัค้ร้ขันธ์ิ จังหวัดำประจวบัค้ร้ขันธ์ิ

วันท่� 16 ม่่นาคม่ 2565
ครั�งท่� 

5

วันท่� 28 – 29 เม่ษายุน 2565
ครั�งท่� 

6
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วันท่ี่� 29 พิ่ฤษภาคม 2565 
  พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะพิลัอ�ก�ศเอก	
จอม	รุ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	พิร้อมคณะฯ	ไปติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นั
โครงก�รในัเขต	พ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำจันัที่บุร่	ณ	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��
คลัองต�พิลั�ยอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลัที่ร�ยข�ว	
อำ�เภอสำอยดำ�ว	จังหวัดำจันัที่บุร่	แลัะโครงก�รแก้มลิังบึงบ้�นั
ขอมอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลัท่ี่�ช้�ง	 อำ�เภอเม่อง	
จังหวัดำจันัที่บุร่

วันท่ี่� 16 ม่ถุึนายน 2565
  พิลัอ�ก�ศเอก	จอม	รุ ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	แลัะคณะฯ	
เข้�ร่วมประชุมห�ร่อเพิ่�อติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำร�ชบุร่	ณ	ห้องประชุม
อุที่ย�นัแห่งช�ติเฉลัิมพิระเก่ยรติไที่ยประจันั	 ตำ�บลับ้�นับึง	
อำ�เภอบ้�นัค�	จังหวัดำร�ชบุร่	จำ�นัวนั	2	โครงก�ร	ไดำ้แก่	
โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ร�งขย่อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะ
โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��บ้�นัโปร่งพิรหมอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
ตำ�บลัย�งหัก	อำ�เภอป�กท่ี่อ	จังหวัดำร�ชบุร่

วันท่ี่� 17 ม่ถุึนายน 2565
	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	 จอม	 รุ่งสำว่�ง	 องคมนัตร่	 แลัะคณะฯ	
ไปติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอ่�งเก็บนัำ��เข�หัวแดำง
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลัย�งหัก	 อำ�เภอป�กที่่อ	
จังหวัดำร�ชบุร่	แลัะไดำ้เดำินัที่�งไปเย่�ยมชมแปลังเกษตรพิ่�นัที่่�
ประม�ณ	9	ไร่	ของนั�ยจำ�นังค์	แพิลัอย	ร�ษฎีรบ้�นัท่ี่�ย�ง	
ซ้ึ�งเป็นัผู้้้ใช้นัำ��จ�กอ่�งเก็บนัำ��เข�หัวแดำง	แลัะเป็นัตัวอย่�ง
ของเกษตรกร

วันท่ี่� 30 พิ่ฤษภาคม 2565
  พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะพิลัอ�ก�ศเอก	
จอม	รุ ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	พิร้อมคณะฯ	ไปติดำต�มคว�ม
ก้�วหนั้�ก�รปรับปรุงสำนั�มบินัที่่�ใหม่	 จังหวัดำจันัที่บุร่	
ณ	 หนั่วยปฏิิบ ัต ิก�รฝนัหลัวงจันัที่บุร ่	 ต ำ�บลัที่่�ใหม่	
อำ�เภอท่ี่�ใหม่	จังหวัดำจันัที่บุร่

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าคลอังตาพลายุอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
ตำาบัลทรายุขาว อัำาเภอัสอัยุดำาว จังหวัดำจันทบุัร้ 

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าบั�านโปร่งพรหมอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
ตำาบัลยุางหัก อัำาเภอัปากท่อั จังหวัดำราชบุัร้

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าเขาหัวแดำงอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
ตำาบัลยุางหัก อัำาเภอัปากท่อั จังหวัดำราชบุัร้

หน่วยุปฏิิบััติการฝั่นหลวงจันทบุัร้ ตำาบัลท่าใหม่ อัำาเภอัท่าใหม่ 
จังหวัดำจันทบุัร้

วันท่� 29 – 30 พฤษภาคม่ 2565
ครั�งท่� 

7 วันท่� 16 – 17 มิ่ถุนายุน 2565
ครั�งท่� 

8
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วันท่ี่� 29 กรกฎาคม 2565 
	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลัิต	พิุกผู้�สำุข	องคมนัตร่	เดำินัที่�งไปยัง
โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ทีุ่ ่งข�มอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ
ตำ�บลัไร่ใหม่พัิฒนั�	อำ�เภอชะอำ�	จังหวัดำเพิชรบุร่	เป็นัประธิ์�นั
ในัพิิธ่ิ์เปิดำกิจกรรม	โครงก�รร่วมใจเฉลิัมพิระเก่ยรติ	ประจำ�ปี	
2565	 “ปลั้กป่�	 รักษ์นัำ ��	 สำ่บสำ�นั	 พิระร�ชปณิธิ์�นั”	
แลัะเดำินัที่�งไปยัง	อ่�งเก็บนัำ��ห้วยไม้ต�ยอันัเนั่�อง	ม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัไร่ใหม่พัิฒนั�	อำ�เภอชะอำ�	จังหวัดำเพิชรบุร่	
เพิ่�อรับฟื้ังผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นั	พิร้อมที่ั�งเย่�ยมชมแปลังเกษตร
ของนั�งรุ ่งที่ิพิย์	 ดำ ่เดำ ่นั	 ตั �งอย้ ่ในัตำ�บลัไร่ใหม่พิัฒนั�	
อำ�เภอชะอำ�	จังหวัดำเพิชรบุร่

วันท่ี่� 30 กรกฎาคม 2565
  พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่		เดิำนัที่�งไปยัง	
เข่�อนัเพิชร	 ตำ�บลัที่่�คอย	 อำ�เภอที่่�ย�ง	 จังหวัดำเพิชรบุร่	
รับฟื้ังร�ยง�นัสำถ�นัก�รณ์นัำ��	เพิ่�อเตร่ยมคว�มพิร้อมในัก�ร
รับม่อกับสำถ�นัก�รณ์นัำ��ที่่วมที่่�อ�จจะเกิดำในัฤดำ้ฝนั	 แลัะ
คว�มก้�วหนั้�ก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รบรรเที่�อุที่กภัยพิ่�นัที่่�
ลุ่ัมนัำ��เพิชรบุร่ตอนัล่ั�งอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ

	 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะนั�ยปวัตร์	นัวะมะรัตนั	รองเลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	พิร้อมด้ำวย	นั�งสุำพิร	ตร่นัรินัที่ร์	ท่ี่�ป
รึกษ�ดำ้�นัก�รประสำ�นัง�นัโครงก�รฯ	 แลัะเจ้�หนั้�ที่่�สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 เดำินัที่�งไปยังศ้นัย์เร่ยนัร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	
กรมอุที่ย�นัแห่งช�ติ	สำัตว์ป่�	แลัะพิันัธิ์ุ์พิ่ช	(โครงก�รชั�งหัวมันัต�มพิระร�ชดำำ�ริ)	อำ�เภอที่่�ย�ง	จังหวัดำเพิชรบุร่	องคมนัตร่	
เป็นัประธิ์�นัในัพิิธิ์่เปิดำศ้นัย์เร่ยนัร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	กรมอุที่ย�นัแห่งช�ติ	สำัตว์ป่�	แลัะพิันัธิ์ุ์พิ่ช	แลัะเปิดำกิจกรรม
เฉลัิมพิระเก่ยรติสำมเดำ็จพิระนั�งเจ้�สำิริกิติ�	พิระบรมร�ชินั่นั�ถ	พิระบรมร�ชชนันั่พิันัปีหลัวง	เนั่�องในัโอก�สำมห�มงคลัเฉลัิม
พิระชนัมพิรรษ�	90	พิรรษ�	12	สิำงห�คม	2565

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าทุ่งขามอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
ตำาบัลไร่ใหม่พัฒนา อัำาเภอัชะอัำา จังหวัดำเพชรบุัร้

ศ้นย์ุเร้ยุนร้�ตามแนวพระราชดำำาริ กรมอุัทยุานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุิพืช อัำาเภอัท่ายุาง จังหวัดำเพชรบุัร้

เขื�อันเพชร ตำาบัลท่าคอัยุ อัำาเภอัท่ายุาง จังหวัดำเพชรบุัร้

วันท่� 7 สิงหาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

9

วันท่� 29 -30 กรกฎาคม่ 2565
ครั�งท่� 

10



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)96

	 	 นั�ยพิลั�กร	 สำุวรรณรัฐ	 องคมนัตร่	 เป็นัประธิ์�นัในัพิิธิ์่เปิดำนัิที่รรศก�ร	 “ร่วมสำมัย	 สำร้�งแรงบันัดำ�ลัใจแลัะนัวัตกรรม	
เพ่ิ�อส่ำบสำ�นั	รักษ�	แลัะต่อยอดำ	โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ”	ณ	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�เข�หินัซ้้อนัอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอพินัมสำ�รค�ม	จังหวัดำฉะเชิงเที่ร�	แลัะเดำินัที่�งไปยังศ้นัย์เร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	บ้�นัหัวกระพิ่�	
ตำ�บลับ้�นัซ้่อง	อำ�เภอพินัมสำ�รค�ม	จังหวัดำฉะเชิงเที่ร�	เพิ่�อเปิดำอ�ค�รแปรร้ปผู้ลัผู้ลัิตที่�งก�รเกษตร	พิร้อมที่ั�งมอบต้นัไม้
ให้กับผู้้ ้นัำ�ชุมชนันัำ�ไปปลั้กในัพิ่ �นัที่่ �สำ�ธิ์�รณะ	 เพิ่ �อเฉลัิมพิระเก่ยรติสำมเดำ็จพิระนั�งเจ้�สำิริกิติ �	 พิระบรมร�ชินั่นั�ถ	
พิระบรมร�ชชนัน่ัพัินัปีหลัวง	ในัโอก�สำครบรอบ	90	พิรรษ�

วันท่ี่� 7 ส่ิงหาคม 2565
	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	เข้�ร่วมพิิธ่ิ์เปิดำ	
โครงก�ร	“สำร้�งป่�	รักษ์นัำ��	รักษ์ดิำนั	จังหวัดำประจวบค่ร่ขันัธ์ิ์	
เฉลิัมพิระเก่ยรติ	สำมเด็ำจพิระนั�งเจ้�สิำริกิติ�	พิระบรมร�ชิน่ันั�ถ	
พิระบรมร�ชชนันั่พิันัปีหลัวง	ณ	ศ้นัย์ปฏิิบัติก�รโครงก�ร
จัดำพัิฒนั�ท่ี่�ดิำนั	ต�มพิระร�ชประสำงค์	หนัองพิลัับ-กลััดำหลัวง	
ตำ�บลัหนัองพิลัับ	อำ�เภอหัวหินั	จังหวัดำประจวบค่ร่ขันัธ์ิ์	แลัะ
ติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�ก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��บ้�นัป่�ลัะอ้อันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัห้วยสำัตว์ใหญ่	อำ�เภอหัวหินั	จังหวัดำ
ประจวบค่ร่ขันัธ์ิ์	

วันท่ี่� 8 ส่ิงหาคม 2565
 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะนั�ยจรัลัธิ์�ดำ�	
กรรณสำ้ต	องคมนัตร่	เข้�ร่วมพิิธิ์่ว�งศิลั�ฤกษ์ศ้นัย์ถ่�ยที่อดำ
เที่คโนัโลัย่ดำ้�นัก�รดำัดำแปรสำภ�พิอ�ก�ศต�มตำ�ร�ฝนัหลัวง
พิระร�ชที่�นั	ณ	อำ�เภอชะอำ�	จังหวัดำเพิชรบุร่	แลัะเดำินัที่�ง
ไปยัง	 ศ้นัย์ฝนัหลัวงหัวหินั	 สำนั�มบินับ่อฝ้�ย	 อำ�เภอหัวหินั	
จังหวัดำประจวบค่ร่ขันัธิ์์	เข้�ร่วมพิิธิ์่นั้อมรำ�ลัึกในัพิระมห�
กรุณ�ธิิ์คุณพิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระบรมชนัก�ธิิ์เบศร	มห�ภ้มิพิลั
อดำุลัยเดำชมห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร	ที่่ �ที่รงม่ต่อโครงก�ร
พิระร�ชดำำ�ริฝนัหลัวง	

โครงการจัดำพัฒนาท้�ดิำน ตามพระราชประสงค์ หนอังพลับั-กลัดำหลวง 
ตำาบัลหนอังพลับั อัำาเภอัหัวหิน จังหวัดำประจวบัค้ร้ขันธ์ิ

ศ้นย์ุฝั่นหลวงหัวหิน สนามบิันบ่ัอัฝ้ั่ายุ อัำาเภอัหัวหิน 
จังหวัดำประจวบัค้ร้ขันธ์ิ

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้�อันอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
อัำาเภอัพนมสารคาม จังหวัดำฉีะเชิงเทรา

วันท่� 8 สิงหาคม่ 2565
ครั�งท่� 

11

วันท่� 7 - 8 สิงหาคม่ 2565
ครั�งท่� 

12
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	 	 นั�ยจรัลัธิ์�ดำ�	กรรณส้ำต	องคมนัตร่	เข้�ร่วมพิิธ่ิ์เปิดำกิจกรรมปล่ัอยพัินัธ์ุิ์สัำตว์นัำ��	เพ่ิ�อถว�ยเป็นัพิระร�ชกุศลั	เน่ั�องในัวโรก�สำ
มห�มงคลัเฉลัิมพิระชนัมพิรรษ�	สำมเดำ็จพิระนั�งเจ้�สำิริกิติ�	พิระบรมร�ชินั่นั�ถ	พิระบรมร�ชชนันั่พิันัปีหลัวง	พิระชนัม�ยุ	
90	พิรรษ�	12	สิำงห�คม	2565	พิร้อมทัี่�งติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�ก�รดำำ�เนิันัง�นัฟื้�ร์มที่ะเลัตัวอย่�งในัสำมเด็ำจพิระนั�งเจ้�สิำริกิติ�	
พิระบรมร�ชิน่ันั�ถ	จังหวัดำเพิชรบุร่	แลัะรับฟัื้งบรรย�ยสำรุปผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัฟื้�ร์มที่ะเลัตัวอย่�ง

วันท่ี่� 7 กันยายน 2565
  พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะพิลัอ�ก�ศเอก	
จอม	รุ ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	 เดำินัที่�งไปติดำต�มก�รบริห�ร
จัดำก�รนัำ ��โครงก�รเข่ �อนัเจ้�พิระย�	 ตำ�บลับ�งหลัวง	
อำ�เภอสำรรพิย�	จังหวัดำชัยนั�ที่	ชัยนั�ที่	ณ	ห้องประชุม
สำำ�นัักง�นัชลัประที่�นัที่่�	12	แลัะรับฟื้ังร�ยง�นัสำรุปผู้ลัก�ร
ดำำ�เนิันัง�นัก�รบริห�รจัดำก�รนัำ��	ณ	โครงก�รแก้มลิังท่ี่�ฉนัวนั
พิร ้อมระบบระบ�ยนัำ ��อ ันัเนั ่ �องม�จ�กพิระร�ชดำ ำ�ร ิ	
ตำ�บลัท่ี่�ฉนัวนั	อำ�เภอมโนัรมย์	จังหวัดำชัยนั�ที่

วันท่ี่� 8 กันยายน 2565
  พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	แลัะพิลัอ�ก�ศเอก	
จอม	รุ่งสำว่�ง	องคมนัตร่	ติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รจัดำ
ห�แหลั่งนัำ��สำนัับสำนันุัพิ่�นัที่่�ตำ�บลัดำอนัดำึงอนััเนั่�องม�จ�กพิระ
ร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลัดำอนัดำึง	 อำ�เภอบ้�นัหม่ �	 จังหวัดำลัพิบุร่	
ณ	ฝ�ยห้วยต�เหล่ัอง	หม่้ท่ี่�	6	คณะแลัะ	เดิำนัที่�งไปเย่�ยมชม
สำภ�พิพิ่�นัที่่�โครงก�รพิัฒนั�แหลั่งนัำ��สำนัับสำนันุัพิ่�นัที่่�ตำ�บลัดำอ
นัดึำง	(แก้มลิังสำระหลัวง)	หม่้ท่ี่�	7	ทัี่�งน่ั�	ได้ำร่วมกับหน่ัวยง�นัท่ี่�
เก่�ยวข้องปล่ัอยปลั�กินัพ่ิช	รวมจำ�นัวนั	20,000	ตัว	

โครงการแก�มลิงท่าฉีนวนพร�อัมระบับัระบัายุนำ�าอัันเนื�อังมาจากพระราช
ดำำาริ ตำาบัลท่าฉีนวน อัำาเภอัมโนรมย์ุ จังหวัดำชัยุนาท

โครงการจัดำหาแหล่งนำ�าสนับัสนุนพื�นท้�ตำาบัลดำอันดึำงอัันเนื�อังมาจาก
พระราชดำำาริ ตำาบัลดำอันดึำง อัำาเภอับั�านหม้� จังหวัดำลพบุัร้

ฟาร์มทะเลตัวอัยุ่างในสมเด็ำจพระนางเจ�าสิริกิติ� พระบัรมราชิน้นาถ 
จังหวัดำเพชรบุัร้

วันท่� 7 - 8 กันยุายุน 2565
ครั�งท่� 

13

วันท่� 31 สิงหาคม่ 2565
ครั�งท่� 

14
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การติดำตาม่และขับัเคล่�อนโครงการ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ โดำยุองคม่นตร่

 ภาคตะวันออกเฉ่ียุงเหน่อ จำานวน 6 ครั�ง

	 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	เดิำนัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัครบรอบวันัก่อตั�งศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัอันัเน่ั�อง
ม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ง�นันิัที่รรศก�รเสำม่อนัจริง	(Virtual	Exhibition)	“39	ปี	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัฯ	ส่ำบสำ�นั	รักษ�	
ต่อยอดำ	เพ่ิ�อก�รพัิฒนั�ท่ี่�ยั�งย่นั”	ณ	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำสำกลันัคร

	 	 นั�ยจรัลัธิ์�ดำ�	กรรณสำ้ต	องคมนัตร่	แลัะ	นั�ยอำ�พินั	กิตติอำ�พินั	องคมนัตร่	เดำินัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริพ่ิ�นัท่ี่�ภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำขอนัแก่นั	ได้ำแก่	โครงก�รฝ�ยห้วยโสำกรังพิร้อม
ระบบส่ำงนัำ��บ้�นัอ่โลัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัแวงน้ัอย	อำ�เภอแวงน้ัอย	จังหวัดำขอนัแก่นั	แลัะโครงก�รขุดำลัอกแก้มลิัง
บึงลัะห�นันั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัลัะห�นันั�	อำ�เภอแวงน้ัอย	จังหวัดำขอนัแก่นั

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาภ้พานอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
จังหวัดำสกลนคร

โครงการฝั่ายุห�วยุโสกรังพร�อัมระบับัส่งนำ�าบั�านอ้ัโลอัันเนื�อังมาจาก
พระราชดำำาริ 

วันท่� 25 พฤศจิกายุน 2564
ครั�งท่� 

1

วันท่� 26 พฤศจิกายุน 2564
ครั�งท่� 

2
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โครงการอ่ัางเก็บันำ�าลำาห�วยุบัอันอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
ตำาบัลโซ้ง อัำาเภอันำ�ายืุน จังหวัดำอุับัลราชธิาน้

	 	 นั�ยจรัลัธิ์�ดำ�	กรรณสำ้ต	องคมนัตร่	แลัะ	นั�ยอำ�พินั	กิตติอำ�พินั	องคมนัตร่	เดำินัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริพ่ิ�นัท่ี่�ภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�น่ั	ได้ำแก่	ก�รประชุมคณะอนุักรรมก�ร
ติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริพิ่�นัที่่�ภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหนั่อ	ครั�งที่่�	1/2565	ณ	ห้องประชุม
ศ้นัย์ปฏิิบัติก�รนัำ��อัจฉริยะ	สำำ�นัักง�นัชลัประที่�นัที่่�	7	อำ�เภอเม่อง	จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�นั่,	โครงก�รแก้มลัิงกุดำนั�แซ้งพิร้อม
อ�ค�รประกอบอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริตำ�บลัหนัองบ่อ	อำ�เภอเม่อง	จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�นั่	แลัะโครงก�รอ่�งเก็บนัำ��
ลัำ�ห้วยบอนัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัโซ้ง	อำ�เภอนัำ��ย่นั	จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�น่ั	

  นั�ยจรัลัธิ์�ดำ�	กรรณสำ้ต	องคมนัตร่	แลัะ	นั�ยอำ�พินั	กิตติอำ�พินั	องคมนัตร่	เดำินัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริพ่ิ�นัท่ี่�ภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำขอนัแก่นั	แลัะจังหวัดำชัยภ้มิ		

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าลำาสะพุงอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ บั�านนาเจริญ 
ตำาบัลหนอังแวง อัำาเภอัหนอังบััวแดำง จังหวัดำชัยุภ้มิ

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าลำาสะพุงอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ บั�านนาเจริญ 
ตำาบัลหนอังแวง อัำาเภอัหนอังบััวแดำง จังหวัดำชัยุภ้มิ

วันท่ี่� 21 เมษายน 2565
 	 เดิำนัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รขุดำลัอกแก้มลิัง
หนัองแสำงอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลัที่่�ศ�ลั�	
อำ�เภอมัญจ�ค่ร่	จังหวัดำขอนัแก่นั	แลัะโครงก�รอ่�งเก็บนัำ��
ลั ำ�สำะพิุงอ ันัเนั ่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร ิ 	 บ ้�นันั�เจร ิญ	
ตำ�บลัหนัองแวง	อำ�เภอหนัองบัวแดำง	จังหวัดำชัยภ้มิ

วันท่ี่� 22 เมษายน 2565
 	 เดิำนัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รขุดำลัอกแก้มลิัง
ห้วยกลัำ��น้ัอยอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัคอนัสำวรรค์	
อำ�เภอคอนัสำวรรค์	จังหวัดำชัยภ้มิ	

วันท่� 11 ม่่นาคม่ 2565
ครั�งท่� 

3

วันท่� 21 – 22 เม่ษายุน 2565
ครั�งท่� 

4



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)100

	 	 นั�ยจรัลัธิ์�ดำ�	กรรณสำ้ต	องคมนัตร่	แลัะ	นั�ยอำ�พินั	กิตติอำ�พินั	องคมนัตร่	เดำินัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริพ่ิ�นัท่ี่�ภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำก�ฬสิำนัธ์ุิ์	ได้ำแก่	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ลัำ�พิะยัง
ตอนับนัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอเข�วง	จังหวัดำก�ฬสิำนัธ์ุิ์,	แปลังเกษตรของนั�ยวิศักดิำ�	อ�รมณ์สำวะ	เกษตรกรผู้้้รับ
ประโยชนั์จ�กโครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ลัำ�พิะยังตอนับนัอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอเข�วง	จังหวัดำก�ฬสำินัธิ์ุ์,	โครงก�ร
อุโมงค์ผัู้นันัำ��ลัำ�พิะยังภ้มิพัิฒน์ัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอเข�วง	จังหวัดำก�ฬสิำนัธ์ุิ์	แลัะแปลังเกษตรของนั�งเปร่ยบม�	
ศร่พิันัลัม	 เกษตรกรเคร่อข่�ยโครงก�รพิัฒนั�พิ่�นัที่่�เกษตรนัำ��ฝนับ้�นัแดำนัสำ�มัคค่อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 อำ�เภอเข�วง	
จังหวัดำก�ฬสิำนัธ์ุิ์	

	 	 นั�ยจรัลัธิ์�ดำ�	กรรณสำ้ต	องคมนัตร่	เดำินัที่�งไปติดำต�มก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริพิ่�นัที่่�ภ�ค
ตะวันัออกเฉ่ยงเหนั่อ	 ในัเขตพิ่ �นัที่่ �จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�นั่	 ไดำ้แก่	 ก�รติดำต�มสำถ�นัก�รณ์นัำ ��	 ณ	 สำถ�นั่วัดำนัำ ��	 M	 7	
บริเวณเชิงสำะพิ�นัเสำร่ประช�ธิิ์ปไตย	ในัเขตเที่ศบ�ลันัครอุบลัร�ชธิ์�น่ั	อำ�เภอเม่องอุบลัร�ชธิ์�น่ั	จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�น่ั,	ก�รประชุม
ติดำต�มภ�พิรวมสำถ�นัก�รณ์นัำ��	 ม�ตรก�รเตร่ยมคว�มพิร้อมแลัะแนัวที่�งก�รช่วยเหล่ัอ	 ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�ภ�คตะวันัออกเฉ่ยงเหน่ัอ,	
พ่ิ�นัท่ี่�ประสำบปัญห�อุที่กภัย	(พ่ิ�นัท่ี่�นัำ��ท่ี่วมซ้ำ��ซ้�กบริเวณสำวนัสำ�ธิ์�รณะห้วยม่วง/วังแดำง)	ในับริเวณเขตเที่ศบ�ลันัครอุบลัร�ชธิ์�น่ั	
อำ�เภอเม่อง	จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�นั่	แลัะโครงก�รก่อสำร้�งสำถ�นั่สำ้บนัำ��ดำ้วยไฟื้ฟื้้�บ้�นัร�ษฎีร์เจริญพิร้อมระบบสำ่งนัำ��อันัเนั่�อง
ม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัอ่�งศิลั�	อำ�เภอพิิบ้ลัมังสำ�ห�ร	จังหวัดำอุบลัร�ชธิ์�น่ั

โครงการก่อัสร�างสถาน้ส้บันำ�าดำ�วยุไฟฟ้าบั�านราษฎีร์เจริญพร�อัมระบับัส่งนำ�าอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ 
ตำาบัลอ่ัางศิลา อัำาเภอัพิบ้ัลมังสาหาร จังหวัดำอุับัลราชธิาน้

วันท่� 7 กรกฎาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

5

วันท่� 16 กันยุายุน 2565 
ครั�งท่� 

6
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การติดำตาม่และขับัเคล่�อนโครงการ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ โดำยุองคม่นตร่

 ภาคเหน่อ จำานวน  7  ครั�ง

วันท่ี่� 18 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัติก�รบ้�นัห้วยอ่�นั	ตำ�บลัเทิี่ดำไที่ย	อำ�เภอแม่ฟ้ื้�หลัวง	
จังหวัดำเช่ยงร�ย	 แลัะไปยังโครงก�รสำถ�นั่พิัฒนั�ก�รเกษตร
ท่ี่�ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริ	บ้�นัห้วยหยวกป่�โซ้	ตำ�บลัแม่สำลัองในั	
อำ�เภอแม่ฟ้ื้�หลัวง	จังหวัดำเช่ยงร�ย	มอบเส่ำ�อกันัหนั�วให้แก่
เดำ็กนัักเร่ยนั	พิร้อมที่ั�งมอบถุงพิระร�ชที่�นั	ให้แก่เจ้�หนั้�ที่่�
ผู้้้ปฏิิบัติง�นัแลัะร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร	

วันท่ี่� 2 ธัินวาคม 2564
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัติก�รตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัห้วยแม่เก่ �ยง	
ตำ�บลัเม่องนัะ	อำ�เภอเช่ยงดำ�ว	จังหวัดำเช่ยงใหม่	มอบถุง
พิระร�ชที่�นัจ�กพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	ไปมอบแก่
เจ้�หน้ั�ท่ี่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นัด้ำ�นัคว�มมั�นัคง	มอบของท่ี่�ระลึักให้แก่
ผู้้้แที่นัหนั่วย	พิร้อมกับเชิญพิระร�ชกระแสำที่รงห่วงใยให้แก่
กำ�ลัังพิลัในัก�รปฏิิบัติหน้ั�ท่ี่�ป้องกันัประเที่ศ

วันท่ี่� 19 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัติก�รบ้�นัสัำนัต้นัเป�	ตำ�บลัแม่เงินั	อำ�เภอเช่ยงแสำนั	
จังหวัดำเช่ยงร�ย	ได้ำมอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่	กำ�ลัังพิลัจ�ก
หน่ัวยปฏิิบัติง�นัด้ำ�นัคว�มมั�นัคงในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำเช่ยงร�ย	
	 	 จ�กนัั�นัเดิำนัที่�งต่อไปยังโครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตร
ท่ี่�ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริ	บ้�นัดำอยบ่อ	ตำ�บลัแม่ย�ว	อำ�เภอเม่อง
เช่ยงร�ย	จังหวัดำเช่ยงร�ย	โอก�สำนั่�	องคมนัตร่แลัะคณะ
มอบเส่ำ�อกันัหนั�วให้แก่เด็ำกนัักเร่ยนั	พิร้อมมอบถุงพิระร�ชที่�นั
ให้แก่เจ้�หน้ั�ท่ี่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นัแลัะร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร

วันท่ี่� 20 พิ่ฤศจ่ักายน 2564
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
โครงก�รสำถ�นั่พิ ัฒนั�ก�รเกษตรที่่ �สำ ้ง	 บ ้�นัป�งขอนั	
ตำ�บลัห้วยชมภ้	อำ�เภอเม่องเช่ยงร�ย	จังหวัดำเช่ยงร�ย	มอบ
เสำ่�อกันัหนั�วให้แก่เดำ็กนัักเร่ยนั	พิร้อมมอบถุงพิระร�ชที่�นั
ให้แก่เจ้�หน้ั�ท่ี่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นัแลัะร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร	แลัะ
ไดำ้มอบเมลั็ดำพิันัธิ์ุ์ข้�วพิระร�ชที่�นัเนั่�องในัง�นัพิระร�ชพิิธิ์่
พ่ิชมงคลัจรดำพิระนัังคัลัแรกนั�ขวัญให้แก่ผู้้้แที่นัร�ษฎีรบั�านห�วยุหยุวกป่าโซ้ ตำาบัลแม่สลอังใน อัำาเภอัแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดำเช้ยุงรายุ

ฐานปฏิิบััติการบั�านสันต�นเปา ตำาบัลแม่เงิน อัำาเภอัเช้ยุงแสน 
จังหวัดำเช้ยุงรายุ

วันท่� 18 – 20 พฤศจิกายุน 2564
ครั�งท่� 

1

วันท่� 2 – 4 ธัินวาคม่ 2564
ครั�งท่� 

2



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)102

	 	 ต่อม�	 เดำินัที่�งไปยังโครงก�รอนัรุักษ์ฟื้้�นัฟื้้สำภ�พิป�่แลัะ
พัิฒนั�คุณภ�พิช่วิตบ้�นันั�ศิริ	ตำ�บลัเม่องนัะ	อำ�เภอเช่ยงดำ�ว	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	มอบเสำ่�อกันัหนั�วให้แก่เดำ็กนัักเร่ยนัพิร้อม
มอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่เจ้�หน้ั�ท่ี่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นั

	 	 จ�กนัั�นั	 เดำินัที่�งไปยังฐ�นัปฏิิบัติก�รพิระธิ์�ตุแสำนัไห	
กองกำ�ลัังผู้�เม่อง	จังหวัดำเช่ยงใหม่	มอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่
เจ้�หนั้�ท่ี่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นัดำ้�นัคว�มมั�นัคง	 พิร้อมรับฟื้ังบรรย�ย
สำรุปสำถ�นัก�รณ์คว�มมั�นัคงในัพิ่�นัที่่�	 แลัะปลั้กต้นัไที่รย้อย
ใบแหลัมเป็นัท่ี่�ระลึัก

โครงการอันุรักษ์ฟื�นฟ้สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพช้วิตบั�านนาศิริ 
ตำาบัลเมือังนะ อัำาเภอัเช้ยุงดำาว จังหวัดำเช้ยุงใหม่

ฐานปฏิิบััติการบั�านสว�า ตำาบัลดำงพญา อัำาเภอับ่ัอัเกลือั จังหวัดำน่าน

บั�านแปกแซ้ม ตำาบัลเปียุงหลวง อัำาเภอัเว้ยุงแหง จังหวัดำเช้ยุงใหม่

วันท่ี่� 3 ธัินวาคม 2564
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
พิ่�นัที่่�โครงก�รสำถ�นั่สำ�ธิ์ิตแลัะถ่�ยที่อดำก�รเกษตรป่�ไม้
สำิ �งแวดำลั้อม	 อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 บ้�นัแปกแซ้ม	
ตำ�บลัเปียงหลัวง	 อำ�เภอเว ่ยงแหง	 จ ังหวัดำเช ่ยงใหม่	
มอบเสำ่�อกันัหนั�วให้แก่เดำ็กในัพิ่�นัที่่�โครงก�รฯ	 พิร้อมมอบ
ถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่เจ้�หนั้�ที่่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นั	แลัะมอบเมลั็ดำ
พิันัธิ์ุ์ข้�วพิระร�ชที่�นัให้แก่ผู้้้แที่นัร�ษฎีร	 พิร้อมกับเชิญ
พิระร�ชกระแสำที่รงห่วงใยให้แก่เจ้�หน้ั�ท่ี่�แลัะร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�
โครงก�รสำถ�น่ัสำ�ธิิ์ตแลัะถ่�ยที่อดำก�รเกษตรป่�ไม้สิำ�งแวดำล้ัอม	
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	บ้�นัแปกแซ้ม

วันท่ี่� 4 ธัินวาคม 2564
 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
พิ่�นัที่่�โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ห้วยป่�กลั้วย	 พิร้อมระบบสำ่งนัำ��	
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	บ้�นัป่�ก่อ	หม้่ที่่ �	10	ตำ�บลั
ตะเค่ยนัปม	อำ�เภอทีุ่่งหัวช้�ง	จังหวัดำลัำ�พิ้นั	รับฟื้ังผู้ลัก�ร
ดำำ�เนิันัโครงก�ร	แลัะมอบของท่ี่�ระลึักให้แก่ผู้้้ว่�ร�ชก�รจังหวัดำ
ลัำ�พ้ินั	ผู้้้อำ�นัวยก�รโครงก�รชลัประที่�นัลัำ�พ้ินั	แลัะตัวแที่นั
กลุ่ัมผู้้้ใช้นัำ��ร�ษฎีรบ้�นัป่�ก่อ

วันท่ี่� 9 ธัินวาคม 2564
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัติก�รบ้�นัสำว้�	 ตำ�บลัดำงพิญ�	 อำ�เภอบ่อเกลั่อ	
จังหวัดำนั่�นั	มอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่กำ�ลัังพิลัจ�กหนั่วย
ปฏิิบัติก�รดำ้�นัคว�มมั�นัคงในัพิ่�นัที่่�จังหวัดำนั่�นั	จ�กนัั�นั
เดำินัที่�งไปเข้�ร่วมประชุมเพิ่�อติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นั
โครงก�รสำถ�นั่พิัฒนั�ก�รเกษตรที่่ �สำ้งต�มพิระร�ชดำำ�ร	ิ
บ้�นัสำะจุก	–	สำะเก่�ยง	ต่อม�เดิำนัที่�งไปยังโรงเร่ยนับ้�นันัำ��ร่พัิฒนั�	
แลัะเดำินัที่�งต่อไปยังโครงก�รสำถ�นั่พิัฒนั�ก�รเกษตรที่่�สำ้ง
ต�มพิระร�ชดำำ�ริ	ภ้พิยัคฆ์้	ตำ�บลัขุนัน่ั�นั	อำ�เภอเฉลิัมพิระเก่ยรติ	
จังหวัดำน่ั�นั

วันท่ี่� 10 ธัินวาคม 2564 
 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไป
ยังฐ�นัปฏิิบัติก�รบ้�นัสำบม�ง	 ตำ�บลัภ้ฟื้้�	 อำ�เภอบ่อเกลั่อ	
จังหวัดำนั่�นั	มอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่กำ�ลัังพิลัของฐ�นั
ปฏิิบัติก�รบ้�นัสำบม�ง	แลัะร่วมรับฟื้ังบรรย�ยสำรุปก�ร
ปฏิิบัติก�รด้ำ�นัยุที่ธิ์ก�รแลัะก�รด้ำแลัรักษ�คว�มสำงบเร่ยบร้อย
ต�มแนัวช�ยแดำนัไที่ย	–	สำ�ธิ์�รณรัฐประช�ธิิ์ปไตยประช�ชนัลั�ว	
ม่พิ่�นัที่่�รับผู้ิดำชอบ	จำ�นัวนั	1	ตำ�บลั	ค่อ	ตำ�บลัภ้ฟื้้�	จำ�นัวนั	
6	หม่้บ้�นั	จ�กนัั�นั	ปล้ักต้นัไที่รเป็นัท่ี่�ระลึัก

วันท่� 9 – 10 ธัินวาคม่ 2564
ครั�งท่� 
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จังหวัดำแม่ฮ่่อังสอัน

วันท่ี่� 22 ธัินวาคม 2564
 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบ ัต ิก�รช ่องที่�งป�งโยนั	 ต ำ�บลัหมอกจำ�แป่	
อำ�เภอเม่องแม่ฮ่องสำอนั	จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	โดำยเชิญสิำ�งของ
พิระร�ชที่�นัมอบให้แก่กำ�ลัังพิลัจ�กหนั่วยกองร้อยตำ�รวจ
ตระเวนัช�ยแดำนั	336	ที่่�ปฏิิบัติง�นัดำ้�นัคว�มมั�นัคงในัพิ่�นัที่่�
จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั

	 	 จ�กนัั�นัเดำินัที่�งไปยังโรงเร่ยนับ้�นักอกจ้นั	 ตำ�บลัภ้ค�	
อำ�เภอปัว	จังหวัดำนั่�นั	มอบเสำ่�อกันัหนั�วให้แก่เดำ็กนัักเร่ยนั
ในัพิ่�นัที่่�	 แลั้วเดำินัที่�งไปโครงก�รพิัฒนั�บ้�นักอก–บ้�นัจ้นั	
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 เพิ่ �อร่วมประชุมติดำต�มผู้ลั
ก�รดำำ�เนิันัง�นัของโครงก�รฯ
	 	 ต่อม�ได้ำเดิำนัที่�งไปยังโครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตรท่ี่�
ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริบ้�นัสำบขุ่นั	 ตำ�บลัป่�ค�	 อำ�เภอท่ี่�วังผู้�	
จังหวัดำนั่�นั	 เย่ �ยมชมผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัของโครงก�ร	
ปลั่อยปลั�ปีกแดำงลังในัลัำ�นัำ��ติ�ว	ปลั้กต้นัไที่รย้อยใบแหลัม
เป็นัที่่�ระลัึก	 แลัะเข้�ร่วมประชุมติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นั
ของโครงก�ร

	 	 จ�กนัั�นั	เดิำนัที่�งไปยังโครงก�รอนุัรักษ์แหล่ังพัินัธุิ์กรรมไม้สัำก
แลัะพัิฒนั�คุณภ�พิช่วิตร�ษฎีรบริเวณป่�ลุ่ัมนัำ��ของ	–	ลุ่ัมนัำ��ป�ย
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	ณ	หนั่วย
ปฏิิบัติก�รพ่ิ�นัท่ี่�บ้�นัมะโนัร�	อำ�เภอป�ย	จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	
มอบเสำ่ �อกันัหนั�วให้แก่เดำ็กนัักเร่ยนัในัพิ่ �นัที่่ �โครงก�รฯ	
พิร้อมเชิญสำิ�งของพิระร�ชที่�นัให้แก่เจ้�หนั้�ที่่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นั
แลัะร�ษฎีรในัพิ่�นัที่่ �โครงก�รฯ	แลัะมอบเมลั็ดำพิันัธิ์ุ ์ข้�ว
พิระร�ชที่�นัเน่ั�องในัง�นัพิระร�ชพิิธ่ิ์พ่ิชมงคลัจรดำพิระนัังคัลั

แรกนั�ขวัญให้แก่ตัวแที่นัร�ษฎีร	รวมถึงร่วมรับฟื้ังบรรย�ย
สำรุปแลัะติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอนัุรักษ์แหลั่ง
พิันัธิ์ุกรรมไม้สำักแลัะพิัฒนั�คุณภ�พิช่วิตร�ษฎีรบริเวณป่�
ลุ่ัมนัำ��ของ	-	ลุ่ัมนัำ��ป�ย	ฯ
	 	 ต่อม�	 เดำินัที่�งไปยังฐ�นัปฏิิบัติก�รฯ	 ไม้ลัันั	 บ้�นัไม้ลัันั	
ตำ�บลัป�งมะผู้้�	อำ�เภอป�งมะผู้้�	จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	ได้ำเชิญ
สำิ�งของพิระร�ชที่�นัมอบให้แก่กำ�ลัังพิลัที่่�ปฏิิบัติง�นัดำ้�นั
คว�มมั�นัคงในัพิ่�นัที่่�จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	หนั่วยเฉพิ�ะกิจ
กรมที่ห�รร�บที่่�	17	แลัะให้โอว�ที่แก่เหลั่�กำ�ลัังพิลั	รวมถึง
รับฟัื้งบรรย�ยสำรุปสำถ�นัก�รณ์คว�มมั�นัคงในัพ่ิ�นัท่ี่�

วันท่ี่� 23 ธัินวาคม 2564
	 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัต ิก�รตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนับ้�นัจ่อปร่�ค่	
ตำ�บลัแม่คง	อำ�เภอแม่สำะเร่ยง	จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	เชิญสิำ�งของ
พิระร�ชที่�นัมอบให้แก่กำ�ลัังพิลัท่ี่�ปฏิิบัติง�นัด้ำ�นัคว�มมั�นัคง
ในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	กองร้อยตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
ที่่�	337		แลัะรับฟื้ังบรรย�ยสำรุปสำถ�นัก�รณ์คว�มมั�นัคงในั
พ่ิ�นัท่ี่�ตะเข็บช�ยแดำนัจังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั
	 	 ต่อม�	ได้ำเดิำนัที่�งไปยังโครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตรท่ี่�
ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริ	ดำอยแบแลั	ตำ�บลัสำบโขง	อำ�เภออมก๋อย	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	มอบเส่ำ�อกันัหนั�วให้แก่เด็ำกนัักเร่ยนั	พิร้อม
เชิญสำิ�งของพิระร�ชที่�นัมอบให้แก่เจ้�หนั้�ที่่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นั	
พิร้อมทัี่�งร่วมรับฟัื้งบรรย�ยสำรุป	แลัะติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นั
โครงก�ร
	 	 จ�กนัั�นั	เดิำนัที่�งไปยังโครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตรท่ี่�
สำ ้งต�มพิระร�ชดำ ำ�ร ิ 	 ดำอยอมพิ�ย	 ต ำ�บลัป�งห ินัฝนั	
อำ�เภอแม่แจ่ม	จังหวัดำเช่ยงใหม่	มอบเสำ่�อกันัหนั�วให้แก่
เดำ็กนัักเร่ยนั	พิร้อมเชิญสำิ �งของพิระร�ชที่�นัมอบให้แก่
เจ้�หนั้�ที่่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นั	รับฟื้ังบรรย�ยสำรุป	แลัะติดำต�มผู้ลั
ก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร

วันท่� 22 - 23 ธัินวาคม่ 2564
ครั�งท่� 
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วันท่ี่� 19 มกราคม 2565
 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัติก�รป�ยสำองแง่	 ตำ�บลัเว่ยงเหนั่อ	 อำ�เภอป�ย	
จังหวัดำแม่ฮ่องสำอนั	 มอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่กำ�ลัังพิลัจ�ก
หนั่วยปฏิบิัติก�รดำ�้นัคว�มมั�นัคงในัพิ่�นัที่่�จังหวดัำแม่ฮ่องสำอนั	
มอบโอว�ที่แก่เหลั่�กำ�ลัังพิลั	แลัะเดำินัที่�งไปยังโครงก�ร
สำถ�นั่พิัฒนั�ก�รเกษตรที่่�สำ้งต�มพิระร�ชดำำ�ริ	 บ้�นัเสำ�แดำง	
ตำ�บลัแจ่มหลัวง	อำ�เภอกัลัย�ณิวัฒนั�	จังหวัดำเช่ยงใหม่	มอบ
เสำ่�อกันัหนั�วให้แก่เดำ็กนัักเร่ยนั	พิร้อมมอบถุงพิระร�ชที่�นั
ให้แก่เจ้�หน้ั�ท่ี่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นัแลัะร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร

วันท่ี่� 20 มกราคม 2565
	 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
โครงก�รฟื้�ร์มตัวอย่�งต�มพิระร�ชดำำ�ริ	 บ้�นัขุนัแตะ	
อำ�เภอจอมที่อง	จังหวัดำเช่ยงใหม่	มอบเสำ่�อกันัหนั�วให้แก่
เดำ็กนัักเร่ยนั	พิร้อมมอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่เจ้�หนั้�ที่่�
ผู้้้ปฏิิบัติง�นัแลัะร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร	เย่�ยมชมนิัที่รรศก�ร
ของหนั่วยง�นัที่่�เก่�ยวข้อง	แลัะปลั้กต้นัไที่รย้อยใบแหลัม
ในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร
	 	 ต่อม�	เดิำนัที่�งไปยังโครงก�รพัิฒนั�เบ็ดำเสำร็จลุ่ัมนัำ��สำ�ข�
แม่นัำ ��ปิงอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 อำ�เภอจอมที่อง	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	ชมนิัที่รรศก�รติดำต�มคว�มก้�วหน้ั�โครงก�ร	
แลัะรับฟัื้งบรรย�ยสำรุป	

วันท่ี่� 21 มกราคม 2565
	 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัติก�รบ้�นันัอแลั	 อำ�เภอฝ�ง	 จังหวัดำเช่ยงใหม่	
มอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่กำ�ลัังพิลัจ�กหน่ัวยปฏิิบัติก�รด้ำ�นั
คว�มมั�นัคงในัพ่ิ�นัท่ี่�	ได้ำกล่ั�วให้โอว�ที่แก่เหล่ั�กำ�ลัังพิลั	แลัะ
รับฟัื้งบรรย�ยสำรุปปฏิิบัติก�รด้ำ�นัยุที่ธิ์ก�รแลัะก�รด้ำแลัรักษ�
คว�มสำงบเร่ยบร้อยต�มแนัวช�ยแดำนัไที่ย

ฐานปฏิิบััติการปายุสอังแง่ ตำาบัลเว้ยุงเหนือั อัำาเภอัปายุ 
จังหวัดำแม่ฮ่่อังสอัน

โครงการสถาน้พัฒนาการเกษตรท้�ส้งตามพระราชดำำาริ ภ้ขัดำ ภ้เม้�ยุง 
ภ้สอัยุดำาว อัำาเภอัชาติตระการ จังหวัดำพิษณุโลก

ฐานปฏิิบััติการบััญชาการและควบัคุม บั�านร�อังธิาร ตำาบัลศร้ดำงเย็ุน 
อัำาเภอัไชยุปราการ จังหวัดำเช้ยุงใหม่

	 	 จ�กนัั�นั	เดิำนัที่�งไปยังฐ�นัปฏิิบัติก�รบัญช�ก�รแลัะควบคุม	
บ้�นัร้องธิ์�ร	ตำ�บลัศร่ดำงเย็นั	อำ�เภอไชยปร�ก�ร	จังหวัดำ
เช่ยงใหม่	 องคมนัตร่แลัะคณะมอบถุงพิระร�ชที่�นัให้แก่
กำ�ลัังพิลัจ�กหน่ัวยปฏิิบัติก�รด้ำ�นัคว�มมั�นัคงในัพ่ิ�นัท่ี่�

วันท่ี่� 9 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ฐ�นัปฏิิบัติก�รสำถ�พิร	หมวดำตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัท่ี่�	3144	
ตำ�บลับ่อเบ่�ย	อำ�เภอบ้�นัโคก	จังหวัดำอุตรดำิตถ์	เชิญสำิ�งของ
พิระร�ชที่�นัมอบให้แก่กำ�ลัังพิลัจ�กหนั่วยปฏิิบัติก�ร
ด้ำ�นัคว�มมั�นัคงในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำอุตรดิำตถ์	ได้ำให้โอว�ที่แก่กำ�ลัังพิลั	
แลัะรับฟัื้งบรรย�ยสำรุปง�นัด้ำ�นัคว�มมั�นัคงในัพ่ิ�นัท่ี่�

	 	 จ�กนัั�นั	เดิำนัที่�งไปยังโครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตรท่ี่�
ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริ	ภ้ขัดำ	ภ้เม่�ยง	ภ้สำอยดำ�ว	อำ�เภอช�ติตระก�ร	
จังหวัดำพิิษณุโลัก	มอบเส่ำ�อกันัหนั�วให้แก่เด็ำกนัักเร่ยนั	พิร้อม
มอบสำิ�งของพิระร�ชที่�นัให้แก่เจ้�หนั้�ที่่�ผู้้้ปฏิิบัติง�นัแลัะ
ร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร	แลัะรับฟัื้งบรรย�ยสำรุปผู้ลัก�รดำำ�เนิันั
โครงก�ร

วันท่� 19 – 21 ม่กราคม่ 2565
ครั�งท่� 

5

วันท่� 9 – 11 กุม่ภาพันธ์ิ 2565
ครั�งท่� 

6
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ฐานปฏิิบััติการห�วยุปางยุาง ตำาบัลแม่ต�าน อัำาเภอัท่าสอังยุาง 
จังหวัดำตาก

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าห�วยุใหญ่อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ และ
โครงการแก�มลิงห�วยุใหญ่อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ ตำาบัลห�วยุใหญ่ 

อัำาเภอัเมือังเพชรบ้ัรณ์ จังหวัดำเพชรบ้ัรณ์

วันท่ี่� 7 เมษายน 2565 
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
ศ�ลั�กลั�งจังหวัดำเพิชรบ้รณ์	 อำ�เภอเม่องเพิชรบ้รณ์	
จังหวัดำเพิชรบ้รณ์	เพิ่�อประชุมติดำต�มคว�มก้�วหนั้�ก�ร
ดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�
ภ�คเหนั่อ	พิร้อมที่ั�งติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนัโครงก�รพิัฒนั�
แหล่ังนัำ��เหน่ัอเข่�อนัป่�สัำกชลัสิำที่ธิิ์�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำเพิชรบ้รณ์	
	 	 ต่อม�	 ไดำ้เดำินัที่�งไปยังโครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ห้วยใหญ่
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะโครงก�รแก้มลัิงห้วยใหญ่
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัห้วยใหญ่	อำ�เภอเม่อง
เพิชรบ้รณ์	จังหวัดำเพิชรบ้รณ์	รับฟัื้งบรรย�ยสำรุป	แลัะติดำต�ม
ผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร

วันท่ี่� 10 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565
 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
โรงเร่ยนับ้�นันัำ��หอม	 หม้่ที่่�	 11	 บ้�นัที่่นั�ม้	 ตำ�บลัแม่ต่�นั	
อำ�เภอแม่ระม�ดำ	จังหวัดำต�ก	มอบเส่ำ�อกันัหนั�วให้แก่เด็ำก	แลัะ
เชิญสำิ�งของพิระร�ชที่�นัมอบให้แก่ร�ษฎีร	แลัะผู้้้ปฏิิบัติง�นั
ในัพิ่�นัที่่�โครงก�ร	พิร้อมรับฟื้ังบรรย�ย	ผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นั
โครงก�ร
	 	 ต่อม�	 เดำินัที่�งไปยังโครงก�รอนัุรักษ์สำภ�พิป่�แม่ต่�นั
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 อำ�เภอแม่ระม�ดำ	 จังหวัดำต�ก	
(สำถ�นั่สำหัสำ	บุญญ�วิวัฒนั์	2	(บ้�นัที่่นั�ม้))	รับฟื้ังบรรย�ย
สำรุปผู้ลัก�รดำำ�เนิันัโครงก�ร
	 	 จ�กนัั �นั	 เดำ ินัที่�งถ ึงฐ�นัปฏิิบ ัต ิก�รห ้วยป�งย�ง	
ตำ�บลัแม่ต้�นั	อำ�เภอท่ี่�สำองย�ง	จังหวัดำต�ก	โดำยม่	นั�ยสุำรพิลั	
วงศ์สุำขพิิศ�ลั	รองผู้้้ว่�ร�ชก�รจังหวัดำต�ก

วันท่ี่� 11 กุมภาพัิ่นธ์ิ 2565
  นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	แลัะคณะ	เดิำนัที่�งไปยัง
โครงก�รอ่�งเก็บนัำ ��ห้วยคลัองไม้แดำงพิร้อมระบบสำ่งนัำ ��
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 อำ�เภอสำ�มเง�	 จังหวัดำต�ก	
รับฟื้ังบรรย�ยสำรุปผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร	เย่�ยมร�ษฎีร
ในัพิ่ �นัที่่ �โครงก�ร	เย่ �ยมชมผู้ลัิตผู้ลัที่�งก�รเกษตรแลัะ
ผู้ลัิตภัณฑ์์แปรร้ปจ�กกลัุ่มเกษตรกรในัพิ่�นัที่่�	 ปลั่อยปลั�	
แลัะปล้ักต้นัไที่รย้อยใบแหลัมในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�รฯ
	 	 ต่อม�	เดำินัที่�งไปยังโครงก�รโรงสำ้บนัำ��ดำ้วยไฟื้ฟื้้�พิร้อม
ระบบสำ่งนัำ��หนั่วยสำ้บนัำ��ที่่�	 10	อำ�เภอสำ�มเง�	จังหวัดำต�ก	
รับฟื้ังบรรย�ยสำรุปผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�ร	แลัะเย่�ยม
ร�ษฎีรในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร	เย่�ยมชมผู้ลิัตผู้ลัที่�งก�รเกษตรแลัะ
ผู้ลิัตภัณฑ์์แปรร้ปจ�กกลุ่ัมเกษตรกรในัพ่ิ�นัท่ี่�	แลัะปล้ักไม้แดำง
ในัพ่ิ�นัท่ี่�โครงก�ร

วันท่� 7 – 8 เม่ษายุน 2565
ครั�งท่� 

7



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)106

การติดำตาม่และขับัเคล่�อนโครงการ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ โดำยุองคม่นตร่

 ภาคใต้ จำานวน 10 ครั�ง

	 	 พิลัเอก	กัมปนั�ที่	รุดำดำิษฐ์	องคมนัตร่	แลัะพิลัเอก	เฉลัิมชัย	สำิที่ธิ์ิสำ�ที่	องคมนัตร่	พิร้อมคณะ	ติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนั
ก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	จำ�นัวนั	2	โครงก�ร	ได้ำแก่	โครงก�ร
อ่�งเก็บนัำ��คลัองสำังข์อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะโครงก�รบรรเที่�อุที่กภัยเม่องนัครศร่ธิ์รรมร�ชอันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	

	 	 พิลัเอก	 กัมปนั�ที่	 รุดำดำิษฐ์	 องคมนัตร่	 แลัะคณะ	 ติดำต�มแลัะขับเคลั่ �อนัโครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำชุมพิร	จำ�นัวนั	2	 โครงก�ร	 ได้ำแก่	 โครงก�รป้องกันัแลัะบรรเที่�อุที่กภัยเม่องชุมพิรต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	
ตำ�บลับ�งลึัก	อำ�เภอเม่องชุมพิร	 จังหวัดำชุมพิร	แลัะโครงก�รสำถ�น่ัส้ำบนัำ��ด้ำวยไฟื้ฟ้ื้�พิร้อมระบบส่ำงนัำ��คลัองหัววัง	 -	พินัังตัก	
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลันั�ชะอัง	อำ�เภอเม่องชุมพิร	จังหวัดำชุมพิร

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าคลอังสังข์อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ และโครงการบัรรเทาอุัทกภัยุเมือังนครศร้ธิรรมราช
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

โครงการสถาน้ส้บันำ�าดำ�วยุไฟฟ้าพร�อัมระบับัส่งนำ�าคลอังหัววัง - พนังตัก 
อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ ตำาบัลนาชะอััง อัำาเภอัเมือังชุมพร จังหวัดำชุมพร 

วันท่� 26 ม่กราคม่ 2565 
ครั�งท่� 

1

วันท่� 23 กุม่ภาพันธ์ิ 2565  
ครั�งท่� 

2
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	 	 พิลัเอก	 กัมปนั�ที่	 รุดำดำิษฐ์	 องคมนัตร่	 แลัะคณะ	 ติดำต�มแลัะขับเคลั่ �อนัโครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
เขตพิ่�นัที่่�จังหวัดำระนัอง	จำ�นัวนั	2	โครงก�ร	ไดำ้แก่	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ห้วยธิ์�รสำะอ�ดำพิร้อมระบบสำ่งนัำ��อันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัลัำ�เลั่ยง	อำ�เภอกระบุร่	จังหวัดำระนัอง	แลัะโครงก�รอ�ค�รอัดำนัำ��บ้�นัเนัินัที่องพิร้อมระบบสำ่งนัำ��
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัในัวงใต้	อำ�เภอลัะอุ่นั	จังหวัดำระนัอง		

	 	 พิลัเอก	กัมปนั�ที่	รุดำดิำษฐ์	องคมนัตร่	แลัะพิลัเอก	เฉลิัมชัย	สิำที่ธิิ์สำ�ที่	องคมนัตร่	ติดำต�มแลัะขับเคล่ั�อนัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ร ิ	 ในัเขตพิ่ �นัที่่ �จ ังหวัดำยะลั�	 ลังพิ่ �นัที่่ �ต ิดำต�มแลัะขับเคลั่ �อนัโครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร ิ	
ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำยะลั�	จำ�นัวนั	4	โครงก�ร	ได้ำแก่	โครงก�รระบบประป�โรงเร่ยนัลุักม�น้ัลัฮ�ก่ม	อำ�เภอยะห�	จังหวัดำยะลั�	
รับฟัื้งบรรย�ยสำรุปผู้ลัก�รติดำต�มแลัะขับเคล่ั�อนัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำยะลั�	
ณ	ห้องประชุมโครงก�รชลัประที่�นัยะลั�	โครงก�รบริห�รจัดำก�รนัำ��เพ่ิ�อก�รเกษตร	ตำ�บลัเป�ะเส้ำง	ตำ�บลัยะลั�	ตำ�บลัหน้ั�ถำ��	
แลัะตำ�บลัลิัดำลั	อำ�เภอเม่องยะลั�	จังหวัดำยะลั�	อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	(ง�นัปรับปรุงฝ�ยบ้�นัโปโฮ)	อำ�เภอเม่องยะลั�	
จังหวัดำยะลั�	แลัะโครงก�รฝ�ยลัำ�พิะย�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอเม่องยะลั�	จังหวัดำยะลั�

โครงการอัาคารอััดำนำ�าบั�านเนินทอังพร�อัมระบับัส่งนำ�าอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ
ตำาบัลในวงใต� อัำาเภอัละอุ่ัน จังหวัดำระนอัง

โครงการฝั่ายุลำาพะยุาอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ อัำาเภอัเมือังยุะลา จังหวัดำยุะลา

วันท่� 23 ม่่นาคม่ 2565 
ครั�งท่� 

3

วันท่� 27 เม่ษายุน 2565 
ครั�งท่� 

4
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	 	 พิลัเอก	กัมปนั�ที่	รุดำดิำษฐ์	องคมนัตร่	แลัะพิลัเอก	เฉลิัมชัย	สิำที่ธิิ์สำ�ที่	องคมนัตร่	ลังพ่ิ�นัท่ี่�ติดำต�มแลัะขับเคล่ั�อนัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ในัเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำตรัง

วันท่ี่� 25 พิ่ฤษภาคม 2565
	 	 พิลัเอก	กัมปนั�ที่	รุดำดิำษฐ์	องคมนัตร่	แลัะพิลัเอก	เฉลิัมชัย	สิำที่ธิิ์สำ�ที่	องคมนัตร่	ติดำต�มโครงก�รจำ�นัวนั	2	โครงก�ร	ได้ำแก่	
โครงก�รก่อสำร้�งอ่�งเก็บนัำ��บ้�นัเข�พิล้ัพิร้อมระบบส่ำงนัำ��อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลับ�งสัำก	อำ�เภอกันัตัง	จังหวัดำตรัง	
แลัะโครงก�รปรับปรุงระบบท่ี่อส่ำงนัำ��ฝ�ยที่ดำนัำ��บ้�นัไร่เหน่ัออันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริตำ�บลัโพิรงจระเข้	อำ�เภอย�่นัต�ข�ว	
จังหวัดำตรัง

วันท่ี่� 26 พิ่ฤษภาคม 2565
	 	 พิลัเอก	กัมปนั�ที่	รุดำดิำษฐ์	องคมนัตร่	แลัะพิลัเอก	เฉลิัมชัย	สิำที่ธิิ์สำ�ที่	องคมนัตร่	ติดำต�มโครงก�รบรรเที่�อุที่กภัยอำ�เภอ
ห�ดำใหญ่อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	อำ�เภอห�ดำใหญ่	จังหวัดำสำงขลั�

	 	 พิลัเอก	กัมปนั�ที่	รุดำดำิษฐ์	องคมนัตร่	แลัะพิลัเอก	เฉลัิมชัย	สำิที่ธิ์ิสำ�ที่	องคมนัตร่	พิร้อมคณะ	แลัะหนั่วยง�นัที่่�เก่�ยวข้อง	
ลังพิ่�นัที่่�ติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	เขตพิ่�นัที่่�จังหวัดำกระบ่�	จำ�นัวนั	2	โครงก�ร	ไดำ้แก	่
โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��คลัองหย�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัปลั�ยพิระย�	อำ�เภอปลั�ยพิระย�	จังหวัดำกระบ่�	โครงก�ร
ฟ้ื้�นัฟ้ื้แลัะอนุัรักษ์ป่�ทุ่ี่งที่ะเลัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัเก�ะกลั�ง	อำ�เภอเก�ะลัันัต�	จังหวัดำกระบ่�

โครงการ บัรรเทาอุัทกภัยุอัำาเภอัหาดำใหญ่อัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ อัำาเภอัหาดำใหญ่ 
จังหวัดำสงขลา

โครงการฟื�นฟ้และอันุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ
ตำาบัลเกาะกลาง อัำาเภอัเกาะลันตา จังหวัดำกระบ้ั�

วันท่� 25 - 26 พฤษภาคม่ 2565
ครั�งท่� 

5

วันท่� 22 มิ่ถุนายุน 2565
ครั�งท่� 

6
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	 	 พิลัเอก	 กัมปนั�ที่	 รุดำดำิษฐ์	 องคมนัตร่	 แลัะคณะ	 ลังพิ่�นัที่่�ติดำต�มแลัะขับเคลั่�อนัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
เขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ	จำ�นัวนั	2	โครงก�ร	ได้ำแก่	โครงก�รปรับปรุงระบบส่ำงนัำ��ฝ�ยบ้�นัไอร์แตแตอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
บ้�นัไอร์แตแต	หม้่ที่่�	5	ตำ�บลัศร่สำ�คร	อำ�เภอศร่สำ�คร	จังหวัดำนัร�ธิ์ิว�สำแลัะโครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ปีแนัม้ดำออันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	บ้�นัปีแนัม้ดำอ	หม่้ท่ี่�	10	ตำ�บลับ้กิต	อำ�เภอเจ�ะไอร้อง	จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ

	 	 พิลัอ�ก�ศเอก	ชลิัต	พุิกผู้�สุำข	องคมนัตร่	เข้�ร่วมในัพิิธ่ิ์เปิดำง�นั	“ชมศ้นัย์ศึกษ�	พัิฒนั�คว�มร้้	ด้ำนิัที่รรศก�ร”	ครั�งท่ี่�	23	
ประจำ�ปี	 2565	ณ	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตำ�บลักะลัุวอเหนั่อ	 อำ�เภอเม่องนัร�ธิ์ิว�สำ	
จังหวัดำนัร�ธิ์ิว�สำ	 แลัะเย่ �ยมชมนัิที่รรศก�ร	 “4	 ที่ศวรรษ	 แห่งก�รพิัฒนั�	 ศ้นัย์ศ ึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิก ุลัที่องฯ”	
ซ้ึ�งเป็นันัิที่รรศก�รที่่�จัดำขึ�นัเพิ่�อให้ประช�ชนัไดำ้ร่วมสำำ�นัึกในัพิระมห�กรุณ�ธิ์ิคุณของพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	
มห�ภ้มิพิลัอดุำลัยเดำชมห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร

โครงการอ่ัางเก็บันำ�าปีแนม้ดำอัอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ บั�านปีแนม้ดำอั หม่้ท้� 10 
ตำาบัลบ้ักิต อัำาเภอัเจาะไอัร�อัง จังหวัดำนราธิิวาส

ศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาพิกุลทอังอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ ตำาบัลกะลุวอัเหนือั
อัำาเภอัเมือังนราธิิวาส จังหวัดำนราธิิวาส

วันท่� 18 สิงหาคม่ 2565
ครั�งท่� 

8

วันท่� 20 กรกฎาคม่ 2565
ครั�งท่� 

7



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)110

	 	 พิลัเอก	กัมปนั�ที่	รุดำดำิษฐ์	องคมนัตร่	พิร้อมดำ้วย	พิลัเอก	เฉลัิมชัย	สำิที่ธิ์ิสำ�ที่	องคมนัตร่	แลัะคณะ	ลังพิ่�นัที่่�ติดำต�มแลัะ
ขับเคล่ั�อนัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	เขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำกระบ่�	จำ�นัวนั	2	โครงก�ร	ได้ำแก่		โครงก�รฝ�ยคลัองกะปง
พิร้อมระบบสำ่งนัำ��อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลักะปง	อำ�เภอกะปง	จังหวัดำพิังง�	แลัะโครงก�รฝ�ยคลัองที่ับย�ว
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัเหลั	อำ�เภอกะปง	จังหวัดำพัิงง�

	 	 นั�ยพิลั�กร	สุำวรรณรัฐ	องคมนัตร่	ปฏิิบัติภ�รกิจเขตพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำสำงขลั�		ณ	หน่ัวยเฉพิ�ะกิจตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนัท่ี่�	43	
ตำ�บลันั�ที่ว่	อำ�เภอนั�ที่ว่	จังหวัดำสำงขลั�	มอบสิำ�งของพิระร�ชที่�นัให้แก่กำ�ลัังพิลัท่ี่�ปฏิิบัติหน้ั�ท่ี่�	จ�กนัั�นัเดิำนัที่�งไปยัง	วัดำนั�ที่ว่	
ตำ�บลันั�ที่ว่	อำ�เภอนั�ที่ว่	 จังหวัดำสำงขลั�	ถว�ยสิำ�งของพิระร�ชที่�นัแด่ำพิระสำงฆ์้	จำ�นัวนั	10	 ร้ป	แลัะไปยังมัสำยิดำบ้�นัพิล่ัใต้	
อำ�เภอนั�ที่ว่	จังหวัดำสำงขลั�	มอบสิำ�งของพิระร�ชที่�นัให้แก่โต๊ะอิหม่�ม	จำ�นัวนั	27	ถุง	จ�กนัั�นัพิบปะโต๊ะอิหม่�ม	ผู้้้นัำ�ศ�สำนั�	
แลัะร�ษฎีรในัพิ่�นัที่่�	 จ�กนัั�นั	 ไปยังฐ�นัปฏิิบัติก�รชุดำเฝ้�ตรวจที่่�	 4305	 ตำ�บลัประกอบ	 อำ�เภอนั�ที่ว่	 จังหวัดำสำงขลั�	
แลัะโรงพิย�บ�ลัสำงขลั�นัครินัที่ร์	อำ�เภอห�ดำใหญ่	จังหวัดำสำงขลั�	

โครงการฝั่ายุคลอังทับัยุาวอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ ตำาบัลเหล อัำาเภอักะปง จังหวัดำพังงา

วัดำนาทว้ ตำาบัลนาทว ้อัำาเภอันาทว ้จังหวัดำสงขลา

วันท่� 25 สิงหาคม่ 2565
ครั�งท่� 

9

วันท่� 29 สิงหาคม่ 2565
ครั�งท่� 

10
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การติดำตาม่ปีระเมิ่นผลการดำำาเนินงานโครงการ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำดำำ�เนิันัก�รติดำต�มประเมินัผู้ลัโครงก�ร
อันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ม่ก�รประชุมติดำต�มก�ร
ดำำ�เนัินัง�นัดำ้�นัต่�ง	ๆ	รวมถึงม่ก�รพิัฒนั�ระบบสำ�รสำนัเที่ศ
เพิ่�อก�รติดำต�มก�รใช้ประโยชนั์โครงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	ในัปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	เพ่ิ�อให้ก�รดำำ�เนิันัง�นั
สำนัองพิระร�ชดำำ�ริเกิดำประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	ประกอบด้ำวย

1. การจััด็ที่ำารายงานผลื่การด็ำาเน ่นงานโครงการฯ 
เพ่ิ่�อทูี่ลื่เกล้ื่าฯ ถึวาย
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	 ไดำ้จัดำที่ำ�ร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นั
โครงก�รฯ	เพ่ิ�อท้ี่ลัเกล้ั�ฯ	ถว�ย	ประกอบด้ำวย
	 	 (1)	ร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก
	 	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2564		
	 	 	 	 ในัภ�พิรวมทัี่�ง	4	ภ�ค	แลัะร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นั
	 	 	 	 โครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ประจำ�ปี
	 	 	 	 งบประม�ณ	พิ.ศ.	2564	ภ�คกลั�ง	ภ�คตะวันัออก
	 	 	 	 เฉ่ยงเหน่ัอ		ภ�คเหน่ัอ	แลัะภ�คใต้
	 	 (2)	ร�ยง�นัก�รปรับปรุงพิิพิิธิ์ภัณฑ์์ในัโครงก�รพิัฒนั�
	 	 	 	 แหลั่งนัำ ��อันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ประจำ�ปี
	 	 	 	 งบประม�ณ	พิ.ศ.	2564
	 	 (3)	ร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัก�รแก้ไขปัญห�นัักเร่ยนั
	 	 	 	 ไร้สัำญช�ติของโรงเร่ยนัตำ�รวจตระเวนัช�ยแดำนั
	 	 (4)	ร�ยง�นัผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รที่ห�รพิันัธิ์ุ ์ดำ่		
	 	 	 	 ในัภ�พิรวมทัี่�ง	4	ภ�ค	ประจำ�ปีงบประม�ณ
	 	 	 	 พิ.ศ.	2560	–	2565

2. การติ่ด็ติามประเม่นผลื่โครงการอันเน่ �องมาจัาก
พิ่ระราชด็ำาร่
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำดำำ�เนิันัก�รติดำต�มประเมินัผู้ลัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ประกอบด้ำวย
	 	 (1)	ก�รประเมินัผู้ลัก�รพิัฒนั�แหลั่งนัำ��อันัเนั่�องม�จ�ก	
	 	 	 	 พิระร�ชดำำ�ริในัพิ่�นัที่่�ลัุ่มนัำ��ป่�สำักบริเวณเหนั่อเข่�อนั
	 	 	 	 ป่�สัำกชลัสิำที่ธิิ์�
	 	 (2)	ก�รประเมินัผู้ลัโครงก�รก่อสำร้�งอ่�งเก็บนัำ��ห้วยที่ร�ย	
	 	 	 	 ขมิ�นัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำสำกลันัคร	
	 	 (3)	ก�รติดำต�มประเมินัผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�โครงก�รพิัฒนั�บ้�นั
	 	 	 	 กอก-บ้�นัจ้นัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตำ�บลัภ้ค�		
	 	 	 	 อำ�เภอปัว	จังหวัดำน่ั�นั

	 	 (4)	ก�รติดำต�มประเมินัผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ �ก�รดำำ�เนัินัง�นั
	 	 	 	 โครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตรท่ี่�ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริ		
	 	 	 	 จำ�นัวนั	18	แห่ง
	 	 (5)	ก�รติดำต�มประเมินัผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�ก�รดำำ�เนัินัง�นัศ้นัย์	
	 	 	 	 ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จำ�นัวนั	
	 	 	 	 6	แห่ง
	 	 (6)	ก�รประเมินัผู้ลัโครงก�รพิัฒนั�พิ่�นัที่่�ลัุ่มนัำ��ป�กพินััง
	 	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช
	 	 (7)	ก�รประเมินัผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�โครงก�รพัิฒนั�ลุ่ัมนัำ��ลัำ�พิะยัง
	 	 	 	 อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำก�ฬสิำนัธ์ุิ์
	 	 (8)	ก�รประเมินัโครงก�รปลั้กป่�เพิ่�อฟื้้�นัฟื้้แลัะพิัฒนั�
	 	 	 	 ระบบนัิเวศป่�ไม้จ�กเหตุก�รณ์อุที่กภัยแลัะดำินัถลั่ม		
	 	 	 	 ในัพิ่�นัที่่�บ้�นัต้นัขนัุนั	ตำ�บลันัำ��ไผู้่	อำ�เภอนัำ��ป�ดำ		
	 	 	 	 จังหวัดำอุตรดิำตถ์	
	 	 (9)	ก�รจัดำที่ำ�ร�ยง�นัผู้ลัก�รศึกษ�โครงก�รจัดำที่ำ�ตัวช่�วัดำ
	 	 	 	 โครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ปีงบประม�ณ		
	 	 	 	 พิ.ศ.	2564

3. การต่ิด็ติามแลื่ะพัิ่ฒนาระบบสิารสินเที่ศเพ่ิ่�อการต่ิด็ติาม
การใช้ประโยชน์โครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ 
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ไดำ้ดำำ�เนัินัก�รติดำต�มแลัะพิัฒนั�ระบบ
สำ�รสำนัเที่ศเพ่ิ�อติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	ประกอบด้ำวย
	 	 (1)	คณะที่ำ�ง�นัประสำ�นัแลัะติดำต�มฎ่ีก�ขอพิระร�ชที่�นั	
	 	 	 	 พิระมห�กรุณ�	ไดำ้ม่ก�รประชุมเพิ่�อติดำต�มสำถ�นัะ
	 	 	 	 ก�รดำำ�เนัินัง�นัของฎี่ก�ที่่�ร�ษฎีรขอพิระร�ชที่�นั
	 	 	 	 พิระมห�กรุณ�	โดำยม่ก�รเร่งรัดำก�รดำำ�เนัินัง�นัแลัะ
	 	 	 	 แก้ไขปัญห�อุปสำรรคท่ี่�เกิดำขึ�นั	
	 	 (2)	สำำ�นัักง�นั	กปร.	ไดำ้จัดำที่ำ�	“ระบบสำ�รสำนัเที่ศเพิ่�อ
	 	 	 	 บ ้รณ�ก�รต ิดำต�มก�รใช ้ประโยชนั ์ โครงก�ร
	 	 	 	 อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ”	ขึ�นัโดำยม่วัตถุประสำงค์		
	 	 	 	 เพิ่�อบ้รณ�ก�รข้อม้ลัที่ั�งหนั่วยง�นัภ�ยในัสำำ�นัักง�นั		
	 	 	 	 กปร.	แลัะหนั่วยง�นัภ�ยนัอก	เพิ่�อให้เกิดำประโยชนั์
	 	 	 	 กับทุี่กภ�คส่ำวนัท่ี่�ต้องก�รใช้ง�นัข้อม้ลัแลัะไม่เป็นัก�ร
	 	 	 	 ซ้ำ��ซ้้อนั	โดำยม่ข้อม้ลัในัก�รสำนัองพิระร�ชดำำ�ริท่ี่�สำ�ม�รถ	
	 	 	 	 ตอบสำนัองคว�มต้องก�รได้ำอย่�งเหม�ะสำมแลัะสำ�ม�รถ
	 	 	 	 นัำ�ไปใช้ในัก�รประสำ�นัง�นัไดำ้อย่�งม่ประสำิที่ธิ์ิภ�พิ		
	 	 	 	 ในัปีงบประม�ณ	พิ.ศ.	2565	ม่ก�รนัำ�ข้อม้ลัติดำต�ม
	 	 	 	 ก�รใช้ประโยชน์ัเข้�ระบบได้ำอย่�งครบถ้วนั
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4. ผลื่การประเม่นผลื่การพิ่ัฒนาแหลื่่งนำ�าอันเน่�องมาจัาก
พิ่ระราชด็ำาร่ในพิ่่�นที่่�ลืุ่่มนำ�าป่าสิักบร่เวณเหน่อเขั่�อนป่าสิัก
ชลื่ส่ิที่ธ่ิ�
	 	 ป ัจจ ุบ ันัโครงก�รพิัฒนั�แหลั่งนั ำ ��ในัลัุ ่มนั ำ ��ป ่�สำ ัก	
ประกอบดำ้วย	อ่�งเก็บนัำ ��ขนั�ดำใหญ่	1	แห่ง	อ่�งเก็บนัำ ��
ขนั�ดำกลั�ง	25	แห่ง	ม่คว�มจุระหว่�ง	0.25-69.5	ล้ั�นั	ลับ.ม.	
ส่ำวนัใหญ่เป็นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ฝ�ยที่ดำนัำ��	
3	แห่ง	โครงก�รส้ำบนัำ��	2	แห่ง	แลัะประต้ระบ�ยนัำ��	2	แห่ง	
อ่�งเก็บนัำ��ทัี่�ง	26	แห่ง	ม่คว�มจุรวมกันั	1,344.32	ล้ั�นั	ลับ.ม.	
โครงก�รทัี่�ง	33	แห่ง	สำ�ม�รถส่ำงนัำ��ช่วยเหล่ัอพ่ิ�นัท่ี่�เพิ�ะปล้ักได้ำ	
รวม	584,740	ไร่	โดำยก�รประเมินัผู้ลัในัครั�งนั่�ไดำ้กำ�หนัดำให้
อ่�งเก็บนัำ��	จำ�นัวนั	3	แห่งเป็นัตัวแที่นัในัก�รเก็บข้อม้ลัเชิงลึัก
เก่�ยวกับคว�มอย้่ดำ่ม่สำุขของประช�ชนั	 5	 มิติ	 ประกอบดำ้วย	
มิติคุณภ�พิช่วิต	 มิติคว�มเสำมอภ�ค	 มิติก�รม่สำ่วนัร่วม	
มิติก�รอนัุรักษ์ธิ์รรมช�ติ	 แลัะมิติก�รจัดำก�รคว�มเสำ่�ยง	
ได้ำผู้ลัก�รประเมินัในัแต่ลัะโครงก�ร	ดัำงน่ั�
	 	 (1)	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ห้วยหินัฯ	อำ�เภอชัยบ�ดำ�ลั	จังหวัดำ
ลัพิบุร่	คว�มจุ	2.25	ลั้�นั	ลับ.ม.	ผู้ลัก�รประเมินัคว�มอย่้ด่ำ
ม่สำุข	พิบว่�ม่คว�มอย้่ดำ่ม่สำุขอย้่ระดำับดำ่	แต่อย่�งไรก็ต�มมิติ
ก�รจัดำก�รคว�มเส่ำ�ยงแลัะมิติก�รอนุัรักษ์ธิ์รรมช�ติจัดำอย้ ่ในั
ระดัำบป�นักลั�ง	ห�กพิิจ�รณ�ในัด้ำ�นัศักยภ�พิที่รัพิย�กรนัำ��
ในัลุ่ัมนัำ��ย่อย	กรณ่อ่�งเก็บนัำ��ห้วยหินัม่นัำ��ท่ี่�สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้
ประโยชนั์เพิิ�มขึ�นัร้อยลัะ	52	โดำยเฉพิ�ะฤดำ้แลั้งอ่�งเก็บนัำ��
ห้วยหินัม่ผู้ลัที่ำ�ให้ม่ปริม�ณนัำ��ท่ี่�สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้ในัก�รเกษตร
เพิิ�มม�กขึ�นัร้อยลัะ	112	ขณะที่่�ฤดำ้ฝนัปริม�ณนัำ��ที่่�สำ�ม�รถ
นัำ�ไปใช้ในัก�รเกษตรเพิิ�มขึ�นัร้อยลัะ	7
	 	 (2)	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��ห้วยนัำ��ก้อฯ	อำ�เภอหล่ัมสัำก	จังหวัดำ
เพิชรบ้รณ์	คว�มจุ	๒๓.๒๕	ล้ั�นั	ลับ.ม.	ผู้ลัก�รประเมินัพิบว่�
คว�มอย้่ด่ำม่สุำขม่ค่�เฉล่ั�ยอย้่ระดัำบป�นักลั�ง	โดำยมิติคุณภ�พิ
ช่วิต	มิติคว�มเสำมอภ�ค	แลัะมิติก�รม่ส่ำวนัร่วม	พิบว่�คว�ม
อย้่ดำ่ม่สำุขม่คะแนันัค่�เฉลั่�ยอย้่ระดำับป�นักลั�ง	โดำยในัมิติ
คุณภ�พิช่วิต	มิติคว�มเสำมอภ�ค	แลัะมิติก�รม่สำ่วนัร่วมม่ค่�
คะแนันัสำ้งอย้่ในัระดำับดำ่	แต่มิติก�รจัดำก�รคว�มเสำ่�ยง	ม่ค่�
คะแนันัอย้่ในัระดำับเพิ่ยงแค่ป�นักลั�ง	ยิ�งไปกว่�นัั�นัมิติก�ร
อนัุรักษ์ธิ์รรมช�ติ	ม่ค่�คะแนันัตำ��อย้่ในัระดำับยังม่ข้อจำ�กัดำ	
ห�กพิิจ�รณ�ในัดำ้�นัศักยภ�พิที่รัพิย�กรนัำ��ในัลัุ่มนัำ��ย่อย	
กรณ่ม่อ่�งนัำ��ห้วยนัำ��ก้อม่นัำ��ท่ี่�สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้ประโยชน์ัเพิิ�มขึ�นั	
ร้อยลัะ	77	จ�กเดิำมท่ี่�ไม่ม่อ่�ง	โดำยเฉพิ�ะฤด้ำแล้ัง	อ่�งเก็บนัำ��
สำ�ม�รถที่ำ�ให้ม่ปริม�ณนัำ��ที่่�สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้ในัก�รเกษตร
เพิิ�มม�กถึงร้อยลัะ	269	ขณะท่ี่�ในัฤด้ำฝนัปริม�ณนัำ��ท่ี่�สำ�ม�รถ
นัำ�ไปใช้ประโยชน์ัได้ำเพิิ�มขึ�นัร้อยลัะ	40

5. ผลื่การติ่ด็ติามประเม่นผลื่สิัมฤที่ธิ่ �โครงการพิ่ัฒนา
บ้านกอก-บ้านจูันอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ 
	 	 สำมเดำ ็จพิระนั�งเจ ้�สำ ิร ิก ิต ิ � 	 พิระบรมร�ช ินั ่นั�ถ	
พิระบรมร�ชชนัน่ัพัินัปีหลัวง	เสำด็ำจพิระร�ชดำำ�เนิันัพิร้อมด้ำวย
พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระเจ้�อย่้หัว	เม่�อครั�งดำำ�รงพิระร�ชอิสำริยยศเป็นั	
สำมเดำ็จพิระบรมโอรสำ�ธิ์ิร�ช	 ฯ	 สำย�มมกุฎีร�ชกุม�ร	
ที่รงเย่�ยมร�ษฎีรบ้�นักอก	 หม้่ที่่�	 11	 ตำ�บลัภ้ค�	 อำ�เภอปัว	
จังหวัดำนั่�นั	เม่�อวันัที่่�	16	กุมภ�พิันัธิ์์	2543	ไดำ้พิระร�ชที่�นั
พิระร�ชดำำ�ริ	สำรุปคว�มว่�	“ให้ดำาเนิุนุการพัิฒนุาให้เจัริญจัาก
ข้างในุก่อนุแลัะค่อยระเบิดออกไป้ข้างนุอก” แลัะเม่�อวันัที่่�	
31 	 มกร�คม	 2548	 สำมเดำ ็ จพิระนั�ง เจ ้ �สำ ิ ร ิ ก ิ ต ิ �	
พิระบรมร�ชินั่นั�ถ	 พิระบรมร�ชชนันั่พิันัปีหลัวง	 เสำดำ็จ
พิระร�ชดำำ�เนัินัไปที่รงเย่�ยมร�ษฎีรในัพิ่�นัที่่�โครงก�รพิัฒนั�
บ้�นักอก-บ้�นัจ้นัฯ	แลัะม่พิระร�ชกระแสำเร่�องก�รอนัุรักษ์
แลัะฟื้้ �นัฟื้้สำภ�พิแวดำลั้อมของโครงก�รฯ	 สำรุปคว�มว่�	
“ขอให้ป้ลัูกแลัะฟื�นุฟูป้่าไมี้ จัะที่ำาให้เกิดความีชุ่มีช่�นุแลัะ
ป้ริมีาณนุำ�าฝ่นุเพิิ�มีข้�นุ โดยต้้องมีีมีาต้รการป้้องกันุการต้ัดไมี้
ที่ำาลัายป่้า” 

	 	 (3)	โครงก�รอ่�งเก็บนัำ��คลัองลัำ�กงฯ	อำ�เภอหนัองไผู่้	จังหวัดำ
เพิชรบ้รณ์	คว�มจุ	48.52	ล้ั�นั	ลับ.ม.	ผู้ลัก�รประเมินัคว�ม
อย่้ด่ำม่สุำข	พิบว่�ค่�คะแนันัเฉล่ั�ยอย่้ในัระดัำบป�นักลั�งเช่นักันั	
โดำยในัมิติคุณภ�พิช่วิต	มิติคว�มเสำมอภ�ค	แลัะมิติก�รม่
สำ่วนัร่วม	ม่ค่�คะแนันัสำ้งอย้่ในัระดำับดำ่	แต่มิติก�รอนัุรักษ์
ธิ์รรมช�ติ	แลัะมิติก�รจัดำก�รคว�มเสำ่�ยง	ม่ค่�คะแนันัอย้่ในั
ระดัำบแค่ป�นักลั�ง	ห�กพิิจ�รณ�ในัด้ำ�นัศักยภ�พิที่รัพิย�กรนัำ��
ในัลัุ่มนัำ��ย่อย	กรณ่ม่อ่�งเก็บนัำ��คลัองลัำ�กง	ม่นัำ��ที่่�สำ�ม�รถ
นัำ�ไปใช้ประโยชนั์เพิิ�มขึ�นัร้อยลัะ	 44	 จ�กเดำิมที่่�ไม่ม่อ่�ง	
โดำยเฉพิ�ะฤดำ้แลั้ง	อ่�งเก็บนัำ��คลัองลัำ�กงม่ผู้ลัที่ำ�ให้ปริม�ณ
นัำ��ที่่�สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้ในัก�รเกษตร	 เพิิ�มม�กถึงร้อยลัะ	 263	
ในัขณะที่่�ฤดำ้ฝนัม่ปริม�ณนัำ��ที่่�สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้ประโยชนั์ไดำ้
เพิิ�มขึ�นัร้อยลัะ	17
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	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ไดำ้ติดำต�มประเมินัผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�โครงก�ร
พิัฒนั�บ้�นักอก-บ้�นัจ้นัอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ
ตำ�บลัภ้ค�	อำ�เภอปัว	จังหวัดำน่ั�นั	ผู้ลัก�รศึกษ�ฯ	สำรุปได้ำดัำงน่ั�	
ก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รฯ	ไดำ้ที่ำ�ก�รสำ่งเสำริมก�รที่ำ�ระบบ
วนัเกษตร	จำ�นัวนั	20	ไร่	ส่ำงเสำริมก�รจัดำตั�งกลุ่ัมอ�สำ�สำมัคร
จัดำก�รไฟื้ป่�ในัชุมชนั	สำ่งเสำริมก�รจัดำที่ำ�แปลังสำ�ธิ์ิตต�ม
โครงก�รสำร้�งป่�สำร้�งร�ยไดำ้	 รวมที่ั�งก่อสำร้�งบ่อพิักนัำ��เพิ่�อ
ก�รเกษตร	จำ�นัวนั	4	บ่อ	ก่อสำร้�งระบบกระจ�ยนัำ��เพ่ิ�อก�ร
เกษตร	จำ�นัวนั	4	ระบบ	นัอกจ�กนัั�นัยังดำำ�เนิันัก�รก่อสำร้�ง
ฝ�ยต้นันัำ��แบบคอกหม้	คว�มย�ว	3	เมตร	จำ�นัวนั	25	แห่ง	
แลัะก่อสำร้�งฝ�ยต้นันัำ��แบบกึ�งถ�วร	 คว�มย�ว	 4	 เมตร	
จ ำ�นัวนั	 5	 แห่ง	 ประโยชนั์ที่ ่ � เก ิดำข ึ �นั	 ประกอบดำ้วย	
พิ่�นัที่่�ก�รเกษตรที่่�ไดำ้รับประโยชนั์	 จะเป็นัพิ่�นัที่่�ปลั้กข้�ว	
ปล้ักผัู้กสำวนัครัว	 ในัฤด้ำฝนั	 จำ�นัวนั	 644	 ไร่	 แลัะปล้ักพ่ิชไร่	
ปลั้กผู้ักสำวนัครัว	 ในัฤดำ้แลั้ง	 จำ�นัวนั	 150	 ไร่	 ก�รปศุสำัตว์	
เป็นัสัำตว์เศรษฐกิจ	(สุำกร)	จำ�นัวนั	20	ตัว	ก�รเพิ�ะเล่ั�ยงสัำตว์นัำ��	
ม่พิ่�นัที่่�เลั่�ยงที่ั�งหมดำ	จำ�นัวนั	10	ไร่	โดำยม่จำ�นัวนัครัวเร่อนั
ที่่�ไดำ้รับประโยชนั	์ ดัำงนั่�	 นัำ��เพิ่�ออุปโภคบริโภค	 จำ�นัวนั	 116	

ครัวเร ่อนั	 เพิ�ะเลั่ �ยงปศุสำ ัตว์	 จ ำ�นัวนั	 15	 ครัวเร ่อนั	
ที่ำ�เกษตรในัฤด้ำฝนั	จำ�นัวนั	102	ครัวเร่อนั	ที่ำ�เกษตรในัฤด้ำแล้ัง	
จำ�นัวนั	40	ครัวเร่อนั	ก�รประกอบอ�ช่พิปักผู้้�	จำ�นัวนั	45	
ครัวเร่อนั	แลัะก�รประกอบอ�ช่พิที่อผู้้�	จำ�นัวนั	20	ครัวเร่อนั
	 	 ข้อม้ลัจ�กแบบสำอบถ�มเก่�ยวกับประโยชน์ัท่ี่�เกิดำจ�กก�ร
ม่โครงก�รฯ	ในัมิติต่�ง	ๆ	ประกอบดำ้วย	มิติที่่�	1	ดำ้�นัก�ร
อนัุรักษ์แลัะฟื้้�นัฟื้้ที่รัพิย�กรธิ์รรมช�ติ	มิติที่่�	2	คว�มมั�นัคง
ในัก�รประกอบอ�ช่พิ	 มิติที่่�	 3	 คุณภ�พิช่วิต	 แลัะมิติที่่�	 4	
ก�รบริห�รโครงก�ร	 พิบว่�	 ประช�ชนัในัพิ่�นัที่่�โครงก�รฯ	
เห็นัว่�ประโยชนั์ที่่�เกิดำจ�กก�รม่โครงก�รฯ	 ม�กที่่�สำุดำ	 ค่อ	
มิติที่่ �	 1	 ดำ้�นัก�รอนัุรักษ์แลัะฟื้้�นัฟื้้ที่รัพิย�กรธิ์รรมช�ติ	
ระดำับคว�มคิดำเห็นัอย้่ในัระดำับม�ก	 ม่ค่�เฉลั่�ยเที่่�กับ	 3.96	
(จ�กคะแนันัเต็ม	5.00)	รองลังม�ค่อ	มิติท่ี่�	4	ก�รบริห�รจัดำก�ร
โครงก�รฯ	 คว�มคิดำเห็นัอย้่ในัระดำับม�ก	 ม่ค่�เฉลั่�ยเที่่�กับ	
3.68	 มิติที่่�	 3	 คุณภ�พิช่วิต	 คว�มคิดำเห็นัอย้่ในัระดำับม�ก	
ม่ค่�เฉลั่ �ยเที่่�กับ	3.41	แลัะ	มิติที่่ �	2	คว�มมั �นัคงในัก�ร
ประกอบอ�ช่พิ	อย่้ในัระดัำบป�นักลั�ง	ม่ค่�เฉล่ั�ยเท่ี่�กับ	3.31	
ต�มลัำ�ดัำบ
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ผลการดำำาเนินงานด้ำานการบัริหาร
และพัฒนาทรัพยุากรบุัคคล
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ดำำ�เนิันัง�นัด้ำ�นับริห�รแลัะพัิฒนั�ที่รัพิย�กรบุคคลัในัปีงบประม�ณ	2565	โดำยม่วัตถุประสำงค์เพ่ิ�อพัิฒนั�
ศักยภ�พิบุคลั�กรของสำำ�นัักง�นั	กปร.	ให้สำ�ม�รถดำำ�เนิันัก�รพัิฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริได้ำอย่�งม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	เพ่ิ�อขย�ย
ผู้ลัคว�มสำำ�เร็จไปส่้ำประช�ชนัได้ำอย่�งทัี่�วถึงแลัะครอบคลุัมม�กท่ี่�สุำดำ	โดำยม่ร�ยลัะเอ่ยดำก�รดำำ�เนิันัง�นัดัำงน่ั�

1. ด้็านการบร่หารที่รัพิ่ยากรบุคคลื่ติามกรอบอัติรากำาลัื่งปัจัจุับันม่จัำานวนรวม 220 คน ประกอบด้็วยข้ัาราชการจัำานวน 
128 คน ลูื่กจ้ัางประจัำา 18 คน พิ่นักงานราชการ จัำานวน 55 คน แลื่ะเจ้ัาหน้าท่ี่�จ้ัางเหมาบร่การ 19 คน โด็ยด็ำาเน่นการ
สิรรหาแลื่ะเล่ื่อกสิรรบุคลื่ากร ดั็งน่�
	 	 -	ก�รสำอบแข่งขันับรรจุข้�ร�ชก�รเข้�รับร�ชก�รในัตำ�แหน่ังนัักวิเคร�ะห์นัโยบ�ยแลัะแผู้นัปฏิิบัติก�ร	5	อัตร�	
	 	 -	รับโอนัข้�ร�ชก�รตำ�แหน่ังนัักวิเคร�ะห์นัโยบ�ยแลัะแผู้นัปฏิิบัติก�ร	1	อัตร�	
	 	 -	บรรจุข้�ร�ชก�รผู้้้ไดำ้รับก�รคัดำเลั่อกจ�กบัญช่ผู้้้สำอบแข่งขันัไดำ้ตำ�แหนั่ง	นัักวิช�ก�รคอมพิิวเตอร์	1	อัตร�/นัักวิช�ก�ร
พัิสำดุำ	1	อัตร�	
	 	 -	สำรรห�แลัะจัดำจ้�งพินัักง�นัร�ชก�ร	จำ�นัวนั	2	ตำ�แหน่ัง	ได้ำแก่	นั�ยช่�งภ�พิ	พินัักง�นัขับรถยนัต์

2. ด้็านสิวัสิด่็การแลื่ะส่ิที่ธ่ิประโยชน์ 
	 	 2.1		 จัดำให้ม่ก�รตรวจสุำขภ�พิประจำ�ปี	2565	ให้แก่	ข้�ร�ชก�ร	ล้ักจ้�งประจำ�	ข้�ร�ชก�รบำ�นั�ญ	แลัะพินัักง�นัร�ชก�ร	
จำ�นัวนัทัี่�งสิำ�นั	171	ร�ย	โดำยใช้บริก�รจ�กหน่ัวยบริก�รเคล่ั�อนัท่ี่�โรงพิย�บ�ลับ้�นัแพ้ิว	(องค์ก�รมห�ชนั)	จังหวัดำสำมุที่รสำ�คร

	 	 2.2		 เสำนัอขอพิระร�ชที่�นัเคร่�องร�ชอิสำริย�ภรณ์อันัเป็นัท่ี่�เชิดำช้ยิ�งช้�งเผู่้อกแลัะเคร่�องร�ช	อิสำริย�ภรณ์อันัม่เก่ยรติยศยิ�ง
มงกุฎีไที่ย	ประจำ�ปี	2565	ให้แก่ข้�ร�ชก�ร	ล้ักจ้�งประจำ�	แลัะพินัักง�นัร�ชก�ร	จำ�นัวนัทัี่�งสิำ�นั	42	ร�ย	แบ่งเป็นัชั�นัสำ�ยสำะพิ�ย	
จำ�นัวนั	4	ร�ย	ชั�นัตำ��กว่�สำ�ยสำะพิ�ยจำ�นัวนั	34	ร�ย	แลัะเหร่ยญจักรพิรรดิำม�ลั�จำ�นัวนั	4	ร�ย	แลัะได้ำจัดำพิิธ่ิ์รับพิระร�ชที่�นั
เคร่�องร�ชอิสำริย�ภรณ์เบ่�องหน้ั�พิระบรมฉ�ย�ลัักษณ์พิระบ�ที่สำมเด็ำจพิระเจ้�อย้่หัว	ประจำ�ปี	2563-2564
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	 	 2.3		 ก�รเลั่อกคณะกรรมก�รสำวัสำดำิก�รแลัะประชุมใหญ่สำ�มัญสำม�ชิกสำวัสำดำิก�ร	 สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 ประจำ�ปี	 2565	
ได้ำเล่ัอกกรรมก�รชุดำใหม่	16	ท่ี่�นั	แลัะประชุมใหญ่สำ�มัญประจำ�ปี	2565	เม่�อวันัท่ี่�	17	สิำงห�คม	2565	ณ	โรงแรมวินัที่ร่	ซิ้ต่�	ร่สำอร์ต	
จังหวัดำเช่ยงใหม่	

3. ด้็านการพัิ่ฒนาที่รัพิ่ยากรบุคคลื่
	 	 3.1		 พัิฒนั�ศักยภ�พิบุคลั�กรโดำยก�รส่ำงข้�ร�ชก�ร	พินัักง�นัร�ชก�ร	เข้�รับก�รฝึกอบรมหลัักส้ำตรระยะสัำ�นั	เพ่ิ�อพัิฒนั�
สำมรรถนัะก�รปฏิิบัติง�นัต�มสำถ�บันัต่�ง	ๆ	จำ�นัวนั	18	หลัักส้ำตร	ผู้้้เข้�รับก�รอบรมทัี่�งสิำ�นั	22	คนั
	 	 3.2		 พัิฒนั�สำมรรถนัะข้�ร�ชก�รแลัะผู้้้บริห�ร	โดำยก�รส่ำงเข้�รับก�รฝึกอบรมหลัักส้ำตรระยะย�วท่ี่�สำำ�คัญ	อ�ทิี่	นัักบริห�ร
ก�รเงินัก�รคลัังภ�ครัฐระดำับสำ้ง	 (บงสำ.)	 รุ่นัที่่�	 9	 นัักบริห�รก�รงบประม�ณระดำับสำ้ง	 (นังสำ.)	 รุ่นัที่่�	 9	 นัักบริห�รระดำับสำ้ง	 :	
ผู้้้นัำ�ท่ี่�ม่วิสัำยทัี่ศน์ัแลัะคุณธิ์รรม	(นับสำ.1)	แลัะก�รป้องกันัร�ชอ�ณ�จักร	(วปอ.)	รุ่นัท่ี่�	64
	 	 3.3		 พิัฒนั�ข้�ร�ชก�รบรรจุใหม่	 โดำยดำำ�เนัินัก�รโครงก�รฝึกอบรมแลัะปฐมนัิเที่ศข้�ร�ชก�รบรรจุใหม่สำำ�นัักง�นั	 กปร.	
ระหว่�งวันัที่่�	18	–	24	กันัย�ยนั	2565	ณ	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยที่ร�ยอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำเพิชรบุร่	
เพิ่�อปลั้กฝังปรัชญ�ก�รเป็นัข้�ร�ชก�รที่่�ดำ่	แลัะเสำริมสำร้�งสำมรรถนัะแลัะที่ักษะที่่�จำ�เป็นัสำำ�หรับก�รปฏิิบัติง�นัโครงก�ร
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตลัอดำจนัก�รที่ำ�ง�นัเป็นัที่่มแลัะก�รพิัฒนั�เคร่อข่�ยในัก�รที่ำ�ง�นัสำนัองพิระร�ชดำำ�ริอย่�งม่
ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ

	 	 3.4		 พิัฒนั�ที่รัพิย�กรบุคคลัเพิ่�อขับเคลั่�อนัก�รพิัฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริแลัะปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	จำ�นัวนั	
2	หลัักส้ำตร	ดัำงน่ั�	
	 	 	 	 	 1)	 หลัักสำ้ตรนัักบริห�รก�รพิัฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ร	ิ (นับร.)	 รุ่นัที่่�	 10	 จัดำอบรมระหว่�งวันัที่่�	 20	 เมษ�ยนั	 - 
17	มิถุนั�ยนั	2565	ผู้้้เข้�รับก�รอบรม	57	คนั	แลัะ	2)	หลัักส้ำตรพัิฒนั�องค์คว�มร้้แลัะเสำริมสำร้�งเคร่อข่�ยขับเคล่ั�อนัก�รพัิฒนั�
ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริแลัะปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	(พิพิร.)	รุ่นัท่ี่�	9	จัดำอบรมระหว่�งวันัท่ี่�	25	กรกฎี�คม	-	10	กันัย�ยนั	
2565	ผู้้้เข้�รับก�รอบรม	52	คนั	โดำยสำำ�นัักง�นั	กปร.	ร่วมกับสำำ�นัักสำิริพิัฒนั�	สำถ�บันับัณฑ์ิตพิัฒนับริห�รศ�สำตร์	โดำย
ผู้้้เข้�รับก�รอบรมจะม�จ�กหน่ัวยง�นัต่�งๆ	ทัี่�งภ�ครัฐแลัะภ�คเอกชนัท่ี่�ม่บที่บ�ที่ขับเคล่ั�อนัขย�ยผู้ลัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ
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4. ด้็านการเสิร่มสิร้างความสัิมพัิ่นธ์ิแลื่ะความสิามัคค่
	 	 4.1		 โครงก�รสัำมมนั�ประจำ�ปี	ณ	โรงแรมวินัที่ร่	ซิ้ต่�	ร่สำอร์ต	จังหวัดำเช่ยงใหม่	ระหว่�งวันัท่ี่�	15	-	18	สิำงห�คม	2565		เพ่ิ�อ
เสำริมสำร้�งคว�มสัำมพัินัธ์ิ์อันัด่ำระหว่�งข้�ร�ชก�ร	ล้ักจ้�งประจำ�	พินัักง�นัร�ชก�ร	แลัะล้ักจ้�งโครงก�ร	รวมถึงรับที่ร�บนัโยบ�ย
จ�กผู้้้บริห�ร	แนัวที่�งก�รปฏิิบัติง�นั	ตลัอดำจนัปัญห�อุปสำรรค	แลัะข้อเสำนัอแนัะในัก�รพัิฒนั�ง�นั	

	 	 4.2		 พิิธ่ิ์แสำดำงมุทิี่ต�จิตต่อผู้้้เกษ่ยณอ�ยุร�ชก�รในัปีงบประม�ณ	2565	โดำยก�รประก�ศเก่ยรติคุณแลัะให้บุคลั�กรทัี่�งหมดำ
ของสำำ�นัักง�นั	กปร.	ร่วมแสำดำงมุที่ิต�จิตต่อผู้้้เกษ่ยณอ�ยุร�ชก�รในัปี	2565	จำ�นัวนั	5	ร�ย	ในัวันัที่่�	30	กันัย�ยนั	2565	
ณ	ห้องหนุัม�นั	1	อ�ค�รโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	

	 	 3.5		 โครงก�รเสำริมสำร้�งคว�มร้้เพ่ิ�อขับเคล่ั�อนัก�รพัิฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริแลัะปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	 ครั�งท่ี่�	 6	
พิ.ศ.	2565	จัดำขึ�นัเพ่ิ�อเสำริมสำร้�งคว�มร้้แลัะแลักเปล่ั�ยนัคว�มคิดำเห็นัแลัะประสำบก�รณ์ของผู้้้สำำ�เร็จก�รศึกษ�อบรมหลัักส้ำตร
นัักบริห�รก�รพิัฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	 (นับร.)	แลัะหลัักสำ้ตรพิัฒนั�องค์คว�มร้้แลัะเสำริมสำร้�งเคร่อข่�ยขับเคลั่�อนัก�ร
พัิฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริแลัะปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	(พิพิร.)	รวมทัี่�งจัดำพิิธ่ิ์มอบประก�ศน่ัยบัตรแลัะเข็มวิที่ยฐ�นัะ	
หลัักส้ำตร	นับร.	รุ่นัท่ี่�	9	นับร.	รุ่นัท่ี่�	10	แลัะ	พิพิร	รุ่นัท่ี่�	9	ม่ผู้้้สำำ�เร็จก�รศึกษ�ฯ	จำ�นัวนัทัี่�งสิำ�นั	161	คนั	
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ผลการดำำาเนินงานด้ำานการเผยุแพร่
ปีระชาสัม่พันธ์ิ 

1. การผล่ื่ติหนังส่ิอเผยแพิ่ร่ประชาสัิมพัิ่นธ์ิองค์ความรู้ ประกอบด้ำวย
	 	 1.1		 จัดำที่ำ�หนัังสำ่อ	“90	พิรรษ�	90	เสำ้นัที่�งต�มรอยพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระบรมร�ชชนันั่พิันัปีหลัวง”	เป็นัก�รรวบรวม
โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จำ�นัวนั	90	โครงก�ร	จ�กทัี่�วทุี่กภ้มิภ�คในัร้ปแบบก�รเร่ยนัร้้บนัเส้ำนัที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยว
ต�มรอยพิระร�ชดำำ�ริ	จำ�นัวนั	1,000	เล่ัม
	 	 1.2		 จัดำที่ำ�หนัังสำ่อ	“ค่นัช่วิต	ลัุ่มนัำ��ป�กพินััง”	เผู้ยแพิร่องค์คว�มร้้โครงก�รพิัฒนั�พิ่�นัที่่�ลัุ่มนัำ��ป�กพินัังอันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	จำ�นัวนั	3,000	เล่ัม
	 	 1.3		 จัดำที่ำ�หนัังส่ำอ	“ครองแผู่้นัดิำนั”	จำ�นัวนั	1,000	เล่ัม	รวบรวมองค์คว�มร้แ้ลัะเกร็ดำก�รที่รงง�นัต่�ง	ๆ 	ตั�งแต่ครั�งก่อตั�ง
สำำ�นัักง�นั	กปร.	แลัะม้ลันัิธิ์ิชัยพิัฒนั�	ซ้ึ�ง	ดำร.สำุเมธิ์	ตันัติเวชกุลั	อดำ่ตเลัข�ธิ์ิก�ร	กปร.	คนัแรก	เป็นัผู้้้ถ่�ยที่อดำเร่�องร�วเพิ่�อ
เผู้ยแพิร่ให้แก่คนัรุ่นัใหม่ที่่�จะต้องสำ�นัต่อง�นัพิัฒนั�	อันัจะที่ำ�ให้ร้้จักถึงที่่�ม�แลัะเหตุผู้ลัคว�มจำ�เป็นัของก�รดำำ�เนัินัง�นั
ในัแต่ลัะยุคสำมัยท่ี่�เปล่ั�ยนัแปลังไป
	 	 1.4		 จัดำที่ำ�ว�รสำ�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จำ�นัวนั	4	ฉบับ/ปี	ฉบับลัะ	8,500	เล่ัม	พิร้อมเผู้ยแพิร่ผู่้�นัส่ำ�อออนัไลัน์ั	
แลัะจัดำส่ำงไปรษณ่ย์ไปยังหน่ัวยง�นัต่�ง	ๆ/	สำถ�บันัก�รศึกษ�/	แลัะประช�ชนัทัี่�วไป	จำ�นัวนั	7,000	เล่ัม/ฉบับ
	 	 1.5		 บันัทึี่กโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จำ�นัวนั	6,000	เล่ัม

2. ส่ิ�อโที่รทัี่ศน์ จัำานวน 2 รายการ ดั็งน่�
	 	 2.1		 สำ�รคด่ำโที่รทัี่ศน์ัเฉลิัมพิระเก่ยรติ	ชุดำ	“ร้อยไที่ยด้ำวยดำวงใจ”	เผู้ยแพิร่พิระร�ชกรณ่ยกิจ	แนัวพิระร�ชดำำ�ริ	ผู้ลัสำำ�เร็จ
ที่่�ร�ษฎีรไดำ้รับประโยชนั์จ�กโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะก�รนั้อมนัำ�แนัวพิระร�ชดำำ�ริ	หลัักก�รที่รงง�นั	แลัะ
หลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยงไปประยุกต์ใช้	เพิ่ �อรำ�ลัึกในัพิระมห�กรุณ�ธิ์ิคุณเนั่ �องในัวันัสำำ�คัญของสำถ�บันั
พิระมห�กษัตริย์	ออกอ�ก�ศที่�งสำถ�น่ัโที่รทัี่ศน์ั	ช่อง	3,	5,	7,	9,	Thai	PBS,	NBT	แลัะสำถ�น่ัโที่รทัี่ศน์ัดิำจิตอลั	แลัะที่�งส่ำ�อออนัไลัน์ั	
Facebook	Fanpage	Website	แลัะ	Youtube	สำำ�นัักง�นั	กปร.	โดำยม่ร�ยลัะเอ่ยดำ	ประกอบด้ำวย
	 	 	 	 	 -	สำ�รคด่ำสัำ�นัเฉลิัมพิระเก่ยรติ	คว�มย�ว	2	นั�ท่ี่	จำ�นัวนั	8	ตอนั	ได้ำแก่
	 	 	 	 	 -	สำ�รคด่ำผู้ลัสำำ�เร็จ	ช่�อชุดำ	คว�มสุำขของแผู่้นัดิำนั	คว�มย�ว	5	นั�ท่ี่	จำ�นัวนั	5	ตอนั	

การดำำาเนินงานด้ำานการเผยุแพร่ปีระชาสัม่พันธ์ิ ในปีีงบัปีระม่าณ 2565 ม่่ดัำงน่�
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	 	 2.2		 สำ�รคด่ำเชิงข่�วที่�งสำถ�น่ัโที่รทัี่ศน์ั	ชุดำ	“ส่ำบสำ�นั	สำร้�งสุำข	ปวงประช�”	เพ่ิ�อเผู้ยแพิร่แนัวพิระร�ชดำำ�ริในัก�รพัิฒนั�
ด้ำ�นัต่�ง	ๆ	ผู้ลัสำำ�เร็จจ�กก�รพิระร�ชที่�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ตลัอดำจนัแบบอย่�งของบุคคลัท่ี่�น้ัอมนัำ�แนัว
พิระร�ชดำำ�ริ	ไปประยุกต์ใช้กับตนัเอง	ครอบครัว	ชุมชนั	แลัะก�รสำ่บสำ�นั	รักษ�	แลัะต่อยอดำโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริเพ่ิ�อให้เกิดำคว�มยั�งย่นั	รวมถึงภ�รกิจของสำำ�นัักง�นั	กปร.	คว�มย�ว	3	นั�ท่ี่	จำ�นัวนั	40	ตอนั	เผู้ยแพิร่ที่�งสำถ�น่ั
โที่รทัี่ศน์ั	ช่อง	One	ทุี่กวันัพุิธิ์แลัะวันัศุกร์	เวลั�	06.00-08.00	นั.	แลัะส่ำ�อออนัไลัน์ั	Facebook	Fanpage	ในัเคร่อช่อง	3

3. สิารคด็่เช่งที่่องเที่่�ยวการพิ่ัฒนาติามรอยพิ่ระราชด็ำาร่	 ชุดำ	 ที่่องไที่ย	 คว�มย�วประม�ณ	 10	 นั�ที่่	 จำ�นัวนั	 3	 ตอนั	
ในัร้ปแบบท่ี่องเท่ี่�ยว	 สำอดำแที่รกก�รใช้ช่วิตของช�วบ้�นัท่ี่�ได้ำรับประโยชน์ัจ�กโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริในัสำมเด็ำจ
พิระบรมร�ชชนัน่ัพัินัปีหลัวง	ได้ำแก่
	 	 1)	ตอนัท่ี่�	1	โครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตรท่ี่�ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริ	ดำอยม่อนัล้ั�นั	จังหวัดำเช่ยงใหม่
	 	 2)	ตอนัท่ี่�	2	โครงก�รสำถ�น่ัพัิฒนั�ก�รเกษตรท่ี่�ส้ำงต�มพิระร�ชดำำ�ริ	บ้�นันั�เก่ยนั	จังหวัดำเช่ยงใหม่
	 	 3)	ตอนัท่ี่�	3	โครงก�รฟื้�ร์มตัวอย่�งต�มพิระร�ชดำำ�ริ	บ้�นัแม่ตุงติง	จังหวัดำเช่ยงใหม่

4. ส่ิ�อว่ที่ยุกระจัายเส่ิยง	เผู้ยแพิร่ในัร�ยก�รชุดำ	“ส่ำบสำ�นั	ธิ์ำ�รงไที่ย	ด้ำวยใจภักดิำ�”	ที่�งสำถ�น่ัวิที่ยุ	จสำ.100	ดัำงน่ั�	
	 	 4.1		 ร�ยก�รวิที่ยุ	คว�มย�ว	20	นั�ท่ี่	จำ�นัวนั	45	ตอนั	นัำ�เสำนัอแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	เป็นัก�รสำนัที่นั�ระหว่�งผู้้้จัดำร�ยก�ร
แลัะผู้้้ไดำ้รับประโยชนั์จ�กโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริแลัะผู้้้ปฏิิบัติง�นั	(สำัมภ�ษณ์สำดำที่�งโที่รศัพิที่์)	ออกอ�ก�ศ
ทุี่กวันัอังค�รหร่อวันัพิฤหัสำบด่ำ	เวลั�	13.00-14.00	นั.	
	 	 4.2		 ข่�วประช�สัำมพัินัธ์ิ์	คว�มย�ว	2	นั�ท่ี่	จำ�นัวนั	15	ข่�ว	ออกอ�ก�ศทุี่กวันั	วันัลัะครั�ง	เวลั�	11.00-12.00	นั.
	 	 4.3		 สำปอตประช�สำัมพิันัธิ์์	คว�มย�ว	30	วินั�ที่่	จำ�นัวนั	10	ตอนั	ออกอ�ก�ศทีุ่กวันั	อย่�งนั้อยวันัลัะ	4	ครั �ง	
เวลั�	06.00-07.00	นั./	08.00-0.900	นั./	14.00-15.00	นั./	18.00-19.00	นั.
	 	 4.4		 สำ�รคดำ่สำั �นั	 คว�มย�ว	 3	 นั�ที่่	 จำ�นัวนั	 10	 ตอนั	 นัำ�เสำนัอผู้ลัสำำ�เร็จโครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ
ตลัอดำจนักิจกรรมต่�ง	ๆ	ของสำำ�นัักง�นั	กปร.	 ในัร้ปแบบสำ�รคด่ำสัำ�นั	 เผู้ยแพิร่ที่�งส่ำ�อออนัไลัน์ั	 (Website	สำำ�นัักง�นั	กปร.,	
Website	JS100,	Facebook	JS100,	Twitter	JS100)



รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2565 119

5. สิ่�อหนังสิ่อพิ่่มพิ่์แลื่ะสิ่�ออ่เลื่็กที่รอน่กสิ์	เผู้ยแพิร่ข่�ว	บที่คว�ม	แลัะบที่คว�มเฉลัิมพิระเก่ยรติ	ที่�งสำ่�อหนัังสำ่อพิิมพิ์
แลัะส่ำ�ออิเล็ักที่รอนิักส์ำ
	 	 เพิ่�อเผู้ยแพิร่ผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัแลัะผู้ลัสำำ�เร็จของโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ตลัอดำจนัองค์คว�มร้้ต�มแนัว
พิระร�ชดำำ�ริ	แบบอย่�งของผู้้้ท่ี่�นัำ�องค์คว�มร้้ไปปฏิิบัติใช้จนัประสำบผู้ลัสำำ�เร็จ	รวมทัี่�งกิจกรรมก�รดำำ�เนิันัง�นัของ	สำำ�นัักง�นั	
กปร.	องค์กรหร่อม้ลันิัธิิ์ท่ี่�ม่พิระร�ชดำำ�ริให้จัดำตั�งขึ�นั	ดัำงน่ั�
	 	 5.1		 ข่�ว	จำ�นัวนั	30	ข่�ว	ปัจจุบันัผู้ลิัตข่�วได้ำ	18	ข่�ว	เผู้ยแพิร่รวม	76	ชิ�นัง�นั	แบ่งเป็นั
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่ที่�งส่ำ�อสิำ�งพิิมพ์ิ	อ�ทิี่	หนัังส่ำอพิิมพ์ิสำย�มรัฐ	แนัวหน้ั�	ไที่ยโพิสำต์	เดำลิันิัวส์ำ	แลัะไที่ยรัฐ	รวมทัี่�งสิำ�นั	33	ชิ�นัง�นั
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่ที่�งออนัไลัน์ั	อ�ทิี่	ไที่ยรัฐออนัไลัน์ั	ผู้้้จัดำก�รออนัไลัน์ั	สำย�มรัฐ	คมชัดำลึัก	แนัวหน้ั�	ไที่ยโพิสำต์	กรุงเที่พิธุิ์รกิจ	
เที่คโนัโลัยช่�วบ้�นั	ฐ�นัเศรษฐกิจ	แลัะไลัน์ัท้ี่เดำย์	รวมทัี่�งสิำ�นั	43	ชิ�นัง�นั

6. การสิ่งเสิร่มแลื่ะขัยายผลื่ให้แก่สิถึาบันการศึกษา เยาวชน แลื่ะเจั้าหน้าที่่�หน่วยงานที่ั�งภาครัฐแลื่ะเอกชน	โดำยก�ร
จัดำที่ำ�โครงก�รค่�ยเย�วชนัร้้ง�นัส่ำบสำ�นัพิระร�ชดำำ�ริ	(RDPB	Camp)	รุ่นัท่ี่�	12	ประกอบไปด้ำวย	3	กิจกรรม	ค่อ		
	 	 1)	 กิจกรรมท่ี่�	1	ค่�ยเย�วชนัร้้ง�นัส่ำบสำ�นัพิระร�ชดำำ�ริ	นัำ�เย�วชนัจ�กสำถ�บันัก�รศึกษ�ทัี่�วประเที่ศ	จำ�นัวนั	20	ท่ี่ม	ท่ี่มลัะ	
4	 คนั	 รวมที่ั�งสำิ�นั	 80	 คนั	 เร่ยนัร้้แนัวพิระร�ชดำำ�ริ	 ณ	 โครงก�รพิัฒนั�พิ่�นัที่่�ลัุ่มนัำ��ป�กพินัังอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	จำ�นัวนั	7	วันั	ระหว่�งวันัท่ี่�	4-10	เมษ�ยนั	2565

	 	 5.2		 บที่คว�ม	จำ�นัวนั	10	เร่�อง	รวม	26	ชิ�นัง�นั	แบ่งเป็นั
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่ที่�งส่ำ�อสิำ�งพิิมพ์ิ	อ�ทิี่	สำย�มรัฐ	ไที่ยรัฐ	ไที่ยโพิสำต์	รวมทัี่�งสิำ�นั	8	ชิ�นัง�นั
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่ที่�งออนัไลัน์ั	อ�ทิี่	ไที่ยรัฐออนัไลัน์ั	สำย�มรัฐ	กรุงเที่พิธุิ์รกิจ	พิิมพ์ิไที่ย	คมชัดำลึัก	ผู้้้จัดำก�รออนัไลัน์ั	ไที่ยโพิสำต์	
รวมทัี่�งสิำ�นั	18	ชิ�นัง�นั
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	 	 2)	 กิจกรรมที่่�	2	ก�รประกวดำโครงก�รเย�วชนัอ�สำ�สำ�นัต่อพิระร�ชดำำ�ริ	หัวข้อ	“สำ่บสำ�นั	รักษ�	ต่อยอดำ”	ของเย�วชนั
ที่่�เข้�ร่วมโครงก�รฯ	แลัะสำ่งผู้ลัง�นัเข้�ประกวดำต�มหลัักเกณฑ์์	ซ้ึ�งคณะกรรมก�รไดำ้คัดำเลั่อกเหลั่อ	10	ที่่ม	จ�กสำถ�บันั
ก�รศึกษ�ในัระดัำบอุดำมศึกษ�	10	แห่งทัี่�วประเที่ศ	ท่ี่�ได้ำนัำ�องค์คว�มร้้ท่ี่�ได้ำรับจ�ก�รเข้�ค่�ยเย�วชนัร้้ง�นัส่ำบสำ�นัพิระร�ชดำำ�ริ	
ม�ประยุกต์ใช้	 นัำ�ผู้ลัง�นัสำ่งเข้�ประกวดำ	 ซ้ึ�งที่่มที่่�ไดำ้รับร�งวัลัชนัะเลัิศ	 ค่อ	 ที่่ม	 Gen	 A	 จิตอ�สำ�เปลั่�ยนัแปลังชุมชนั	
จ�กมห�วิที่ย�ลััยร�ชภัฏิรำ�ไพิพิรรณ่	จัดำที่ำ�โครงก�รบ้�นัหนัองบัว	:	พิ่�นัที่่�สำ่เข่ยว	เพิ่�อก�รเร่ยนัร้้แลัะอนัุรักษ์อย่�งยั�งย่นั	:	
(Go	Green	Sandbox	:	Ban	Nong	Bua)	สำร้�งนัวัตกรรมเพ่ิ�อก�รอนุัรักษ์	อ�ทิี่	ก�รนัำ�กระบอกไม้ไผู่้ท่ี่�เหล่ัอใช้หร่อทิี่�งแล้ัว
ม�ที่ำ�เป็นักระถ�งเพิ�ะต้นัไม้ป่�ช�ยเลันัแลัะก�รนัำ�ขยะจำ�พิวกขวดำพิลั�สำติกม�ที่ำ�เป็นัสำ่วนัผู้สำมอิฐคอนักร่ต	ให้แก่
ชุมชนัสำำ�เภ�ควำ��	อำ�เภอนั�ย�ยอ�ม	จังหวัดำจันัที่บุร่

	 	 3)	 กิจกรรมท่ี่�	3	ผู้ลิัตแลัะเผู้ยแพิร่ข่�วก�รจัดำกิจกรรมของโครงก�รฯ	จำ�นัวนั	5	ชิ�นัง�นั	โดำยผู่้�นัแพิร่ผู่้�นัสำถ�น่ัโที่รทัี่ศน์ั
ดิำจิตอลั	อ�ทิี่	ช่อง	ที่ที่บ.5	HD	ร�ยก�รเกษตรสำนั�มเป้�	ช่อง	NBT	ร�ยก�รรอบทิี่ศถิ�นัไที่ย	ช่อง	Thai	PBS	ร�ยก�รวันัใหม่ว�ไรต่�	
เป็นัต้นั	แลัะที่�งส่ำ�อออนัไลัน์ั	Facebook	สำำ�นัักง�นั	กปร.,	Facebook	ค่�ยเย�วชนั	RdpbCamp	แลัะ	Youtube	สำำ�นัักง�นั	
กปร.
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7. ส่ิ�อน่ที่รรศการ
	 	 7.1		 จัดำแสำดำงนิัที่รรศก�รร่วมกับหน่ัวยง�นัภ�ยนัอก	จำ�นัวนั	3	ครั�ง	ดัำงน่ั�
	 	 	 	 	 -	18	เมษ�ยนั	2565	สำนัับสำนุันัก�รจัดำนิัที่รรศก�รเฉลิัมพิระเก่ยรติ	ณ	กรมพัิฒนั�สัำงคมแลัะสำวัสำดิำก�ร
	 	 	 	 	 -	 20-28	 กรกฎี�คม	 2565	 สำนัับสำนัุนัก�รจัดำนัิที่รรศก�รเฉลัิมพิระเก่ยรติเนั่ �องในัวันัเฉลัิมพิระชนัมพิรรษ�	
พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	ณ	กรมพัิฒนั�สัำงคมแลัะสำวัสำดิำก�ร
	 	 	 	 	 -	1	สำ.ค.65	ร่วมจัดำนัิที่รรศก�รโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ในัง�นัมหกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	ณ	โรงแรม
เซ็้นัที่�ร�แกรนัด์ำ	กรุงเที่พิฯ

	 	 7.2		 ออกแบบส่ำ�อประช�สัำมพัินัธ์ิ์เพ่ิ�อเผู้ยแพิร่ผู่้�นัส่ำ�อออนัไลัน์ั	
	 	 	 	 	 -	 เผู้ยแพิร่พิระร�ชกรณ่ยกิจเพ่ิ�อเฉลิัมพิระเก่ยรติแลัะเทิี่ดำพิระเก่ยรติ	 เน่ั�องในัว�ระสำำ�คัญของสำถ�บันัพิระมห�กษัตริย์	
อ�ที่ิ	วันัเฉลัิมพิระชนัมพิรรษ�พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัว	วันัคลั้�ยวันัพิระบรมร�ชสำมภพิพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระบรม
ชนัก�ธิ์ิเบศร	 มห�ภ้มิพิลัอดำุลัยเดำชมห�ร�ช	 บรมนั�ถบพิิตร	 วันัเฉลัิมพิระชนัมพิรรษ�	 สำมเดำ็จพิระนั�งเจ้�สำิริกิติ �	
พิระบรมร�ชินั ่นั�ถ	 พิระบรมร�ชชนันั่พิ ันัปีหลัวง	 ว ันัคลั้�ยว ันัพิระร�ชสำมภพิ	 สำมเดำ ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ ิร�ชเจ ้�	
กรมสำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เป็นัต้นั
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่ข้อม้ลัผู้ลัสำำ�เร็จโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่องค์คว�มร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะหลัักก�รที่รงง�นั
	 	 7.3		 ออกแบบส่ำ�อประช�สัำมพัินัธ์ิ์เพ่ิ�อจัดำแสำดำงภ�ยในัสำำ�นัักง�นั	กปร.
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่พิระร�ชกรณ่ยกิจเน่ั�องในัว�ระสำำ�คัญของสำถ�บันัพิระมห�กษัตริย์
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่ผู้ลัสำำ�เร็จโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
	 	 	 	 	 -	เผู้ยแพิร่โครงก�รแลัะกิจกรรมของสำำ�นัักง�นั	กปร.
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ผลการดำำาเนินงานด้ำานการศึกษาและขยุายุผล
การพัฒนาตาม่แนวพระราชดำำาริ
1. การขัับเคล่ื่�อนโครงการขัองศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนาอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่
  1.1  การพ่ิ่จัารณาโครงการศึกษา ที่ด็ลื่อง ว่จััย	เม่�อวันัท่ี่�	9	พิฤศจิก�ยนั	2564	แลัะวันัท่ี่�	10	พิฤศจิก�ยนั	2564	ได้ำจัดำ
ก�รประชุมห�ร่อคณะอนุักรรมก�รดำำ�เนิันัง�นัด้ำ�นัวิช�ก�รโครงก�รศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ณ	อ�ค�ร
สำำ�นัักง�นัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 แลัะผู้่�นัสำ่�ออิเลั็กที่รอนัิกสำ์ระบบออนัไลันั์	 โดำยม่	 นั�งสำ�วอุศนั่ย์	 ธิ์้ปที่อง	
รองเลัข�ธิ์ิก�ร	กปร.	เป็นัประธิ์�นัก�รประชุมฯ	ที่ั�งนั่�	ที่่�ประชุมฯ	ไดำ้พิิจ�รณ�ให้ก�รสำนัับสำนัุนัแผู้นัง�นังบประม�ณโครงก�ร
ด้ำ�นัวิช�ก�รของศ้นัย์ศึกษ�ฯ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2565	รวมทัี่�งสิำ�นั	4	โครงก�ร	กรอบวงเงินังบประม�ณ	825,077	บ�ที่

  1.2  การติ่ด็ติามการด็ำาเน่นงานด็้านว่ชาการขัองคณะอนุกรรมการด็้านว่ชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพิ่ัฒนา
อันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่	 คณะอนัุกรรมก�รดำำ�เนัินัง�นัดำ้�นัวิช�ก�รโครงก�รศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	พิร้อมด้ำวยรองเลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	แลัะเจ้�หน้ั�ท่ี่�สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำเดิำนัที่�งติดำต�มก�รดำำ�เนิันัง�นัพิร้อมให้ข้อคิดำเห็นั
เพิ่�อประโยชนั์ต่อก�รดำำ�เนัินัง�นัศึกษ�	 ที่ดำลัอง	 วิจัยของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 4	 แห่ง	
ในัช่วงเด่ำอนัพิฤษภ�คม	-	สิำงห�คม	2565	ได้ำแก่	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อ่�วคุ้งกระเบนัฯ	จังหวัดำจันัที่บุร่	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�
ห้วยที่ร�ยฯ	 จังหวัดำเพิชรบุร่	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�พิิกุลัที่องฯ	 จังหวัดำนัร�ธิ์ิว�สำ	 ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	
จังหวัดำเช่ยงใหม่

  1.3 การจััด็ที่ำาแผนแม่บที่ศูนย์ศึกษาการพิ่ัฒนาอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ พิ่.ศ. 2566 - 2570	กองศึกษ�แลัะ
ขย�ยผู้ลัก�รพัิฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	ร่วมกับศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะภ�คส่ำวนัท่ี่�เก่�ยวข้อง	
ม่ก�รประชุมในัระหว่�งเด่ำอนักุมภ�พัินัธ์ิ์	-	มิถุนั�ยนั	2565	เพ่ิ�อดำำ�เนิันัก�รจัดำที่ำ�แผู้นัแม่บที่ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	พิ.ศ.	2566	-	2570	ซ้ึ�งจะเป็นัเคร่�องม่อสำำ�คัญในัก�รกำ�หนัดำแนัวที่�งก�รดำำ�เนัินัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�
อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ครอบคลัุมที่ั�ง	3	ดำ้�นั	ค่อ	(1)	ก�รศึกษ�	ที่ดำลัอง	วิจัยแลัะพิัฒนั�	(2)	ก�รขย�ยผู้ลัก�รพิัฒนั�
แลัะถ่�ยที่อดำองค์คว�มร้้	(3)	ก�รบริห�รจัดำก�รองค์กร	เพิ่�อให้เป็นัตัวอย่�งคว�มสำำ�เร็จไปสำ้่ประช�ชนัอย่�งม่ประสำิที่ธิ์ิภ�พิ
แลัะช่วยสำร้�งร้ปแบบก�รพัิฒนั�ท่ี่�ยั�งย่นัต่อไป

การประชุมหารือัคณะอันุกรรมการดำำาเนินงานดำ�านวิชาการฯ

การติดำตามการดำำาเนินงานขอังคณะอันุกรรมการดำ�านวิชาการฯ
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  1.4  การพ่ิ่จัารณาแนวที่างการด็ำาเน่นงานขัองศูนย์ศึกษาการพัิ่ฒนาอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่	เม่�อวันัท่ี่�	9	มิถุนั�ยนั	
2565	ไดำ้จัดำก�รประชุมห�ร่อก�รดำำ�เนัินัง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ณ	อ�ค�รสำำ�นัักง�นั
โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	สำำ�นัักง�นั	กปร.	กรุงเที่พิฯ	แลัะผู่้�นัส่ำ�ออิเล็ักที่รอนิักส์ำระบบออนัไลัน์ั	โดำยม่	นั�ยสำมศักดิำ�	
เพิิ�มเกษร	รองเลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	เป็นัประธิ์�นัก�รประชุมฯ	โดำยเป็นัก�รประชุมเพ่ิ�อห�ร่อแนัวที่�งก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รผู้ลิัต
แลัะสำำ�รองเมลั็ดำพิันัธิ์ุ์พิ่ชเพิ่�อพิระร�ชที่�นัของศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ที่ั�ง	6	แห่ง	แลัะเห็นัควร
ปรับปรุงเร่�องซ้องบรรจุภัณฑ์์ฯ

2. การขัับเคล่ื่�อนการพัิ่ฒนาติามปรัชญาขัองเศรษฐก่จัพิ่อเพ่ิ่ยง
  2.1  การต่ิด็ติามสินับสินุนการด็ำาเน่นงานศูนย์เร่ยนรู้เศรษฐก่จัพิ่อเพ่ิ่ยง สิำานักงาน กปร. จัำานวน 5 แห่ง
	 	 	 	 	 ท่ี่�มกลั�งก�รแพิร่ระบ�ดำของโรคติดำเช่�อไวรัสำโคโรนั�	2019	สำำ�นัักง�นั	กปร.	ปรับแผู้นัก�รต�มแผู้นัติดำต�มสำนัับสำนุันั
ก�รดำำ�เนัินัง�นัศ้นัย์เร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	สำำ�นัักง�นั	กปร.	ที่่�กำ�หนัดำไว้จำ�นัวนั	8	แห่ง	เป็นั	5	แห่ง	แลัะปรับเปลั่�ยนั
ร้ปแบบก�รติดำต�ม	จ�กก�รเดิำนัที่�งลังพ่ิ�นัท่ี่�เป็นัก�รใช้แบบสำอบถ�มผู้สำมผู้สำ�นักับก�รประชุมผู่้�นัระบบออนัไลัน์ั	เพ่ิ�อให้สำ�
ม�รถดำำ�เนัินัง�นัต่อไปไดำ้ในัสำถ�นัก�รณ์ก�รแพิร่ระบ�ดำฯ	 โดำยเก็บข้อม้ลัแบบผู้สำมผู้สำ�นัไดำ้	 จ ำ�นัวนั	 4	 แห่ง	
แลัะเม่�อสำถ�นัก�รณ์คล่ั�คลั�ย	สำ�ม�รถเดิำนัที่�งลังพ่ิ�นัท่ี่�	จำ�นัวนั	1	แห่ง	ดัำงน่ั�	

การประชุมจัดำทำาแผนแม่บัทศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ พ.ศ. 2566 - 2570

การประชุมหารือัการดำำาเนินงานขอังศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ

	 	 	 	 	 (1)	บริษัที่	บ�งจ�ก	คอร์ปอเรชั�นั	จำ�กัดำ	(มห�ชนั)	กรุงเที่พิฯ	:	ยึดำมั�นัในัหลัักก�รพัิฒนั�นัวัตกรรมที่�งธุิ์รกิจส่้ำคว�ม
ยั�งย่นั	นัำ�ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยงเพิ่�อสำร้�งสำมดำุลัในัก�รดำำ�เนัินัธิ์ุรกิจ	ก�รดำ้แลัพินัักง�นั	แลัะจัดำกิจกรรมเพิ่�อสำังคม
อย่�งต่อเน่ั�อง	เช่นั	โครงก�รเย�วชนัคนัด่ำบ�งจ�ก	จัดำกิจกรรมให้เย�วชนัในัชุมชนัใกล้ัเค่ยงโรงกลัั�นันัำ��มันั	ม่โอก�สำฝึกง�นักับบริษัที่	
บ�งจ�กฯ	 สำำ�หรับดำ้�นัก�รสำร้�งพิ่�นัที่่�เร่ยนัร้้	 ไดำ้เปิดำศ้นัย์เร่ยนัร้้นัวัตกรรมสำ่เข่ยว	 (Greenovation	 Learning	 Center)	
ซ้ึ�งสำ่วนับริห�รภ�พิลัักษณ์องค์กร	เป็นัสำ่วนัที่่�รับผู้ิดำชอบดำ้แลั	ม่ก�รจัดำแสำดำงนัิที่รรศก�รเก่�ยวกับประวัติ	ค่�นัิยม	วิถ่บ�งจ�ก	
ซ้ึ�งนัำ�เสำนัอก�รนั้อมนัำ�ประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยงในัก�รดำำ�เนัินัธิ์ุรกิจ	 ภ�พิรวมธิ์ุรกิจ	 มุมมองโลักอนั�คต	
แลัะก�รกลัับค่นัสำ้่ธิ์รรมช�ติ	 เปิดำบริก�รให้ผู้้้สำนัใจเย่�ยมชมโดำยไม่ม่ค่�ใช้จ่�ย	 สำ�ม�รถเข้�ชมไดำ้จำ�นัวนั	 30	 –	 40	 คนั/รอบ	
ระยะเวลั�รอบลัะ	40	–	60	นั�ท่ี่	ในัช่วงของสำถ�นัก�รณ์ก�รแพิร่ระบ�ดำของโรคโควิดำ-19	ต้องปิดำรับผู้้้เข้�เย่�ยมชม	แลัะปรับ
ใช้พ่ิ�นัท่ี่�บ�งส่ำวนัของศ้นัย์เร่ยนัร้้ฯ	ให้เกิดำประโยชน์ัต่อองค์กร	
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	 	 	 	 	 (4)	นั�ยสุำพิจน์ั	โคมณ่	จังหวัดำนัครสำวรรค์	:	ศ้นัย์เร่ยนัร้้ฯ	ต้องปิดำรับผู้้้ศึกษ�ด้ำง�นัแลัะฝึกอบรมม�ตั�งแต่เริ�มเกิดำก�ร
แพิร่ระบ�ดำของโรคโควิดำ-19	 แลัะปรับเปลั่ �ยนัวิธิ์่ก�รที่ำ�ง�นัเพิ่ �อให้ม่ร�ยไดำ้เพิ่ยงพิอ	 สำ�ม�รถดำำ�เนัินัช่วิตต่อไปไดำ้	
ม่ที่ัศนัคติเชิงบวกในัก�รเผู้ชิญปัญห�	 แลัะห�ที่�งออกจ�กปัญห�อุปสำรรคที่่�พิบ	 เปลั่�ยนัฐ�นัเร่ยนัร้้เป็นัแหลั่งห�ร�ยไดำ	้
โดำยเริ�มจ�กก�รสำร้�งร้�นัค้�	“เพ่ิยงพิอด่ำ”	เพ่ิ�อจำ�หน่ั�ยสิำนัค้�แลัะผู้ลิัตภัณฑ์์	อย่�งไรก็ต�ม	ยังคงเผู้ยแพิร่องค์คว�มร้้ด้ำ�นัก�ร
เตร่ยมดำินัแลัะวัสำดำุปลั้กให้เหม�ะสำมกับพิ่ชให้แก่ผู้้้สำนัใจโดำยไม่คิดำค่�ใช้จ่�ย	เนั่�องจ�กเห็นัว่�	ปัจจุบันั	ม่ผู้้้นัิยมสำนัใจปลั้กพิ่ช	
ไม่ว่�จะเป็นัพ่ิชผัู้กสำวนัครัวไว้รับประที่�นัเอง	หร่อไม้ประดัำบเพ่ิ�อเสำริมร�ยได้ำ	ห�กม่คว�มร้้ด้ำ�นัดิำนัแลัะวัสำดุำปล้ักให้เหม�ะสำม
กับพ่ิชชนิัดำต่�ง	ๆ	จะช่วยให้พ่ิชเจริญเติบโตได้ำผู้ลัด่ำขึ�นั

	 	 	 	 	 (3)	นั�ยพิินััย	แก้วจันัที่ร์	จังหวัดำยะลั�	:	ที่ำ�เกษตรที่ฤษฎ่ีใหม่ในัพ่ิ�นัท่ี่�	จำ�นัวนั	15	ไร่	ประกอบด้ำวย	พ่ิชผัู้กสำวนัครัว	
ผู้ลัไม้	ไม้เศรษฐกิจ	แลัะไม้ใช้สำอย	นัอกจ�กนัั�นัยังเลั่�ยงปลั�	เช่นั	ปลั�ตะเพิ่ยนั	ปลั�แรดำ	ปลั�บ้�	โดำยเปิดำรับบุคคลัผู้้้สำนัใจ
เข้�เร่ยนัร้้/ศึกษ�ด้ำง�นัภ�ยในัศ้นัย์เร่ยนัร้้ฯ	แลัะรับเป็นัวิที่ย�กรบรรย�ยหลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยงให้แก่หน่ัวยง�นั/
องค์กร	อย้่เสำมอ	ม่คว�มเช่�ยวช�ญดำ้�นัก�รขย�ยพิันัธิ์ุ์พิ่ช	แลัะก�รแปรร้ปผู้ลัผู้ลัิตที่�งก�รเกษตร	ซ้ึ �งไดำ้รับผู้ลักระที่บ
จ�กสำถ�นัก�รณ์ก�รแพิร่ระบ�ดำของโรคโควิดำ-19	 เลั็กนั้อย	 เนั่�องจ�กใช้ช่วิตอย่�งพิอเพิ่ยง	 พิึ�งตนัเอง	 ขยันั	 ประหยัดำ	
แลัะใช้จ่�ยต�มคว�มจำ�เป็นั

กลุ่มข�าวคุณธิรรม จังหวัดำยุโสธิร

   ศ้นย์ุเร้ยุนร้�ฯ ขอังนายุสุพจน์ โคมณ้

	 	 	 	 	 (2)	กลัุ่มข้�วคุณธิ์รรม	จังหวัดำยโสำธิ์ร	:	ศ้นัย์เร่ยนัร้้ฯ	ม่ก�รขับเคลั่�อนัต�มหลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยงอย่�ง
ต่อเน่ั�อง	 แลัะมุ่งส่้ำก�รผู้ลิัตให้ได้ำม�ตรฐ�นัก�รผู้ลิัตเกษตรอินัที่ร่ย์	 (International	 Federation	of	Organic	 Agriculture	
Movements	European	Union	หร่อ	IFOAM	EU	แลัะCanada	Organic	Regime	หร่อ	COR)	เช่นั	ข้�วหอมมะลิั	ผัู้ก	ผู้ลัไม้	
พ่ิชสำมุนัไพิร	แลัะแปรร้ปผู้ลัผู้ลิัตก�รเกษตร	พิร้อมทัี่�งม่ตลั�ดำรองรับทัี่�งในัแลัะต่�งประเที่ศ	ม่ก�รจัดำฝึกอบรม	เปิดำรับผู้้้สำนัใจ
ศึกษ�ดำ้ง�นัดำ้�นัเกษตรที่ฤษฎี่ใหม่	 ยกระดำับสำ้่ก�รที่่องเที่่�ยวเชิงเกษตร	 ซ้ึ�งม่กิจกรรมเชิงสำร้�งสำรรค์	 ไดำ้แก่	 เก่�ยวข้�ว	 ป้ฟื้�ง	
ก�งเต้นัท์ี่	นัอนัชมดำ�ว	(โรงแรมล้ั�นัดำ�ว)	ชิมข้�วพ่ิ�นัเม่องเพ่ิ�อสุำขภ�พิ	(Rice	Testing)	เป็นัต้นั	ได้ำรับผู้ลักระที่บจ�กสำถ�นัก�รณ์
ก�รแพิร่ระบ�ดำของโรคโควิดำ-19	ดำ้�นัผู้้้เข้�ศึกษ�ดำ้ง�นัที่่�ม่จำ�นัวนัลัดำลัง	จึงใช้ช่วงเวลั�นั่�ไปกับก�รฟื้้�นัฟื้้ปรับปรุงพิ่�นัที่่�ดำินัให้
อุดำมสำมบ้รณ์	ปรับปรุงฐ�นัเร่ยนัร้้	แลัะเพิิ�มเติมก�รสำัตว์เลั่�ยง	เพิ่�อสำร้�งสำภ�วะแวดำลั้อมที่่�พิร้อมเป็นัต้นัแบบของแหลั่งเร่ยนัร้้
แลัะสำร้�งภ้มิคุ้มกันัก�รพึิ�งพิ�ตนัเองด้ำ�นัอ�ห�ร
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	 	 	 	 (5)	 ห้�งหุ้นัสำ่วนัจำ�กัดำ	 สำมศักดำิ�แกลังเซ้อร์วิสำ	 จังหวัดำระยอง	 :	 ปัจจุบันัเปิดำสำ�ข�เพิิ�มขึ�นั	 ตั�งอย้่ที่่�ตำ�บลัทีุ่่งคว�ยกินั	
อำ�เภอแกลัง	จังหวัดำระยอง	แลัะเปลั่�ยนัช่�อเป็นั	บริษัที่	สำมศักดำิ�แกลังเซ้อร์วิสำ	1983	จำ�กัดำ	ยังคงดำำ�เนัินัธิ์ุรกิจสำถ�นั่บริก�ร
นัำ��มันัแบบครบวงจร	แลัะท่ี่�เดิำมอย่้ระหว่�งก�รปรับปรุงพ่ิ�นัท่ี่�เป็นัสำถ�น่ับริก�รนัำ��มันัท่ี่�ทัี่นัสำมัยขึ�นั	โดำยม่แนัวคิดำแลัะวิธ่ิ์ปฏิิบัติต�ม
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยงม�ใช้ในัก�รดำำ�เนิันัช่วิตแลัะธุิ์รกิจท่ี่�ชัดำเจนัขึ�นั	กล่ั�วค่อ	ม่ก�รว�งแผู้นัที่�งธุิ์รกิจอย�่งม่เหตุม่ผู้ลั	
ม่ก�รศึกษ�ข้อม้ลัในัก�รดำำ�เนิันัธุิ์รกิจ	ก�รจัดำก�รพ่ิ�นัท่ี่�	นัำ��เส่ำย	ไม่ให้กระที่บต่อพ่ิ�นัท่ี่�ภ�ยนัอก	เป็นัเคร่อข่�ยกับโครงก�รศึกษ�
วิจัยแลัะพัิฒนั�สิำ�งแวดำล้ัอมแหลัมผัู้กเบ่�ยอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ก�รด้ำแลัพินัักง�นั	แลัะแบ่งปันัช่วยเหล่ัอชุมชนัในัพ่ิ�นัท่ี่�	
เพ่ิ�อสำร้�งประโยชน์ัสุำขในัสัำงคม	ในัช่วงสำถ�นัก�รณ์ก�รแพิร่ระบ�ดำของโรคโควิดำ-19	ได้ำนัำ�หลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง
ม�ปรับใช้	 โดำยใช้หลัักก�รพิึ�งพิ�ตนัเอง	 พิอประม�ณ	 นัอกจ�กนั่�	 ยังดำ้แลัพินัักง�นัที่่�ต้องกักตัว	 โดำยก�รจัดำสำ่งอ�ห�รแห้ง	
เตร่ยมชุดำตรวจ	ATK	พิร้อมทัี่�งจัดำห�วัคซ่้นัป้องกันัโรคโควิดำ-19	ให้กับพินัักง�นัแลัะครอบครัว

ศ้นย์ุเร้ยุนร้�ขอัง บัริษัท สมศักดิำ�แกลงเซ้อัร์วิส 1983 จำากัดำ

  2.2 โครงการสิัมมนาเคร่อขั่ายแหลื่่งเร่ยนรู้ติามแนวพิ่ระราชด็ำาร่ สิำานักงาน กปร.	:	จัดำนัำ�ร่องในัหัวข้อ	“ถักที่อ
เคร่อข่�ยต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริเพ่ิ�อก�รพัิฒนั�อย่�งยั�งย่นั”	จำ�นัวนั	2	ครั�ง	ณ	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�พิิกุลัที่องอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำนัร�ธิิ์ว�สำ	เม่�อวันัท่ี่�	30	มิถุนั�ยนั	–	1	กรกฎี�คม	2565	แลัะศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	จังหวัดำสำกลันัคร	เม่�อวันัที่่�	5	-6	กันัย�ยนั	2565	เพิ่�อสำร้�งขย�ยเคร่อข่�ยแหลั่งเร่ยนัร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ
ในัเชิงพิ่�นัที่่�	ระหว่�งศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�อันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ศ้นัย์เร่ยนัร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริของศ้นัย์ศึกษ�ก�ร
พัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	แลัะศ้นัย์เร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	สำำ�นัักง�นั	กปร.	โดำยม่สำำ�นัักง�นั	กปร.	เป็นัส่ำวนัสำนัับสำนุันั
ก�รประสำ�นัเคร่อข่�ย	รวมทัี่�งเพ่ิ�อพัิฒนั�ทัี่กษะท่ี่�จำ�เป็นัในัโลักยคุปัจจุบันัแลัะแนัวโน้ัมในัอนั�คต	ม่ผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�โดำยสำรุป	ได้ำแก่	
1)	ม่กลัุ่มเป้�หม�ยเข้�ร่วมรวม	จำ�นัวนั	162	คนั	2)	จุดำประก�ยก�รสำร้�งพิ่�นัที่่�ของก�รเร่ยนัร้้เช่�อมโยงแหลั่งเร่ยนัร้้ต�มแนัว
พิระร�ชดำำ�ริในัเชิงพ่ิ�นัท่ี่�ต�มภ้มิภ�ค	แลัะ	3)	สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำรับข้อม้ลัคว�มต้องก�ร	อุปสำรรค	คว�มท้ี่�ที่�ย	เพ่ิ�อก�รว�งแผู้นั
สำนัับสำนุันัพัิฒนั�ในัระยะต่อไป

3. โครงการความร่วมม่อกับหน่วยงานเคร่อข่ัาย
  3.1  โครงการ อพิ่.สิธิ.- กปร.
	 				 	 	 (1)	เม่ �อวันัที่่ �	9	ม่นั�คม	2565	ไดำ้จัดำก�รประชุมคณะกรรมก�รดำำ�เนัินัง�นัโครงก�รอนัุรักษ์พิันัธิ์ุกรรมพิ่ช
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	สำมเด็ำจพิระเที่พิรัตนัร�ชสุำดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่สำนัองพิระร�ชดำำ�ริโดำยสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�ร
พิิเศษเพิ่�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	(อพิ.สำธิ์.-	กปร.)	ครั�งที่่�	1/2565	ณ	อ�ค�รสำำ�นัักง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	สำำ�นัักง�นั	กปร.	กรุงเที่พิฯ	แลัะผู่้�นัส่ำ�ออิเล็ักที่รอนิักส์ำระบบออนัไลัน์ั	โดำยม่นั�ยลัลิัต	ถนัอมสิำงห์	
เลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	เป็นัประธิ์�นัก�รประชุมฯ	ทัี่�งน่ั�	ท่ี่�ประชุมได้ำแจ้งให้ที่ร�บว่�	ส่ำวนัท่ี่�ม�ของงบประม�ณ	เพ่ิ�อรองรับแผู้นัปฏิิบัติ
ง�นัของศ้นัย์ศึกษ�ฯ	ประจำ�ปี	2565	ม่	2	แหลั่ง	ค่อ	งบ	กปร.	แลัะงบ	กปร.	ร่วมกับงบปกติ	ซ้ึ�งสำำ�หรับปี	2565	ม่ก�รขอ
สำนัับสำนุันังบ	กปร.	เป็นัจำ�นัวนัเงินั	7,808,465	บ�ที่

โครงการสัมมนาเครือัข่ายุแหล่งเร้ยุนร้�ตามแนวพระราชดำำาริ สำานักงาน กปร. 
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				 	 	 	 (2)	ก�รประชุมวิช�ก�รแลัะร่วมจัดำนิัที่รรศก�รที่รัพิย�กรไที่ย	:	30	ปี	อพิ.สำธิ์.	ประโยชน์ัแท้ี่แก่มห�ชนั	ระหว่�งวันัท่ี่�	
19	กันัย�ยนั	-	24	กันัย�ยนั	2565	ณ	มห�วิที่ย�ลััยวลััยลัักษณ์	อำ�เภอที่่�ศ�ลั�	จังหวัดำนัครศร่ธิ์รรมร�ช	โดำยสำมเดำ็จ
พิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินัไปที่รงเป็นัองค์ประธิ์�นั
เปิดำง�นั	ในัวันัจันัที่ร์ท่ี่�	19	กันัย�ยนั	2565	ซึ้�งศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริได้ำเข้�ร่วมจัดำนิัที่รรศก�รเก่�ยวกับ
ผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัด้ำ�นัโครงก�รอนุัรักษ์พัินัธุิ์กรรมพ่ิชอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ

“มหกรรมงานวิจัยุแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

การประชุมคณะกรรมการดำำาเนินงานโครงการอันุรักษ์พันธุิกรรมพืชฯ

  3.2  การร่วมงานมหกรรมงานว่จััยแห่งชาต่ิ	:	สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ร	ิ (สำำ�นัักง�นั	 กปร.)	 ไดำ้เข้�ร่วมง�นั	 “มหกรรมง�นัวจิัยแห่งช�ต	ิ 2565”	 (Thailand	 Research	 Expo	 2022)	
จ ัดำขึ �นัระหว่�งว ันัที่่ � 	 1	 -	 5	 สำิงห�คม	 2565	 ณ	 ห้องบ�งกอกคอนัเวนัชันั	 ชั �นั	 22	 โรงแรมเซ้็นัที่�ร�แกรนัดำ	์
แลัะบ�งกอกคอนัเวนัชันัเซ้็นัเตอร์	 เซ้็นัที่รัลัเวิลัดำ์	 กรุงเที่พิฯ	 ภ�ยใต้แนัวคิดำ“วิจัยเพิ่�อพิัฒนั�ประเที่ศ	 สำ้่คว�มมั�นัคง	 มั�งคั�ง	
แลัะยั�งย่นั”	โดำยสำมเดำ็จพิระกนัิษฐ�ธิ์ิร�ชเจ้�	กรมสำมเดำ็จพิระเที่พิรัตนัร�ชสำุดำ�	ฯ	สำย�มบรมร�ชกุม�ร่	เสำดำ็จพิระร�ชดำำ�เนัินั
เป็นัองค์ประธิ์�นัเปิดำง�นั	ซึ้�งสำำ�นัักง�นั	กปร.	แลัะศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ได้ำม่ส่ำวนัร่วมในัง�นัดัำงกล่ั�ว	
ประกอบด้ำวย
	 	 	 	 	 (1)	นั�ยลัลิัต	ถนัอมสิำงห์	เลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	ได้ำร่วมเสำวนั�	ภ�ยใต้หัวข้อ	“Co-Creation	รวมพิลัังง�นัวิจัยแลัะนัวัตกรรม	
สำร้�งเศรษฐกิจแลัะสำังคมเพิ่�อพิ่�นัที่่�แลัะที่้องถิ�นั”	ในัวันัที่่�	2	สำิงห�คม	2565	โดำยม่เจ้�หนั้�ที่่�สำำ�นัักง�นั	กปร.	แลัะผู้้้ที่่�สำนัใจ
เข้�ร่วมรับฟัื้งเสำวนั�
	 	 	 	 	 (2)	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�ภ้พิ�นัอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ได้ำร่วมจัดำนิัที่รรศก�รภ�ยใต้แนัวคิดำ	“นิัที่รรศก�รชุมชนั
เข้มแข็งด้ำวยวิจัยแลัะนัวัตกรรม”	โดำยนัำ�เสำนัอง�นัวิจัย	2	เร่�อง	ประกอบด้ำวย	ก�รที่ดำสำอบคุณภ�พิของปุ�ยหมักม้ลัไส้ำเด่ำอนัดิำนั
ชนิัดำต่�งๆ	ท่ี่�ผู้ลิัตจ�กวัสำดุำเหล่ัอใช้ที่�งก�รเกษตร	แลัะก�รจัดำก�รดิำนัแลัะนัำ��ให้ได้ำต้นัคร�มท่ี่�ม่คุณภ�พิด่ำ	เพ่ิ�อปรับปรุงคุณภ�พิ
ของเน่ั�อคร�ม

  3.3   สิำานักงาน กปร. ร่วมม่อกับหน่วยงานเคร่อข่ัายเพ่ิ่�อขัับเคล่ื่�อนการด็ำาเน่นงานด้็านปรัชญาขัองเศรษฐก่จัพิ่อเพ่ิ่ยง	:	
เพิ่�อสำร้�งคว�มร้้คว�มเข้�ใจ	ต่อยอดำ	แลัะขย�ยปริมณฑ์ลัก�รนั้อมนัำ�หลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยงไปประยุกต์ใช้
ในัก�รดำำ�เนัินัช่วิต	 โดำยสำนัับสำนัุนัองค์คว�มร้ ้แลัะขย�ยผู้ลัก�รพิัฒนั�ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริดำ้�นัเศรษฐกิจพิอเพิ่ยง	
ของพิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	มห�ภ้มิพิลัอดำุลัยเดำชมห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร	ให้แก่หนั่วยง�นัที่่�เก่�ยวข้อง	เช่นั	
ศ้นัย์ประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริแลัะคว�มมั�นัคง	 (ศปร.)	กองบัญช�ก�รกองทัี่พิไที่ย	ม้ลันิัธิิ์อุที่กพัิฒน์ั	
ในัพิระบรมร�ช้ปถัมภ์	กรมร�ชทัี่ณฑ์์	เป็นัต้นั
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ผลการดำำาเนินงานด้ำานกิจกรรม่พิเศษ
และวิเทศสัม่พันธ์ิ

  1.2  การประชุมหาร่อในการจััด็ที่ำาโครงการติ่อยอด็โครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ ในพิ่่�นที่่�จัังหวัด็ลื่ำาปาง 
ระหว่�งวันัท่ี่�	8-9	สิำงห�คม	2565	เพ่ิ�อรับที่ร�บแนัวที่�งก�รดำำ�เนิันัง�นัของหน่ัวยง�นัต่�งๆ	ในัก�รส่ำงเสำริมแลัะพัิฒนั�โครงก�ร
ในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำลัำ�ป�งจำ�นัวนั	3	โครงก�ร

1. โครงการต่ิอยอด็โครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ ม่ผลื่การด็ำาเน่นงานดั็งน่�
  1.1  ประชุมคณะที่ำางานติ่อยอด็โครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ ครั�งที่่� 1	ในัวันัที่่�	9	พิฤษภ�คม	2565	โดำยม่
เลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	เป็นัประธิ์�นัในัก�รประชุมคณะที่ำ�ง�นัต่อยอดำโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	จ�กก�รประชุม	ท่ี่�ประชุม
ม่มติรับเป็นัโครงก�รต่อยอดำโครงก�รพิระร�ชดำำ�ริของกรมป่�ไม้ไว้	จำ�นัวนั	5	โครงก�ร	ประกอบดำ้วย	โครงก�รในัพิ่�นัที่่�
จังหวัดำลัำ�ป�ง	จำ�นัวนั	3	โครงก�ร	แลัะโครงก�รในัพ่ิ�นัท่ี่�จังหวัดำชัยภ้มิ	จำ�นัวนั	2	โครงก�ร

การดำำาเนินงานด้ำานกิจกรรม่พิเศษ



สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ (สำำ�นัักง�นั กปร.)128

2. โครงการจััด็หานำ�าบาด็าลื่แก้ปัญหาภัยแล้ื่งอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่
	 	 พิระบ�ที่สำมเดำ็จพิระเจ้�อย้่หัวที่รงรับโครงก�รจดัำห�นัำ��บ�ดำ�ลัแกป้ัญห�ภัยแลั้งอนััเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ ไว้เป็นัโครง
ก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริต�มท่ี่�กรมที่รัพิย�กรนัำ��บ�ดำ�ลั	แลัะสำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำนัำ�คว�มกร�บบังคมท้ี่ลัฯ	แล้ัว	จำ�นัวนั	
3	ระยะ	ดัำงน่ั�
	 	 -	ระยะท่ี่�	1	จำ�นัวนั	15	โครงก�ร	ครอบคลุัม	11	จังหวัดำ
	 	 -	ระยะท่ี่�	2	จำ�นัวนั	18	โครงก�ร	ครอบคลุัม	30	จังหวัดำ
	 	 -	ระยะท่ี่�	3	จำ�นัวนั	14	โครงก�ร	ครอบคลุัม	14	จังหวัดำ

3. โครงการไก่ไข่ัแลื่ะสัิติว์พิ่ระราชที่าน 
	 	 ไดำ้ม่ก�รประชุมคณะที่ำ�ง�นัโครงก�รไก่ไข่แลัะสำัตว์พิระร�ชที่�นั	ครั�งที่่�	1/2565	เม่�อวันัที่่�	13	กันัย�ยนั	2565	โดำยม่
วัตถุประสำงค์เพ่ิ�อที่บที่วนัก�รดำำ�เนิันัง�นัท่ี่�ผู่้�นัม�	แลัะกำ�หนัดำแนัวที่�งก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�รไก่ไข่แลัะสัำตว์พิระร�ชที่�นัให้ม่
คว�มชัดำเจนัแลัะม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิท่ี่�ด่ำขึ�นั	โดำยม่		นั�ยสำมศักดิำ�	เพิิ�มเกษร	รองเลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	เป็นัประธิ์�นัในัก�รประชุม	

4. โครงการความร่วมม่อเพ่ิ่�อการขัยายผลื่องค์ความรู้โครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ 
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ม้ลันัิธิ์ิชัยพิัฒนั�	บริษัที่	ไที่ยเบฟื้เวอเรจ	จำ�กัดำ	(มห�ชนั)	แลัะสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รก�รศึกษ�
ขั�นัพิ่�นัฐ�นั	(สำพิฐ.)	ไดำ้ร่วมกันัลังนั�มในับันัที่ึกข้อตกลัง	โครงก�รคว�มร่วมม่อเพิ่�อขย�ยองค์คว�มร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ
ส่้ำเย�วชนั	โดำยม่ก�รดำำ�เนิันัก�รดัำงน่ั�
	 	 4.1		 ประชุมร่วมห�ร่อโครงก�รคว�มร่วมม่อเพ่ิ�อขย�ยองค์คว�มร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริส่้ำเย�วชนั	ในัวันัท่ี่�	26	สิำงห�คม	2565	
ณ	ห้องประชุม	หนุัม�นั	2	สำำ�นัักง�นั	กปร.
	 	 4.2		 ประชุมเพิ่�อจัดำที่ำ�บันัที่ึกข้อตกลังคว�มร่วมม่อโครงก�รคว�มร่วมม่อเพิ่�อขย�ยองค์คว�มร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริสำ้่	
ในัวันัท่ี่�	15	สำ.ค.	2565	ณ	ห้องประชุม	หนุัม�นั	2	สำำ�นัักง�นั	กปร.
	 	 4.3		 ร่วมลังนั�มบันัทึี่กข้อตกลัง	 โครงก�รคว�มร่วมม่อเพ่ิ�อขย�ยผู้ลัองค์คว�มร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริส่้ำเย�วชนั	ณ	 ห้อง	
210	ชั�นั	2	ศ้นัย์ก�รประชุมแห่งช�ติสำิริกิติ�	ณ	ห้อง	210	ชั�นั	2	โดำยม่	ดำร.สำุเมธิ์	ตันัติเวชกุลั	กรรมก�รแลัะเลัข�ธิ์ิก�รม้ลันัิธิ์ิ
ชัยพัิฒนั�	นั�ยลัลิัต	ถนัอมสิำงห์	 เลัข�ธิิ์ก�รสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รพิิเศษเพ่ิ�อประสำ�นัง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	
นั�งเกศทิี่พิย์	ศุภว�นิัช	รองเลัข�ธิิ์ก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั�นัพ่ิ�นัฐ�นั	แลัะนั�ยฐ�ปนั	สิำริวัฒนัภักด่ำ	กรรมก�รผู้้้อำ�นัวยก�รใหญ่	
บริษัที่	ไที่ยเบฟื้เวอเรจ	จำ�กัดำ	(มห�ชนั)	เป็นัผู้้้ร่วมลังนั�มในัครั�งน่ั�	
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1. โครงการพัิ่ฒนาแลื่ะรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่
  1.1  การจััด็ประชุมคณะกรรมการแลื่ะคณะอนุกรรมการ ฯ		สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 ไดำ้จัดำประชุมหญ้�แฝกที่ั�งหมดำ	 3	 ครั�ง	
ไดำ้แก่	 ก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นัวยก�รโครงก�รพิัฒนั�แลัะรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ครั�งที่่�	
1/2565	เม่�อวันัที่่�	5	เมษ�ยนั	2565	ก�รประชุมคณะอนัุกรรมก�รดำ้�นัวิช�ก�รแลัะติดำต�มประเมินัผู้ลัโครงก�รพิัฒนั�แลัะ
รณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ครั �งที่่ �	1/2565	เม่ �อวันัที่่�	13	มิถุนั�ยนั	2565	แลัะก�รประชุม
คณะอนุักรรมก�รด้ำ�นัส่ำงเสำริม	ขย�ยผู้ลั	เผู้ยแพิร่	แลัะประช�สัำมพัินัธ์ิ์โครงก�รพัิฒนั�แลัะรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	ครั�งท่ี่�	1/2565	เม่�อวันัท่ี่�	17	มิถุนั�ยนั	2565	

2. การบรรยายสิรุปแลื่ะการประสิานการศึกษาดู็งานแก่ชาวต่ิางชาต่ิ
  2.1  การบรรยายสิรุป จัำานวน 4 ครั�ง	ให้แก่	
     (1) คณะผู้เข้ัาร่วมการประชุมว่ชาการนานาชาต่ิ “The 1st Cross Cultural 
International Conference on SKT, an Integrative Caring and Meditation 
Healing Exercise: CD and NCD caring”	 จังหวัดำเพิชรบุร่	 เม่�อวันัท่ี่�	5	 ธัิ์นัว�คม	
2564	

     (2) คณะผู้เข้ัาอบรมหลัื่กสูิติรอบรมนานาชาต่ิ “The Next Normal with 
Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development” 
เม่�อวันัที่่�	15	ม่นั�คม	2565	แลัะร่วมรับฟื้ังก�รบรรย�ยสำรุปแลัะวิพิ�กษ์ก�รนัำ�เสำนัอ
ของผู้้้เข้�อบรมหลัักส้ำตรดัำงกล่ั�ว	เม่�อวันัท่ี่�	25	ม่นั�คม	2565	

  1.2  การสิำารวจัสิถึานท่ี่�สิำาหรับการประชุมหญ้าแฝกนานาชาต่ิ ครั�งท่ี่� 7 (ICV-7) 
แลื่ะการศึกษาดู็งาน ณ จัังหวัด็เช่ยงใหม่ ระหว่�งวันัท่ี่�	19	–	23	กรกฎี�คม	2565	

  1.3  การจััด็การประกวด็ว่ด่็โอสัิ�นเก่�ยวกับหญ้าแฝก	โดำยเคร่อข่�ยหญ้�แฝกนั�นั�ช�ติ	
(The	Vetiver	Network	International:	TVNI)	ได้ำขอคว�มร่วมม่อสำำ�นัักง�นั	กปร.	ในั
ก�รประช�สัำมพัินัธ์ิ์ก�รประกวดำผู้ลัง�นั/ก�รใช้ประโยชน์ั	จ�กหญ้�แฝกโดำยใช้เที่คโนัโลัย่
ท่ี่�ประหยัดำ	ด้ำวยร้ปแบบว่ด่ำโออย่�งสัำ�นั	(A	Short	Video	Competition:	Vetiver	System	
–	A	Climate	Smart	Technology)คว�มย�ว	2	-	7	นั�ที่่	โดำยม่ร�งวัลัแบ่งออกเป็นั	
8	ประเภที่	รวมทัี่�งสิำ�นั	15	ร�งวัลั	

  1.4  การจััด็พ่ิ่มพ์ิ่หนังส่ิอ “Vetiver Roots: The Vetiver System Technology 
Hidden Half”	ซึ้�งเข่ยนัโดำยนั�ย	Paul	Troung	ผู้้้อำ�นัวยก�รด้ำ�นัเที่คนิัคแลัะผู้้้อำ�นัวยก�ร
ของเคร่อข่�ยหญ้�แฝกนั�นั�ช�ติในัภ้มิภ�คเอเช่ยแลัะแปซ้ิฟื้ิคเคร่อข่�ยหญ้�แฝก
นั�นั�ช�ติ	 จำ�นัวนั	 500	 เลั่ม	 เพิ่�อเป็นัเอกสำ�รแจกในัก�รประชุมหญ้�แฝกนั�นั�ช�ติ	
ครั�งท่ี่�	7	(ICV-7)

การดำำาเนินงานด้ำานวิเทศสัม่พันธ์ิ

     (3) คณะผู้เข้ัาอบรมหลัื่กสูิติรอบรมนานาชาต่ิ “Thailand Next Move : Infrastructure, Industry and 
Innovation in Economic and Environmental Challenges”	จำ�นัวนั	42	คนั	จ�ก	18	ประเที่ศ	เม่�อวันัท่ี่�	15	มิถุนั�ยนั	
2565	

     (4) คณะผู้เขั้าอบรมหลื่ักสิูติรการพิ่ัฒนาการที่่องเที่่�ยวชุมชนเช่งน่เวศแลื่ะอนุรักษ์อย่างยั�งย่นกับการประยุกติ์
ใช้หลัื่กปรัชญาขัองเศรษฐก่จัพิ่อเพ่ิ่ยง (Community -– based Ecotourism based on Sufficiency Economy 
Philosophy: CBT-Eco-SEP)	จำ�นัวนั	15	คนั	จ�กสำ�ธิ์�รณรัฐประช�ธิิ์ปไตยประช�ชนัลั�ว	เม่�อวันัท่ี่�	12	กันัย�ยนั	2565
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  2.2  การประสิานการศึกษาดู็งาน จัำานวน 3 ครั�ง	ให้แก่	
     (1) คณะกำาลื่ังพิ่ลื่กรมก่จัการชายแด็นที่หารแลื่ะเจั้าหน้าที่่�สิถึานเอกอัครราชทีู่ติกัมพิู่ชาประจัำาประเที่ศไที่ย 
จำ�นัวนั	9	คนั	ศึกษ�ด้ำง�นัศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�เข�หินัซ้้อนั	ฯ	จังหวัดำฉะเชิงเที่ร�	เม่�อวันัท่ี่�	23	พิฤศจิก�ยนั	2564		
     (2) คณะผู้เขั้าร่วมโครงการ “เยาวชนนานาชาติ่เร่ยนรู้หลื่ักปรัชญาขัองเศรษฐก่จัพิ่อเพิ่่ยงสิ่บสิานติามรอย
พิ่ระยุคลื่บาที่”	 โดำยม่กิจกรรมท่ี่�สำำ�นัักง�นั	กปร.	 เข้�ไปม่ส่ำวนัร่วมประกอบไปด้ำวย	ก�รบรรย�ยสำรุปเม่�อวันัท่ี่�	20	 มิถุนั�ยนั	
2565	ก�รนัำ�คณะเย�วชนันั�นั�ช�ติศึกษ�ด้ำง�นั	ณ	ศ้นัย์ศึกษ�ก�รพัิฒนั�เข�หินัซ้้อนั	ฯ	แลัะได้ำศึกษ�ด้ำง�นั	ณ	บ้�นัเกษตรกร
ตัวอย่�งเก่�ยวกับกระบวนัก�รแปรร้ปผู้ลัผู้ลิัตที่�งก�รเกษตร	ณ	ศ้นัย์เร่ยนัร้้เศรษฐกิจพิอเพ่ิยงด้ำ�นัก�รแปรร้ปผู้ลัผู้ลิัตที่�งก�รเกษตร	
(นั�งสำ�วเคร่อวรรณ	จันัที่รศร่)	เม่�อวันัท่ี่�	22	มิถุนั�ยนั	2565	แลัะก�รร่วมรับฟัื้งก�รนัำ�เสำนัอผู้ลัก�รเร่ยนัร้้แลัะประสำบก�รณ์
ท่ี่�ได้ำรับจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร	ฯ	ของคณะเย�วชนันั�นั�ช�ติ	ณ	สำำ�นัักง�นั	กปร.	เม่�อวันัท่ี่�	25	มิถุนั�ยนั	2565

     (3) คณะทีู่ติแลื่ะกงสิุลื่ติ่างประเที่ศประจัำาประเที่ศไที่ย พิ่ร้อมคู่สิมรสิ ที่ัศนศึกษาโครงการอันเน่�องมาจัาก
พิ่ระราชด็ำาร่ ประจัำาปี 2565	จ�ก	39	ประเที่ศ	พิร้อมผู้้้ติดำต�มรวมที่ั�งสำิ�นัประม�ณ	100	คนั	สำำ�หรับกิจกรรมที่่�กลัุ่มวิเที่ศ
สำัมพิันัธิ์์ร่วมดำำ�เนัินัก�รประกอบไปดำ้วย	ก�รซ้้อมก�รต้อนัรับคณะ	ฯ	ก�รเตร่ยมบที่บรรย�ยให้ผู้้้แที่นัสำำ�นัักง�นั	กปร.	
ก�รแปลัเน่ั�อห�นิัที่รรศก�รของพิิพิิธิ์ภัณฑ์์ลุ่ัมนัำ��ป่�สัำก	พ่ิ�นัท่ี่�แสำดำงโซ้นัท่ี่�	7	เดิำนัต�มรอยพิระบ�ที่ต�มศ�สำตร์ของพ่ิอ	แลัะก�ร
บรรย�ยเนั่�อห�นัิที่รรศก�รดำังกลั่�วเม่�อวันัที่่�	10	สำิงห�คม	2565	เพิ่�อเผู้ยแพิร่พิระร�ชกรณ่ยกิจของพิระบ�ที่สำมเดำ็จ
พิระบรมชนัก�ธิ์ิเบศร	มห�ภ้มิพิลัอดำุลัยเดำชมห�ร�ช	บรมนั�ถบพิิตร	แลัะพิระบรมวงศ�นัุวงศ์ไที่ย	ในัก�รช่วยยกระดำับ
คุณภ�พิช่วิตแลัะส่ำงเสำริมก�รเติบโตแบบสำมดุำลั	ตลัอดำจนัเพ่ิ�อส่ำงเสำริมก�รเร่ยนัร้้เก่�ยวกับคว�มสำำ�เร็จแลัะบที่บ�ที่ของประเที่ศไที่ย
ด้ำ�นัก�รพัิฒนั�อย่�งยั�งย่นั	สำมดุำลั	แลัะเป็นัมิตรต่อสิำ�งแวดำล้ัอมต�มหลัักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพ่ิยง	ซึ้�งสำอดำรับกับเป้�หม�ย
ก�รพัิฒนั�อย่�งยั�งย่นัของสำหประช�ช�ติ	
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3. การพัิ่ฒนาคุณภาพิ่บุคลื่ากร 
	 	 กลัุ่มวิเที่ศสำัมพิันัธิ์์ไดำ้จัดำโครงก�รหลัักสำ้ตรฝึกอบรมมัคคุเที่ศก์ภ�ษ�อังกฤษ	สำำ�หรับเจ้�หนั้�ที่่�โครงก�รอันัเนั่�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริแลัะเจ้�หน้ั�ท่ี่�	กปร.	ประจำ�ปี	2565	ผู่้�นัระบบออนัไลัน์ั	(Zoom	Cloud	Meeting)	ระหว่�งวันัท่ี่�	28	ม่นั�คม	
–	1	เมษ�ยนั	2565	โดำยม่เข้�รับก�รอบรมจำ�นัวนั	20	คนั

4. การเผยแพิ่ร่ประชาสัิมพัิ่นธ์ิโครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ 
	 	 กลุ่ัมวิเที่ศสัำมพัินัธ์ิ์ได้ำดำำ�เนิันัก�รแปลั	ปรับปรุง	แลัะตรวจสำอบเน่ั�อห�ฉบับภ�ษ�อังกฤษ	สำำ�หรับเผู้ยแพิร่แลัะประช�สัำมพัินัธ์ิ์
รวมที่ั�งสำิ �นั	4	เร่ �อง	ไดำ้แก่	ก�รแปลั	PowerPoint	เร่ �อง	“สำังคมไที่ยต�มแนัวปรัชญ�ของเศรษฐกิจพิอเพิ่ยงในักระแสำ
โลัก�ภิวัตน์ั”	สำำ�หรับก�รบรรย�ยให้แก่วิที่ย�ลััยป้องกันัร�ชอ�ณ�จักร	(วปอ.)	โดำยเลัข�ธิิ์ก�ร	กปร.	ก�รแปลัคำ�กล่ั�วต้อนัรับ
แลัะเนั่�อห�นัิที่รรศก�รของพิิพิิธิ์ภัณฑ์์ลัุ่มนัำ��ป่�สำัก	พิ่�นัที่่�แสำดำงโซ้นัที่่�	7	เดำินัต�มรอยพิระบ�ที่ต�มศ�สำตร์ของพิ่อ	ก�รจัดำที่ำ�
บที่คว�มเพ่ิ�อลังเผู้ยแพิร่ในัจุลัสำ�รภ้มิว�รินั	เล่ัมท่ี่�	59	เด่ำอนัม่นั�คม	2565	แลัะเล่ัมท่ี่�	60	เด่ำอนักันัย�ยนั	2565	แลัะก�รเข่ยนั
บที่คว�มเพ่ิ�อต่พิิมพ์ิลังจุลัสำ�รดัำงกล่ั�ว	 จำ�นัวนั	1	บที่คว�ม	แลัะก�รแปลัข่�วกิจกรรมก�รบรรย�ยสำรุปแลัะก�รศึกษ�ด้ำง�นั	
จำ�นัวนั	7	ข่�ว
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ผลการดำำาเนินงานด้ำานสารสนเทศ 
	 	 ในัปี	2565	ศ้นัย์สำ�รสำนัเที่ศ	(ศสำที่.)	ไดำ้ดำำ�เนัินัก�รพิัฒนั�ระบบเที่คโนัโลัย่สำ�รสำนัเที่ศภ�ยในัสำำ�นัักง�นั	เพิ่�อให้เกิดำ
ประสิำที่ธิิ์ภ�พิแลัะเกิดำประสิำที่ธิิ์ผู้ลัได้ำอย่�งส้ำงสุำดำ	แลัะเพ่ิ�อให้สำอดำคล้ัองกับนัโยบ�ยรัฐบ�ลัดิำจิทัี่ลั	ที่�งศ้นัย์สำ�รสำนัเที่ศ	(ศสำที่.)	
ได้ำดำำ�เนิันัง�นั	ดัำงต่อไปน่ั�

1. พิ่ัฒนาระบบสิารสินเที่ศ	โดำยที่�งศ้นัย์สำ�รสำนัเที่ศ	(ศสำที่.)	ดำำ�เนัินัก�รพิัฒนั�ระบบต�มแผู้นัให้สำ�ม�รถพิร้อมใช้ง�นั
ได้ำอย่�งม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	ค่อ
  1.1  ระบบฐานขั้อมูลื่โครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่ (ฐานขั้อมูลื่กลื่าง)	 ไดำ้ปรับปรุงระบบฐ�นัข้อม้ลักลั�ง	
โดำยระบบดำังกลั่�ว	ประกอบดำ้วย	ข้อม้ลัพิระร�ชดำำ�ริ	พิระร�ชกรณ่ยกิจ	ข้อม้ลัฎี่ก�	ข้อม้ลัโครงก�รที่่�ขอรับก�รสำนัับสำนัุนั
งบประม�ณ	ข้อม้ลัก�รติดำต�มผู้ลั	แลัะ	ข้อม้ลั	Dashboard	ของระบบ

2. พิ่ัฒนาบุคลื่ากรด็้านการใช้งานเที่คโนโลื่ย่	ศสำที่.	ไดำ้สำนัับสำนัุนัก�รจัดำฝึกอบรมบุคลั�กรในัสำำ�นัักง�นั	เพิ่�อให้บุคลั�กร
ได้ำม่ก�รพัิฒนั�ทัี่กษะแลัะคว�มเข้�ใจในัก�รใช้ง�นัระบบดัำงน่ั�
  2.1  จััด็อบรมลื่งนามระบบสิารบรรณอ่เลื่็กที่รอน่กสิ์ ให้แก่ผู้้้บริห�รแลัะเจ้�หนั้�ที่่�สำำ�นัักง�นั	กปร.	โดำยม่วัตถุประสำงค์
ให้ผู้้้เข้�รับก�รฝึกอบรมได้ำรับคว�มร้้	คว�มเข้�ใจแลัะสำ�ม�รถใช้ง�นัระบบสำ�รบรรณอิเล็ักที่รอนิักส์ำ	(e-Saraban)	ผู่้�นัเคร่อข่�ย	
Internet	ได้ำอย่�งถ้กต้อง	ทัี่�งก�รสำร้�งหนัังส่ำอ	กระบวนัก�รลังนั�มอิเล็ักที่รอนิักส์ำตลัอดำจนัก�รรับ-ส่ำงภ�ยในัหน่ัวยง�นัแลัะ
ภ�ยนัอกหน่ัวยง�นั

พัฒนาระบับัเชื�อัมโยุงข�อัม้ลเพื�อัการบัริหารจัดำการโครงการอัันเนื�อังมาจากพระราชดำำาริ (ฐานข�อัม้ลกลาง)

จัดำอับัรมสารบัรรณลงนามในร้ปแบับัอิัเล็กทรอันิกส์ให�แก่ผ้�บัริหารและบุัคลากรในสำานักงาน
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  2.2  จััด็ฝึกอบรมโครงการก้าวทัี่น Thailand 4.0	:	หลัักส้ำตรเสำริมสำร้�งคว�มเข้�ใจก�รจัดำที่ำ�ธิ์รรม�ภิบ�ลัข้อม้ลัภ�ครัฐ	
(Data	Governance	for	Government)	แลัะ	พิระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อม้ลัส่ำวนับุคคลั	พิ.ศ.	2562	(PDPA	:	Personal	
Data	Protection	Act)	เพ่ิ�อให้บุคลั�กรของสำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำม่คว�มร้้	คว�มเข้�ใจพิร้อมปรับองค์กรให้ก้�วทัี่นั	Thailand	
4.0	เพ่ิ�อขับเคล่ั�อนัไปส่้ำองค์กรดิำจิทัี่ลัให้บุคลั�กรของสำำ�นัักง�นั	กปร.	สำ�ม�รถนัำ�ม�ปรับใช้	เพ่ิ�อสำนัับสำนุันัภ�รกิจของหน่ัวยง�นั
ให้ม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิก่อเกิดำผู้ลัลััพิธ์ิ์ท่ี่�นัำ�ไปปฏิิบัติต่อไปได้ำจริง

  2.3  จััด็ฝึกอบรมหลัื่กสูิติร Infographic with Adobe illustrator CC 2022 แลื่ะ แลื่ะ Movie Editing With 
Adobe Premier Pro CC 2022	ให้แก่เจ้�หนั้�ที่่�สำำ�นัักง�นั	กปร.	แลัะศ้นัย์ศึกษ�ก�รพิัฒนั�ฯ	โดำยม่วัตถุประสำงค์เพิ่�อให้
ผู้้้รับก�รฝึกอบรมสำ�ม�รถใช้โปรแกรม	 Infographic	with	Adobe	 illustrator	CC	2022	 เพ่ิ�อสำร้�งสำรรค์ร้ปแบบง�นัด้ำ�นั	
Infographic	แลัะโปรแกรม	Movie	Editing	With	Adobe	Premier	Pro	CC	2022	เพ่ิ�อใช้ในัก�รตัดำต่อภ�พิแลัะวิด่ำโอได้ำ

จัดำฝึั่กอับัรมการทำา Infographic และการตัดำต่อัว้ด้ำโอั ให�แก่บุัคลากรในสำานักงาน กปร. และศ้นย์ุศึกษาการพัฒนาฯ
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3. จััด็ที่ำาส่ิ�อโครงการอันเน่�องมาจัากพิ่ระราชด็ำาร่
	 	 3.1		 แอนิัเมชันันัวัตกรรมก�ร์ต้นัองค์คว�มร้้ต�มแนัวพิระร�ชดำำ�ริ	 ส่ำบสำ�นัพิระร�ชปณิธิ์�นัชุดำหนุัม�นัน้ัอยก้�วต�มพ่ิอจำ�
นัวนั	2	ตอนั	ได้ำแก่	ตอนัน้ัองออกัสำเจ้�ดิำนัหน้ั�งุ้ม	แลัะตอนัรอยยิ�มท่ี่�ห้วยมะแกง

4. ครุภัณฑ์์คอมพ่ิ่วเติอร์แลื่ะซ่้อมบำารุง 
	 	 4.1		 จัดำซ่้�อครุภัณฑ์์คอมพิิวเตอร์		ในัปีงบประม�ณ	2565	ศสำที่.	ได้ำจัดำซ่้�อครุภัณฑ์์คอมพิิวเตอร์เพ่ิ�อสำนัับสำนุันัก�รดำำ�เนิันั
ง�นัของเจ้�หน้ั�ท่ี่�	ดัำงน่ั�	
			 	 	 	 4.1.1	เคร่�องคอมพิิวเตอร์แบบแม่ข่�ยแบบท่ี่�	1	จำ�นัวนั	3	เคร่�อง	พิร้อมชุดำโปรแกรมระบบปฏิิบัติก�รสำำ�หรับเคร่�อง
คอมพิิวเตอร์แม่ข่�ย	(Server)	รองรับหน่ัวยประมวลัผู้ลักลั�ง	ไม่น้ัอยกว่�	16	แกนัหลััก	(Core)	ท่ี่�ม่ลิัขสิำที่ธิิ์�ถ้กต้องต�มกฎีหม�ย
จำ�นัวนั	3	ลิัขสิำที่ธิิ์�
	 	 	 	 	 4.1.2	อุปกรณ์สำำ�หรับจัดำเก็บข้อม้ลัภ�ยนัอก	(External	Stroage)	จำ�นัวนั	1	เคร่�อง	ที่ดำแที่นัของเดิำมปี	2557
	 	 	 	 	 4.1.3	เคร่�องคอมพิิวเตอร์	สำำ�หรับประมวลัผู้ลั	แบบท่ี่�	2	พิร้อมระบบปฏิิบัติก�ร	จำ�นัวนั	20	เคร่�อง	ที่ดำแที่นัของเดิำม
ปี	2558
	 	 	 	 	 4.1.4	เคร่�องคอมพิิวเตอร์โน๊ัตบุ๊ก	สำำ�หรับง�นัประมวลัผู้ลั	จำ�นัวนั	14	เคร่�อง	ที่ดำแที่นัของเดิำมปี	2557	จำ�นัวนั	3	เคร่�อง
	 	 	 	 	 4.1.5	เคร่�องคอมพิิวเตอร์แที่็ปเลั็ต	IPAD	Air	(	Wifi	+	Cellular)	จำ�นัวนั	9	เคร่�อง	สำำ�หรับสำนัับสำนัุนัก�รที่ำ�ง�นั
นัอกสำถ�นัท่ี่�ในัสำถ�นัก�รณ์	Covid-19
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ผลการดำำาเนินงานด้ำานการส่งเสริม่จริยุธิรรม่
และการต่อต้านการทุจริต
	 	 ศ้นัย์ปฏิิบัติก�รต่อต้�นัก�รทีุ่จริต	(ศปที่.)	สำำ�นัักง�นั	กปร.	ม่หนั้�ที่่�หลัักในัก�รบ้รณ�ก�รแลัะขับเคลั่�อนัก�รป้องกันัแลัะ
ปร�บปร�มก�รทีุ่จริตแลัะก�รสำ่งเสำริมคุ้มครองจริยธิ์รรมในัสำำ�นัักง�นั	 กปร.	 สำำ�หรับผู้ลัก�รดำำ�เนัินัง�นัในัปี	 2565	 ที่่�สำำ�คัญ	
ดัำงน่ั�

1. การประเม่นคุณธิรรมแลื่ะความโปร่งใสิในการด็ำาเน่นงานขัองหน่วยงานภาครัฐ 
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำเข้�ร่วมก�รประเมินัคุณธิ์รรมแลัะคว�มโปร่งใสำในัก�รดำำ�เนิันัง�นัของหน่ัวยง�นัภ�ครัฐ	(Integrity	&	
Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	 ประจำ�ปี	 2565	 ต�มมติคณะรัฐมนัตร่	 ซ้ึ�งผู้ลัก�รประเมินัม่คะแนันัภ�พิรวม	 90.02	
คะแนันั	(เต็ม	100)	จัดำอย้่ในัระดัำบ	A	อย่�งไรก็ต�มเม่�อพิิจ�รณ�ต�มตัวช่�วัดำ	พิบว่�ยังม่ตัวช่�วัดำบ�งตัวได้ำคะแนันัไม่ถึงเกณฑ์์	
(85	คะแนันั)	ซึ้�งต้องดำำ�เนิันัก�รปรับปรุงก�รปฏิิบัติง�นัต�มข้อเสำนัอแนัะของสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รป้องกันัแลัะปร�บปร�ม
ก�รทีุ่จริตแห่งช�ติ	(สำำ�นัักง�นั	ป.ป.ช.)	ต่อไป	ไดำ้แก่	คุณภ�พิก�รดำำ�เนัินัง�นั	(81.69	คะแนันั)	ประสำิที่ธิ์ิภ�พิก�รสำ่�อสำ�ร	
(80.51		คะแนันั)	แลัะ	ก�รปรับปรุงก�รที่ำ�ง�นั	(77.87	คะแนันั)

2. มาติรการส่ิงเสิร่มคุณธิรรมแลื่ะความโปร่งใสิภายในสิำานักงาน กปร. ประจัำาปี 2565 
	 	 สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 ไดำ้จัดำที่ำ�ม�ตรก�รสำ่งเสำริมคุณธิ์รรมแลัะคว�มโปร่งใสำ	 สำำ�นัักง�นั	 กปร.	
ประจำ�ปี	2565	ขึ�นัเพ่ิ�อกำ�หนัดำเป็นัม�ตรก�รแลัะแนัวที่�งในัก�รดำำ�เนิันัง�นัต�มข้อเสำนัอแนัะของ
สำำ�นัักง�นั	 ป.ป.ช.	 ของผู้้ ้ม ่สำ ่วนัไดำ้สำ่วนัเสำ่ยภ�ยในัแลัะผู้้ ้ม ่สำ ่วนัไดำ้สำ่วนัเสำ่ยภ�ยนัอก	
โดำยยึดำหลัักก�รม่สำ่วนัร่วม	คว�มโปร่งใสำ	เพิ่�อให้ก�รปฏิิบัติง�นัหร่อดำำ�เนัินัง�นัเป็นัไปอย่�งม่
ประสำิที่ธิ์ิภ�พิแลัะเที่่�เที่่ยมกันั	ปฏิิบัติง�นัภ�ยในัสำำ�นัักง�นั	กปร.	แลัะสำ่งผู้ลัไปถึงหนั่วยง�นั
ภ�ครัฐ/ภ�ค่เคร่อข่�ยผู้้้ท่ี่�เก่�ยวข้อง	แลัะประช�ชนัจะได้ำรับประโยชน์ัจ�กก�รปฏิิบัติต�มม�ตรก�ร
ส่ำงเสำริมคุณธิ์รรมแลัะคว�มโปร่งใสำ

การดำำาเนินงานด้ำานการต่อต้านการทุจริต 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ก�รป้องกันัก�รทุี่จริต

ก�รเปิดำเผู้ยข้อม้ลั

ก�รปฏิิบัติหน้ั�ท่ี่�

ก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุี่จริต

ก�รใช้อำ�นั�จ

ก�รใช้ที่รัพิย์สิำนัของร�ชก�ร

ก�รใช้งบประม�ณ

คุณภ�พิก�รดำำ�เนิันัง�นั

ประสิำที่ธิิ์ภ�พิก�รส่ำ�อสำ�ร

ก�รปรับปรุงก�รที่ำ�ง�นั

IIT	

(ผู้้้ม่ส่ำวนัได้ำส่ำวนัเส่ำยภ�ยในั)

EIT	

(ผู้้้ม่ส่ำวนัได้ำส่ำวนัเส่ำยภ�ยนัอก)

100.00

95.00

93.61

91.40

89.93

87.74

87.45

81.69

80.51

77.87

ลำาดัำบัท่� ตัวช่�วัดำการปีระเมิ่น ปีระเภทแบับัวัดำคะแนน

คะแนน ITA แยุกตาม่ตัวช่�วัดำของสำานักงาน กปีร. 
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1. การสิรรหาแลื่ะคัด็เล่ื่อกคณะกรรมการจัร่ยธิรรมประจัำาสิำานักงาน กปร.
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ไดำ้ดำำ�เนัินัก�รจัดำให้ม่คณะกรรมก�รจริยธิ์รรมประจำ�สำำ�นัักง�นั	กปร.	ต�มพิระร�ชบัญญัติม�ตรฐ�นั
ที่�งจริยธิ์รรม	 พิ.ศ.	 2562	 เสำร็จเร่ยบร้อยแลั้ว	 โดำยม่	 หม่อมหลัวงจิรพิันัธิ์ุ ์	 ที่ว่วงศ์	 รองเข�ธิ์ิก�รม้ลันัิธิ์ิชัยพิัฒนั�	
เป็นัประธิ์�นักรรมก�ร	 รองเลัข�ธิ์ิก�ร	 กปร.	 ที่่�ไดำ้รับมอบหม�ยให้รับผู้ิดำชอบง�นัดำ้�นัจริยธิ์รรม	 (นั�ยปวัตร์	 นัวะมะรัตนั)
เป็นักรรมก�รแลัะเลัข�นัุก�ร	 โดำยม่ผู้ลัตั �งแต่ว ันัที่่ �	 1	 เมษ�ยนั	 2565	 ม่ว�ระก�รดำำ�รงตำ�แหนั่งคร�วลัะ	 3	 ปี	
แลัะได้ำประชุมคณะกรรมก�รฯ	ครั�งท่ี่�	1/2565	เม่�อวันัท่ี่�	2	มิถุนั�ยนั	2565

3. โครงการฝึกอบรมเช่งปฏ่์บัต่ิการ หลัื่กสูิติรจัร่ยธิรรมแลื่ะธิรรมาภ่บาลื่ในการปฏ่์บัต่ิราชการสิำานักงาน กปร. (รุ่นท่ี่� 5) 
ประจัำาปี 2565
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	 จัดำฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติก�ร	หลัักส้ำตรจริยธิ์รรมแลัะธิ์รรม�ภิบ�ลั	 ในัก�รปฏิิบัติร�ชก�รสำำ�นัักง�นั	กปร.	
(รุ่นัที่่�	5)	ประจำ�ปี	2565	เพิ่�อสำร้�งคว�มร้้คว�มเข้�ใจแลัะสำ่งเสำริมให้เกิดำกระบวนัก�รแลักเปลั่�ยนัคว�มร้้แลัะประสำบก�รณ์
ในัก�รสำ่งเสำริมแลัะพิัฒนั�ดำ้�นัจริยธิ์รรมแลัะธิ์รรม�ภิบ�ลั	รวมที่ั�งม่ก�รร่วมระดำมคว�มคิดำ	 เพิ่�อจัดำที่ำ�แผู้นัยุที่ธิ์ศ�สำตร์ดำ้�นั
ม�ตรฐ�นัที่�งจริยธิ์รรมแลัะก�รส่ำงเสำริมจริยธิ์รรมของสำำ�นัักง�นั	กปร.	พิ.ศ.	2566	–	2570		เม่�อวันัท่ี่�	7	วันัท่ี่�	21	แลัะวันัท่ี่�	
8	กรกฎี�คม	2565	

2. การเผยแพิ่ร่ประชาสัิมพัิ่นธ์ิให้ความรู้เก่�ยวกับเร่�องการป้องกันแลื่ะแก้ไขัปัญหาการทุี่จัร่ติในภาครัฐ แลื่ะการส่ิงเสิร่ม
คุณธิรรม จัร่ยธิรรม	โดำยดำำ�เนิันักิจกรรม	ดัำงน่ั�	
	 	 1)	 กิจกรรมเส่ำยงต�มสำ�ย	เผู้ยแพิร่สัำปดำ�ห์ลัะ	3	ครั�ง	
	 	 2)	 กิจกรรมธิ์รรมะ	Delivery	เผู้ยแพิร่ธิ์รรมะผู่้�นัเส่ำยงต�มสำ�ย	ทุี่กวันัท่ี่�	1	แลัะ	16	ของเด่ำอนั	
	 	 3)	 กิจกรรมก�รจัดำบอร์ดำประช�สัำมพัินัธ์ิ์		จำ�นัวนั	6	เร่�อง	
	 	 4)	 กิจกรรมข้อคว�มรณรงค์ที่�งหน้ั�จอ	Desktop	เด่ำอนัลัะ	1	เร่�อง	

การดำำาเนินงานด้ำานส่งเสริม่จริยุธิรรม่
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4. การสิำารวจัประเม่นด้็านส่ิงเสิร่มจัร่ยธิรรมแลื่ะการต่ิอต้ิานการทุี่จัร่ติ ประจัำาปี 2565 ขัองสิำานักงาน กปร. 
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ได้ำดำำ�เนิันัก�รสำำ�รวจด้ำ�นัส่ำงเสำริมจริยธิ์รรมแลัะก�รต่อต้�นัก�รทุี่จริต	ประจำ�ปี	2565	ต�มพิระร�ชบัญญัติ
ม�ตรฐ�นัที่�งจริยธิ์รรม	พิ.ศ.	 2562	 เพ่ิ�อพัิฒนั�แลัะส่ำงเสำริมให้เจ้�หน้ั�ท่ี่�ของรัฐม่พิฤติกรรมที่�งจริยธิ์รรมเป็นัแบบอย่�งท่ี่�ด่ำ	
ผู้ลัก�รสำำ�รวจสำรุปได้ำ	ดัำงน่ั�
	 	 1)	 คว�มเห็นัต่อหัวหนั้�สำ่วนัร�ชก�ร	ผู้้้ตอบสำ่วนัใหญ่ร้อยลัะ	96	ขึ�นัไป	เห็นัว่�ผู้้้บังคับบัญช�ให้คว�มสำำ�คัญต่อเร่�อง
กำ�หนัดำนัโยบ�ยแลัะบังคับใช้ม�ตรฐ�นัที่�งจริยธิ์รรม	 ก�รสำ่งเสำริมคุณธิ์รรม	 จริยธิ์รรมแลัะก�รป้องกันัก�รทีุ่จริต	
ม่ก�รจัดำสำรรงบประม�ณ	ปฏิิบัติตนัเป็นัแบบอย่�งที่่�ดำ่ให้แก่ผู้้้อย้่ใต้บังคับบัญช�	สำนัับสำนัุนั	สำ่งเสำริมผู้้้อย้่ใต้บังคับบัญช�ให้ม่
คว�มซ่้�อสัำตย์	แลัะปฏิิบัติตนัต�มประมวลั	จริยธิ์รรม/ค่้ม่อองค์กรคุณธิ์รรมของสำำ�นัักง�นั	ม่ก�รคุ้มครองแลัะประกันัคว�มเป็นั
อิสำระแลัะเที่่�ยงธิ์รรมของกลัุม่ง�นัคุ้มครองจริยธิ์รรม	รวมถึงคุ้มครองผู้้้อย้่ใต้บังคับบัญช�ที่่�ปฏิิบัติตนัต�มประมวลัจริยธิ์รรม
อย่�งตรงไปตรงม�มิให้ถ้กกลัั�นัแกลั้งหร่อถ้กใช้อำ�นั�จโดำยไม่เป็นัธิ์รรม	ติดำต�มสำอดำสำ่องให้ผู้้้อย้่ใต้บังคับบัญช�ปฏิิบัติต�ม
ประมวลัจริยธิ์รรมอย่�งเคร่งครัดำ	
	 	 2)	 คว�มเห็นัต่อกลัุ่มง�นัคุ้มครองจริยธิ์รรม	ผู้้้ตอบสำ่วนัใหญ่ร้อยลัะ	96	ขึ�นัไป	เห็นัว่�	กลัุ่มง�นัคุ้มครองจริยธิ์รรม	
(ศ้นัย์ปฏิิบัติก�รต่อต้�นัก�รทุี่จริต)	ปฏิิบัติง�นัต�มอำ�นั�จหน้ั�ท่ี่�แลัะเปิดำโอก�สำให้บุคคลัภ�ยนัอกเข้�ม�ม่ส่ำวนัร่วมแลัะที่ำ�หน้ั�ท่ี่�
เผู้ยแพิร่ประช�สัำมพัินัธ์ิ์เร่�องคุณธิ์รรม	จริยธิ์รรม	แลัะก�รป้องกันัก�รทุี่จริต
	 	 3)	 ข้อม้ลัเก่�ยวกับจริยธิ์รรมของบุคลั�กรของสำำ�นัักง�นั	กปร.	จำ�นัวนั	10	ประเดำ็นั	พิบว่�บุคลั�กรสำ่วนัใหญ่ปฏิิบัติง�นั
โดำยยึดำถ่อประโยชนั์สำ่วนัรวมแลัะประเที่ศช�ติเป็นัสำำ�คัญ	 ปฏิิบัติง�นัดำ้วยคว�มเป็นักลั�งต�มกฎี	 ระเบ่ยบของสำำ�นัักง�นั	
แลัะมุ่งผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�ของง�นั
	 	 4)	 ก�รดำำ�เนัินัง�นัดำ้�นัสำ่งเสำริมจริยธิ์รรมแลัะก�รต่อต้�นัก�รทีุ่จริต	ผู้้้ตอบสำ่วนัใหญ่เห็นัว่�ก�รที่่�ผู้้้บริห�รให้คว�มสำำ�คัญ
แลัะเป็นัแบบอย่�งท่ี่�ด่ำ	แลัะก�รรณรงค์ปลุักจิตสำำ�นึักให้เจ้�หน้ั�ท่ี่�ปฏิิบัติต�มประมวลัจริยธิ์รรมของส่ำวนัร�ชก�รเป็นัแนัวที่�ง
ท่ี่�ม่ประโยชน์ัม�กท่ี่�สุำดำ	รองลังม�ค่อก�รปรับปรุงขั�นัตอนัของระบบง�นัให้เปิดำเผู้ย	โปร่งใสำ	แลัะตรวจสำอบได้ำ
	 	 5)	 ข้อเสำนัอแนัะเพ่ิ�อก�รปรับปรุงพัิฒนั�ด้ำ�นัก�รส่ำงเสำริมคุณธิ์รรม	 จริยธิ์รรม	 หร่อก�รต่อต้�นัก�รทุี่จริต	 ของสำำ�นัักง�นั	
กปร.	ม่ข้อเสำนัอที่่�นั่�สำนัใจ	เช่นั	ควรจัดำกิจกรรมสำ่งเสำริมคุณธิ์รรมจริยธิ์รรมที่่�ม่ร้ปแบบที่่�หลั�กหลั�ยหร่อบ้รณ�ก�ร	เร่�อง
คุณธิ์รรมจริยธิ์รรมเข้�ไปในักิจกรรมที่่�จัดำโดำยกองต่�ง	 ๆ	 ในั	 สำำ�นัักง�นั	 กปร.	 แลัะไม่ควรเนั้นัแค่ก�รจัดำหลัักสำ้ตรฝึกอบรม	
ปลุักจิตสำำ�นึัก	อบรมด้ำ�นัคุณธิ์รรม	แลัะยกตัวอย่�งคด่ำทุี่จริตสำมำ��เสำมออย่�งต่อเน่ั�องแลัะจัดำกิจกรรมส่ำงเสำริมเก่�ยวกับจริยธิ์รรม	
ศ่ลัธิ์รรมบ่อย	ๆ	เพ่ิ�อให้ตระหนัักถึงคว�มสำำ�คัญท่ี่�จะไม่หลังที่�งประพิฤติตนัในัที่�งท่ี่�ผิู้ดำ	เป็นัต้นั	
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การปีระเมิ่นผลสัม่ฤทธิิ�โครงการ
อันเน่�องม่าจากพระราชดำำาริ
	 	 สำำ�นัักง�นั	กปร.	ร่วมกับสำำ�นัักง�นัสำภ�พิัฒนั�ก�รเศรษฐกิจแลัะสำังคมแห่งช�ติ	(สำศช.)	ไดำ้ดำำ�เนัินัก�รประเมินัผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�
โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	 ต�มข้อสัำ�งก�รของนั�ยกรัฐมนัตร่	 สำำ�หรับโครงก�รท่ี่�ได้ำรับก�รสำนัับสำนุันังบประม�ณจ�ก	
กปร.	ในัช่วงปีงบประม�ณ	2557	-	2564	จำ�นัวนั	93	โครงก�ร	จ�ก	1,359	โครงก�ร	โดำยวิธ่ิ์สุ่ำมประช�ชนั	จำ�นัวนั	2,214	คนั	
ครอบคลัุม	 4	 กลัุ่มง�นัพิัฒนั�	 ไดำ้แก่	 ดำ้�นัแหลั่งนัำ��	 ดำ้�นัสำิ�งแวดำลั้อม	 ดำ้�นัสำ่งเสำริมอ�ช่พิ	 แลัะดำ้�นับ้รณ�ก�ร/อ่�นัๆ	
ท่ี่�กระจ�ยต�มภ้มิภ�คต่�ง	ๆ	ของประเที่ศ	นัอกจ�กน่ั�	ยังม่ก�รจัดำประชุมกลุ่ัมย่อย	(Focus	Group)	กับส่ำวนัร�ชก�รผู้้้ปฏิิบัติ
ง�นัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	เพ่ิ�อนัำ�ข้อม้ลัม�ประกอบก�รประเมินัผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
ในัครั�งน่ั�

	 	 ก�รประเมินัผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	สำ�ม�รถสำรุปข้อค้นัพิบท่ี่�สำำ�คัญ	(Key	Findings)	2	ประเด็ำนั	
ค่อ	 ดำ้�นัก�รไดำ้ร ับประโยชนั์แลัะคว�มพิึงพิอใจ	 แลัะดำ้�นักลัไกขับเคลั่ �อนัโครงก�รอันัเนั่ �องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ
โดำยสำ�ม�รถสำรุปได้ำดัำงน่ั�
	 	 1.1		 ด้ำ�นัก�รได้ำรับประโยชน์ัแลัะคว�มพึิงพิอใจ		แยกเป็นั
			 	 	 	 1)	ผู้้้เข้�ร่วมโครงก�รส่ำวนัใหญ่ได้ำรับประโยชน์ัจ�กโครงก�รฯ	ทัี่�ง	4	ด้ำ�นัก�รพัิฒนั�	ซึ้�งอย่้ในัระดัำบท่ี่�ส้ำง	ม�กกว่�ร้อยลัะ	
93	 แลัะม่คว�มพิึงพิอใจในัภ�พิรวมของโครงก�รฯ	 อย้่ในัระดำับคะแนันั	 1.96	 คะแนันั	 จ�กคะแนันัเต็ม	 3.00	 คะแนันั	
ซึ้�งสำ�ม�รถแสำดำงผู้ลัต�มร้ปภ�พิท่ี่�	1	แลัะ	2

รูปภาพิ่ท่ี่� 1	แสำดำงร้อยลัะของผู้้้เข้�ร่วมโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริท่ี่�ได้ำรับประโยชน์ั
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	 	 	 	 	 2)	โครงก�รฯ	ด้ำ�นัสิำ�งแวดำล้ัอม	ด้ำ�นัส่ำงเสำริมอ�ช่พิ	แลัะด้ำ�นับ้รณ�ก�ร	ประช�ชนัได้ำรับประโยชน์ัในัทิี่ศที่�งเด่ำยวกับ
วัตถุประสำงค์หลััก	ซึ้�งไม่ใช่ประโยชน์ัในัเชิงเศรษฐกิจเพ่ิยงอย่�งเด่ำยว	คิดำเป็นัร้อยลัะ	91.85	ร้อยลัะ	79.72	แลัะร้อยลัะ	74.97	
ต�มลัำ�ดัำบ	ส่ำวนัโครงก�รฯ	ด้ำ�นัแหล่ังนัำ��	ม่ก�รได้ำรับประโยชน์ัท่ี่�หลั�กหลั�ย	เช่นั	ก�รม่แหล่ังนัำ��เพ่ิ�อใช้ในัก�รประกอบอ�ช่พิ	
คิดำเป็นัร้อยลัะ	86.88	ก�รม่นัำ��ใช้ในัก�รอุปโภค	บริโภคอย่�งเพ่ิยงพิอตลัอดำทัี่�งปี	คิดำเป็นัร้อยลัะ	85.58		แสำดำงข้อม้ลัต�มร้ปภ�พิท่ี่�	
3	แลัะ	4	

รูปภาพิ่ท่ี่� 2	แสำดำงระดัำบคว�มพึิงพิอใจในัภ�พิรวมของโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ

รูปภาพิ่ท่ี่� 3	แสำดำงร้อยลัะของประช�ชนัท่ี่�ได้ำรับประโยชน์ัจ�กโครงก�รฯ	(ด้ำ�นัสิำ�งแวดำล้ัอม	ด้ำ�นัส่ำงเสำริมอ�ช่พิ	แลัะด้ำ�นับ้รณ�ก�ร)

รูปภาพิ่ท่ี่� 4 แสำดำงร้อยลัะของประช�ชนัท่ี่�ได้ำรับประโยชน์ัจ�กโครงก�รฯ	(ด้ำ�นัแหล่ังนัำ��)
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	 	 	 	 	 3)	ก�รดำำ�เนิันัโครงก�รฯ	ส่ำงผู้ลัให้ประช�ชนัส่ำวนัใหญ่ม่ร�ยได้ำเพิิ�มขึ�นั	คิดำเป็นัร้อยลัะ	72.24	โดำยเฉพิ�ะด้ำ�นัส่ำงเสำริม
อ�ช่พิแลัะด้ำ�นับ้รณ�ก�ร	คิดำเป็นัร้อยลัะ	78.99	แลัะร้อยลัะ	74.95	ต�มลัำ�ดัำบ	แสำดำงต�มร้ปภ�พิท่ี่�	5

	 	 	 	 	 4)	ประช�ชนัส่ำวนัใหญ่ม่ระดัำบก�รออมเพิิ�มขึ�นัแลัะภ�ระหน่ั�ลัดำลัง	คิดำเป็นัร้อยลัะ	62.62	แลัะร้อยลัะ	57.25	ต�มลัำ�ดัำบ	
แต่ยังไม่ม�กเท่ี่�กับก�รเพิิ�มขึ�นัของร�ยได้ำ	เน่ั�องจ�กบ�งส่ำวนัม่ก�รนัำ�ร�ยได้ำท่ี่�เพิิ�มขึ�นัไปลังทุี่นัเพ่ิ�อต่อยอดำในัอ�ช่พิท่ี่�ได้ำรับจ�ก
ก�รเข้�ร่วมโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	แสำดำงต�มร้ปภ�พิท่ี่�	6

รูปภาพิ่ท่ี่� 5 แสำดำงร�ยได้ำของประช�ชนัหลัังจ�กเข้�ร่วมโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ

รูปภาพิ่ท่ี่� 6 แสำดำงสัำดำส่ำวนัก�รออมแลัะภ�ระหน่ั�ของประช�ชนัหลัังจ�กเข้�ร่วมโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
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	 	 	 	 	 5)	อ�ยุแลัะระดัำบก�รศึกษ�ม่ผู้ลัต่อช่องที่�งก�รรับร้้ข้อม้ลัโครงก�รฯ	โดำยช่องที่�งท่ี่�ม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิ	ค่อ	ส่ำ�อสำ�รผู่้�นั
เจ้�หนั้�ที่่�รัฐแลัะผู้้้นัำ�ชุมชนั	(ทีุ่กช่วงอ�ยุแลัะระดำับก�รศึกษ�)	แลัะช่องที่�งออนัไลันั์ในักลัุ่มคนัรุ่นัใหม่	(อ�ยุตำ��กว่�	20	ปี)	
สำ�ม�รถแสำดำงคว�มสัำมพัินัธ์ิ์ระหว่�งช่องที่�งก�รรับร้้แลัะช่วงอ�ยุ	แลัะระดัำบก�รศึกษ�	แสำดำงต�มร้ปภ�พิท่ี่�	7	แลัะ	8

รูปภาพิ่ท่ี่� 7 แสำดำงคว�มสัำมพัินัธ์ิ์ระหว่�งช่องที่�งก�รรับร้้แลัะช่วงอ�ยุ

รูปภาพิ่ท่ี่� 8	แสำดำงคว�มสัำมพัินัธ์ิ์ระหว่�งช่องที่�งก�รรับร้้แลัะระดัำบก�รศึกษ�
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	 	 1.2		 ด้ำ�นักลัไกขับเคล่ั�อนัโครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ
			 	 	 	 1)	นัอกจ�กคว�มคล่ัองตัวแลัะรวดำเร็วของกระบวนัก�รอนุัมัติโครงก�รแลัะงบประม�ณแล้ัว	ช่วงเวลั�ของก�รอนุัมัติ
ก็สำ่งผู้ลัต่อคว�มสำำ�เร็จของโครงก�ร	อย่�งไรก็ต�ม	โครงก�รฯ	ที่่�ต้องดำำ�เนันิัก�รต่อเนั่�องกนััแต่ลัะหนั่วยง�นัจำ�เปน็ัต้องม่ก�ร
ดำำ�เนิันัก�รสำอดำรับโดำยเฉพิ�ะโครงก�รด้ำ�นับ้รณ�ก�ร
	 	 	 	 	 2)	กระบวนัก�รขับเคล่ั�อนัโครงก�รด้ำ�นับ้รณ�ก�รของหน่ัวยง�นัต่�งๆ	ยังไม่ม่กลัไกเช่�อมโยงประสำ�นัระหว่�งหน่ัวยง�นั
ท่ี่�ชัดำเจนั	เน่ั�องจ�ก	ก�รที่ำ�ง�นัยังม่ช่องว่�งไม่สำ�ม�รถประสำ�นัง�นัระหว่�งหน่ัวยง�นัได้ำอย่�งม่เอกภ�พิ	ข�ดำก�รมุ่งส่้ำเป้�หม�ย
ร่วมกันัท่ี่�ชัดำเจนั	หน่ัวยง�นัต่�ง	ๆ	มุ่งเน้ันัก�รที่ำ�ง�นัเฉพิ�ะในัส่ำวนัภ�รกิจของหน่ัวยง�นัของตนั
	 	 	 	 	 3)	 ก�รต่อยอดำใช้ประโยชนั์จ�กข้อม้ลัในัระบบเช่�อมโยงข้อม้ลัเพิ่�อก�รบริห�รจัดำก�รโครงก�รฯ	 (E-Project)	
ของสำำ�นัักง�นั	กปร.	เพ่ิ�อประเมินัผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�ของโครงก�ร	(Project	Evaluation)	ยังม่ข้อจำ�กัดำ	

	 	 1.	 ควรให้คว�มสำำ�คัญกับคว�มเช่�อมโยงแลัะก�รต่อยอดำโครงก�รฯ	ทุี่กประเภที่	เพ่ิ�อให้โครงก�รฯ	สำร้�งประโยชน์ัในัด้ำ�นัอ่�นัๆ	
โดำยเฉพิ�ะสำร้�งร�ยได้ำให้ประช�ชนัม่คว�มกินัด่ำอย้่ด่ำม�กขึ�นั
	 	 2.	 ควรปรับปรุงหลัักเกณฑ์์ก�รวิเคร�ะห์แลัะกลัั�นักรองโครงก�รอันัเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	ในัลัักษณะบ้รณ�ก�ร
ให้ครอบคลัุมหลั�ยมิติ	ที่ั�งเศรษฐกิจ	สำังคม	แลัะสำิ�งแวดำลั้อม	ควบค้่ไปกับก�รใช้ประโยชนั์จ�กระบบเช่�อมโยงข้อม้ลัเพิ่�อก�ร
บริห�รจัดำก�รโครงก�รฯ	(E-Project)	เพ่ิ�อเป็นัข้อม้ลัใช้ประโยชน์ัร่วมกับหน่ัวยง�นัท่ี่�เก่�ยวข้องได้ำ
	 	 3.	 สำำ�หรับโครงก�รด้ำ�นับ้รณ�ก�ร	 ควรม่ก�รจัดำที่ำ�แผู้นัแม่บที่ร่วมแลัะว�งระบบก�รบริห�รจัดำก�รโครงก�รท่ี่�เป็นัเอกภ�พิ	
เช่นั	ก�รกำ�หนัดำเป้�หม�ยร่วม	ตัวช่�วัดำร่วม	แลัะควรม่ก�รจัดำลัำ�ดัำบคว�มสำำ�คัญของโครงก�รท่ี่�ต้องดำำ�เนิันัก�ร	เป็นัต้นั
	 	 4.	 พิัฒนั�ระบบก�รประเมินัผู้ลัสำัมฤที่ธิ์ิ�	 (Evaluation)	 ของโครงก�รฯ	 ที่่�สำ�ม�รถประเมินัผู้ลัโครงก�รในัระดำับผู้ลัลััพิธิ์์	
(Outcome)	ร�ยโครงก�ร	ก่อนัท่ี่�จะพัิฒนั�ไปส่้ำก�รม่ระบบก�รประเมินัผู้ลัในัภ�พิรวมทัี่�งในัระดัำบประเที่ศแลัะระดัำบพ่ิ�นัท่ี่�	
	 	 5.	 ขย�ยก�รสำร้�งก�รรับร้้เก่�ยวกับโครงก�รฯ	 แลัะประโยชนั์ของโครงก�รฯ	 ให้กับประช�ชนัในัพิ่�นัที่่�ในัวงกว้�งม�กขึ�นั	
โดำยควรดำำ�เนิันัก�รผู่้�นัช่องที่�งก�รส่ำ�อสำ�รท่ี่�ม่ประสิำที่ธิิ์ภ�พิแลัะเหม�ะสำมกับกลุ่ัมเป้�หม�ยทัี่�งช่วงอ�ยุ	แลัะระดัำบก�รศึกษ�

	 	 จ�กก�รประเมินัผู้ลัสัำมฤที่ธิิ์�โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริ	นั�ยกรัฐมนัตร่ม่บัญช�ให้ติดำต�มผู้ลัก�รดำำ�เนิันัง�นัโครงก�ร
อันัเน่ั�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ริต�มข้อเสำนัอแนัะของก�รศึกษ�ในัครั�งน่ั�เพิิ�มเติม	ซึ้�งสำำ�นัักง�นั	กปร.	จะได้ำดำำ�เนิันัก�ร	โดำยจะให้
คว�มสำำ�คัญกับก�รเช่�อมโยงแลัะก�รต่อยอดำโครงก�รอนััเนั่�องม�จ�กพิระร�ชดำำ�ร	ิ ให้นัำ�ไปสำ้่ก�รสำร้�งประโยชนั์ในัมิติอ่�นั	 ๆ	
เพ่ิ�อให้เกิดำประโยชน์ัสุำขกับประช�ชนักว้�งขว�งยิ�งขึ�นั	ต�มพิระบรมร�โชบ�ย	“ส่ำบสำ�นั	รักษ�	ต่อยอดำ”	โครงก�รอันัเน่ั�องม�จ�ก
พิระร�ชดำำ�ริ	 ตลัอดำจนัขย�ยสำร้�งก�รรับร้้ถึงประโยชนั์ที่่�เกดิำขึ�นัผู้่�นัช่องที่�งก�รสำ่�อสำ�รที่่�เหม�ะสำมกับแตล่ัะกลัุ่มเป้�หม�ย	
ต่อไป	

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
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คณะท่�ปีรึกษา

บัรรณาธิิการ

สนับัสนุนข้อม้่ล

นายุลลิต ถนอัมสิงห์  เลขาธิิการ กปร.

นายุปวัตร์ นวะมะรัตน  รอังเลขาธิิการ กปร. 

นางสาวอุัศน้ย์ุ ธ้ิปทอัง  รอังเลขาธิิการ กปร. 

นายุสมศักดิำ� เพิ�มเกษร  รอังเลขาธิิการ กปร. 

นางสุพร ตร้นรินทร์  ท้�ปรึกษาดำ�านการประสานงานโครงการฯ

นางพิชญดำา หัศภาค  ปรึกษาดำ�านการพัฒนา

นายุหทัยุ วสุนันต์   ปรึกษาดำ�านการประสานงานโครงการฯ

กอังแผนงานและยุุทธิศาสตร์

กอังประสานงานโครงการพื�นท้� 1

กอังประสานงานโครงการพื�นท้� 2

กอังประสานงานโครงการพื�นท้� 3

กอังประสานงานโครงการพื�นท้� 4

สำานักงานเลขาธิิการ

กอังกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ิ

กอังศึกษาและขยุายุผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำำาริ

กอังประชาสัมพันธ์ิ

กอังพัฒนาทรัพยุากรบุัคคลเพื�อัขับัเคลื�อันแนวพระราชดำำาริ

กอังติดำตามและประเมินผล

ศ้นย์ุสารสนเทศ

ศ้นย์ุปฏิิบััติการต่อัต�านการทุจริต 

กลุ่มพัฒนาระบับับัริหาร

กลุ่มตรวจสอับัภายุใน

กลุ่มนโยุบัายุพิเศษ







ชื่อภาพ หมูบานบริเวณโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ บานขุนแตะ
ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
ผลงาน นางสาวนพพร พึ่งสุจริต 
สังกัด กปค. 3
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สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
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