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เครื่องหมายราชการ
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

ชื่อเต็มของส�ำนักงำน กปร. คือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน 

โครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ และตรำเครื่องหมำยทำงรำชกำรของส�ำนักงำน กปร. 

เป็นร ูป “หนุมานอาสาภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎครอบพระอุณาโลมภายใน 

ซุม้เรอืนแก้ว มอืขวาถือธง มอืซ้ายถือตร ีเหาะลอยอยูเ่หนอืลายเมฆ” มคีวำมหมำย ดงันี้ 

หนุมาน เป็นพญำวำนร ทหำรเอกของพระรำม (พระนำรำยณ์อวตำร) มอืขวำถอืธง 

หมำยถงึ ลูกพระพำย (ลูกลม) ที่มีฤทธำนุภำพหำวเป็นดำวเป็นเดือน เหำะอยู่เหนือเมฆ 

มือซ้ำยถอืตรเีป็นอำวุธประจ�ำกำย มีควำมสำมำรถในหลำยๆ ด้ำน โดยภำพหนุมำน 

อยู่ภำยในซุ ้มเรอืนแก้วครอบด้วยพระมหำพชิัยมงกฎุครอบพระอุณำโลม หมำยถึง 

หนุมำนได้เข้ำมำถวำยตัวต่อพระรำมและอำสำกระท�ำกำรต่ำงๆ โดยติดตำมพระรำม 

ไปทกุแห่งหน และท�ำนบุ�ำรงุบ้ำนเมอืงอย่ำงสนัตสิขุ เพื่อประโยชน์สขุของประชำชน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพ ื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำร ิหรอืส�ำนกังำน กปร. ก�ำเนดิขึ้นเนื่องจำกรฐับำลได้ตระหนกัถงึพระรำชกรณยีกจิ 

ในพระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู่หัวเก ี่ยวกบักำรพฒันำตำมโครงกำรอนัเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำรติ่ำงๆ เป็นกำรพฒันำเพื่อควำมกนิดีอยู่ดีหรือพออยู่พอกนิให้แก่ประชำชน

ในชนบทที่อยู่ห่ำงไกลทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จรงิหรอือีกนัยหนึ่งโครงกำรอนัเนื่อง 

มำจำกพระรำชด�ำริมส่ีวนส�ำคญัที่เข้ำไปเสรมิแผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

ผลของโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ นอกจำกจะท�ำให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น แล้วยงัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชำติทั้งทำงด้ำนเศรษฐกจิและควำมมั่นคงเป็น

ส่วนรวมด้วย

ในกำรปฏิบัตินั้น หำกจะปล่อยให้กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำรขิองหน่วยงำน

ต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงในอดีตที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือแต่ละหน่วยงำนจะด�ำเนินกำรอย่ำงเอกเทศ 

ในลกัษณะต่ำงฝ่ำยต่ำงท�ำ โดยไม่มกีำรประสำนงำนกบัหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดงันั้นเพื่อให้ 

กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกนัและกนั และเป็นประโยชน์สูงสดุ 

บรรลผุลตำมแนวพระรำชด�ำรทิี่ได้พระรำชทำนไว้ รฐับำลจึงได้หำมำตรกำรแก้ปัญหำนี้  

โดยกำรจดัระบบสนองพระรำชด�ำรขิึ้นในปี ๒๕๒๔ โดยกำรรเิริ่มของ ฯพณฯ พลเอก เปรม  

ตณิสูลำนนท์ นำยกรฐัมนตรใีนขณะนั้น ในกำรจดัระบบเพื่อรองรบักำรด�ำเนนิงำนสนองพระ

รำชด�ำรทิั้งหลำย รฐับำลได้ด�ำเนินกำรออก “ระเบยีบส�ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยโครงกำร

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิพ.ศ. ๒๕๒๔” และมผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ ๙ กนัยำยน ๒๕๒๔ 

โดยก�ำหนดให้มีองค์กรระดับชำติ ซึ่งมีหน้ำที่รบัผดิชอบต่อกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอนัเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำรเิรยีกว่ำ คณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ (กปร.)

ส�ำนักงำน กปร. ได้แยกออกจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชำติ โดยยกฐำนะเป็นหน่วยงำนระดับกรม สงักดัส�ำนักนำยกรฐัมนตร ี หัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรฐัมนตร ี และเมื่อวนัที่ ๒๗ สงิหำคม ๒๕๓๖ พระบำทสมเดจ็
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พระเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้มพีระรำชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ ตั้งให้ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเป็นหน่วยงำนระดบักรม สังกดัส�ำนกันำยกรัฐมนตรี มเีลขำธิกำร 

เป็นผู้บงัคบับญัชำ มผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ ๗ กนัยำยน ๒๕๓๖ เป็นต้นมำ

จำกนั้น เมื่อวนัที่ ๓ ตลุำคม ๒๕๔๕ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรณุำ

โปรดเกล้ำฯ ให้มพีระรำชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในหมวด ๒๑ 

มำตรำ ๔๖ (๔) ให้ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิเป็นส่วนราชการไม่สงักัดส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

มฐีานะเป็นกรม อยู่ในสายการบังคบับัญชาของนายกรฐัมนตรี

ส�ำนักงำน กปร. มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรรบัและประมวลพระรำชด�ำร ิ ส�ำรวจ ศึกษำ  

วิเครำะห์และจัดท�ำแผนงำนหรอืโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ รวมทั้งพจิำรณำ

และเสนอแนะเก ี่ยวกบักำรจัดสรรเงินงบประมำณ เพื่อด�ำเนินงำนตำมโครงกำร 

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ ประสำนงำนกบัส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ และเอกชนทั้ง

ในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรอนัเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ ติดตำม และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน นอกจำกนี้ ยังปฏิบัติงำนหน้ำที่ 

เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ 

ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำร กำรจัดระบบสำรสนเทศและกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ รวมทั้งปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รบัพระรำชกระแส

หรือตำมที่คณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ (กปร.)  

มอบหมำย หรอืตำมที่ระเบยีบส�ำนักนำยกรฐัมนตร ี ว่ำด้วยโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ ก�ำหนดใหเ้ป็นอ�ำนำจหนำ้ที่ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำน

โครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ตลอดจนปฏิบัติกำรอื่นใดตำมกฎหมำยก�ำหนดให้เป็น

อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำร ิหรอืตำมที่นำยกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมำย
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วิสัยทัศน์ของส�ำนักงำน กปร.

พันธกิจของส�ำนักงำน กปร.

“หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริทีม่ีประสิทธภิาพสูง 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

เพื่อให้การด�าเนินงานของส�านักงาน กปร. ในระยะต่อไป มุ่งสู่ความเป็นเลศิ และ

มีประสทิธภิาพสงู เป็นหน่วยงานศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ตามแนว 

พระราชด�ารภิายใต้แนวปฏิบตัิตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยมีพันธกจิของ 

ส�านกังาน กปร. ประกอบด้วย

๑. ตำมเสดจ็และรบัสนองพระรำชด�ำริ

๒. ส�ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท�ำแผนงำนเกี่ยวกับโครงกำรอนัเนื่องมำจำก 

 พระรำชด�ำร ิ รวมทั้งพจิำรณำเสนอแนะเกี่ยวกบักำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อ 

 ด�ำเนนิงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๓. ประสำน วำงแผน สนับสนุนและร ่วมด�ำเนินงำนกบัหน่วยงำนภำครัฐ และ 

 ภำคเอกชนในกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำริ

๔. ตดิตำมประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๕. จัดให้มีกำรศึกษำ สรปุรวบรวมและถ่ำยทอดประสบกำรณ์และองค์ควำมรู ้ตำม 

 แนวพระรำชด�ำริ

๖. ขับเคลื่อนขยำยผล ประชำสมัพนัธ์ เผยแพร่โครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ 

 และองค์ควำมรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

๗. เป ็นศูนย ์ข ้อมูลและสำรสนเทศเก ี่ยวกบัโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

 และองค์ควำมรู้เศรษฐกจิพอเพยีงที่สมบูรณ์
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แผนที่และภาพฝีพระหัตถ์
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แผนที่การระบายน�้าตามแนวพระราชด�ารทิางทุ่งฝั่งตะวนัออกโครงการคลองผนัน�้าผ่านคลอง ๑๔ 
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โครงกำรแกไ้ขปัญหำน�ำ้ทว่มในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครและปรมิณฑล
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

พระราชด�าริ

“...เร่งระบายน�า้ออกสู่ทะเลโดยเร็ว โดยผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของ

กรุงเทพมหานคร ขยายทางน�้าหรือเปิดทางน�้าในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือทางรถไฟ 

สร้างระบบป้องกันน�้าท่วมในเขตชุมชนของกรุงเทพมหานคร สร้างสถานที่เก็บกักน�้า

ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก�าหนดให้มีเขตพื้นที่สีเขียว (Green Belt) 

ซึ่งสามารถแปรสภาพเป็นทางระบายน�้าได้ด้วยเมื่อมีน�้าหลาก...”

การด�าเนินงาน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด�ำเนินออกตรวจสภำพน�้ำท่วมด้วย

พระองค์เอง จำกนั้นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๒๓ และ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๒๓ ได้มี 

พระรำชกระแสรับสัง่ให้หน่วยงำนที่เกีย่วข้องเข้ำเฝ้ำฯ เพือ่ร่วมปรึกษำและพจิำรณำก�ำหนดแนวทำง

แก้ไขปัญหำพร้อมกับไดพ้ระรำชทำนพระรำชด�ำริวธีิกำรแก้ไขปญัหำน�้ำท่วมกรงุเทพมหำนคร  

โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน อาทิ การผันน�้า

จากแม่น�้าเจ้าพระยาโดยทางตะวันตก ผันเข้าแม่น�้าท่าจีนแล้วผันลงสู่ทุ่งบริเวณ 

จังหวดัสพุรรณบรุ ีก่อนระบายออกสูท่ะเล ส่วนด้านตะวนัออกผนัน�า้เข้าคลองระพพีฒัน์ 

เข้าสู่คลอง ๑๓ จากนั้นระบายออกคลอง ๑๔  โดยน�้าส่วนหนึ่งผนัไปลงแม่น�า้บางประกง  

อีกส่วนหนึ่งลงคลองพระองค์ไชยานุชิตผ่านลงสู่คลองชายทะเล



8

โครงกำรแก้มลิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

พระราชด�าริ 

“...เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิงเอากล้วยไปให้มันเคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ในแก้มลิง ตกลง 

“โครงการแก้มลิง” นี้มีที่เกิด เมื่อเราอายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปีมาแล้ว ลิงสมัย

โน้นลิงโบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคี้ยว แล้วเอาเข้าไปเก็บในแก้ม น�้าท่วมลงมา 

ถ้าไม่ท�า “โครงการแก้มลิง” เพื่อจะเอาน�้านี้ไปเก็บไว้...”

พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เมื่อวนัที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๓๘ 
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การด�าเนินงาน

โครงกำรแก้มลงิเป็นโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำทว่ม

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยกำร

ขุดคลองชำยทะเลฝั่งตะวันตกและตะวันออก 

ของแม่น� ้าเจ้าพระยา ให้เป็นคลองพกัน�้ำ

ขนำดใหญ่ หรือ “แก้มลงิ” แล้วระบำยน�้ำออกสู่ 

ทะเลโดยใช้หลกัทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก

หรอืน�้ำขึ้นน�้ำลงตำมธรรมชำต ิ

ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง

๑.  ด�ำเนินกำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่ตอนบนให้ไหลไปตำมคลองในแนวเหนือ-ใต้

ลงคลองพกัน�้ำขนำดใหญ่ที่บรเิวณชำยทะเล เช่น คลองชำยทะเลของฝั่งตะวนัออก ซึ่งจะท�ำ

หน้ำที่เป็นบ่อเกบ็น�้ำขนำดใหญ่ คอื แก้มลงิ ต่อไป

๒.  เมื่อระดับน�้ำทะเลลดต�่ำลงกว่ำระดับน�้ำในคลอง กท็�ำกำรระบำยน�้ำจำกคลอง 

ดังกล่ำวออกทำงประตูระบำยน�้ำ โดยใช้หลกักำรทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) 

ตำมธรรมชำติ

๓.  สูบน�้ำออกจำกคลองที่ท�ำหน้ำที่แก้มลิงนี้ ให้ระบำยออกในระดบัต�่ำที่สุดออกสู่ทะเล 

เพือ่จะได้ท�ำให้น�้ำตอนบนค่อยๆ ไหลมำเองตลอดเวลำ ส่งผลให้ปริมำณน�้ำท่วมพืน้ที่ลดน้อยลง 

 ๔.  เมื่อระดับน�้ำทะเลสูงกว่ำระดับน�้ำในล�ำคลองให้ท�ำกำรปิดประตูระบำยน�้ำ เพื่อ

ป้องกนัมใิห้น�้ำย้อนกลบั โดยยดึหลกัน�้ำไหลทำงเดยีว (One Way Flow)

หลักการ ๓ ประเด็น ที่โครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผล

ส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ คือ

๑. กำรพจิำรณำสถำนที่ที่จะท�ำหน้ำที่เป็นบ่อพกัและวธิกีำรชกัน�้ำท่วมไหลเข้ำสูบ่่อพกัน�้ำ

๒. เส้นทำงน�้ำไหลที่สะดวกต่อกำรระบำยน�้ำเข้ำสู่แหล่งที่ท�ำหน้ำที่บ่อพกัน�้ำ

๓. กำรระบำยน�้ำออกจำกบ่อพกัน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง

ในกำรสนองพระรำชด�ำริจงึด�ำเนนิกำรพิจำรณำจำกกำรใช้ล�ำคลองหนองบึงธรรมชำต ิ

หรือพืน้ที่ว่ำงเปล่ำน�ำมำใช้เป็นบ่อพักน�้ำแหล่งน�้ำที่จะน�ำน�้ำเข้ำบ่อพัก และระบำยน�้ำออกจำก

บ่อพกัน�้ำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพืน้ที่ ซึ่งผลกำรด�ำเนนิกำรศกึษำและพิจำรณำก�ำหนด

รูปแบบของโครงกำรแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คอื
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โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา 

ท�ำกำรรับน�้ำในพืน้ที่ฝ่ังตะวนัออกของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 

นบัตั้งแต่จงัหวดัสระบรุ ีพระนครศรอียธุยำ ปทมุธำน ีนนทบรุ ี

และกรงุเทพมหำนคร มำตำมคลองสำยต่ำงๆ โดยใช้คลอง

ชำยทะเลที่ตั้งอยู่รมิทะเลด้ำนจังหวัดสมุทรปรำกำร ท�ำหน้ำที่

เป็นบ่อพกัน�้ำหรอืรบัน�้ำ และพิจำรณำหนองบงึหรอืพื้นที่ว่ำง

เปล่ำตำมควำมเหมำะสม เป็นบ่อพักน�้ำเพิ่มเติมโดยใช้คลอง

ธรรมชำตใินแนวเหนอื-ใต้ เช่น คลองพระองค์ไชยำนชุติ คลอง

บำงปลำ คลองด่ำน คลองบำงปิ้ง คลองต�ำหร ุคลองชำยทะเล 

เป็นแหล่งระบำยน�้ำเข้ำและออกจำกบ่อพกัน�้ำ
โครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา 

ท�ำหน้ำที่รบัน�้ำในพื้นที่ฝั ่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ตั้งแต่จังหวัดอ่ำงทอง 

พระนครศรอียธุยำ ปทมุธำน ี นครปฐม กรงุเทพมหำนคร และสมทุรสำคร ไปคลองมหำชยั-

สนำมชยัและแม่น�้ำท่ำจนี เพือ่ระบำยออกสู่ทะเลด้ำนจงัหวดัสมทุรสำคร นอกจำกสภำพพืน้ที่

ทั่วไปแถบนั้นยังไม่มคีนักัน้น�้ำริมฝ่ังเจ้ำพระยำและคนักัน้น�้ำขนำนกับชำยทะเลแล้ว คลองต่ำงๆ 

ที่มทีำงน�้ำไหลเชื่อมต่อกับชำยทะเลก็ยังไม่มกีำรควบคมุเพียงพอ ดงันั้น เมื่อน�้ำทะเลมรีะดบัสงู

ขึ้น จงึหนนุไม่ให้น�้ำจดืไหลออกจำกทะเลหรอืไหลออกทะเลได้ชำ้มำก ก่อให้เกิดภำวะน�้ำท่วม 

รนุแรงหรอืท่วมขงันำนวนั
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แนวพระราชด�าริที่ให้เส้นทางน�้าไม่ไหลผ่านกรุงเทพฯ

“...เรื่องสภาพน�า้โดยทั่วไปในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิง่  

ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เพื่อประกอบการวางแผนป้องกันน�า้ท่วม

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ตลอดจนให้ทางราชการพิจารณาวางรากฐาน

แผนการระบายน�้าออกจากบริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครไปสู่

ทะเลโดยเรว็ในกรณทีี่อาจเกิดสภาพน�้าท่วมขัง นอกจำกนั้น ยังมพีระรำชกระแสให้เจ้ำหน้ำที่

ส่วนรำชกำรที่เกีย่วข้องร่วมกัน พจิารณาฟ้ืนฟูปรบัปรงุโครงการป้องกนัอทุกภยัในพืน้ที่

ดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาน�้าท่วมขังอนัเนื่องมาจาก

พระราชด�ารทิี่เคยพระราชทานไว้เมื่อคราวเกิดสภาพน�้าท่วมกรงุเทพมหานครและเขต

ปรมิณฑลในปีพทุธศักราช ๒๕๒๓ และ ๒๕๒๖...”

พระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

วนัที่ ๙ ตลุาคม ๒๕๓๘ ณ โรงพยาบาลศริริาช
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โครงกำรหำควำมสัมพันธ์ของระดับน�ำ้และปริมำณน�ำ้
ปำกแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ
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พระราชด�าริ

“...ควรจะมีโครงการศึกษาพฤติกรรมการไหลของน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา ใน

ช่วงที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของน�้าทะเลหนุนเพื่อควบคุมปริมาณน�า้เหนือหลากให้

สอดคล้องกับสภาพน�า้ทะเลหนุน เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะน�้าท่วมในฤดูฝนให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ...”

พระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เมื่อปี ๒๕๔๒

การด�าเนินงาน

คณะท�ำงำนโครงกำร ธ ประสงค์ใด ร่วมกบัส�ำนักงำน กปร.  และมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ ร่วมกันจัดท�ำโครงกำรหำควำมสัมพนัธ์ของระดับน�้ำฯ โดยให้มีกำรศึกษำ  

ตรวจวดัค่ำระดบัน�้ำ ปริมำณน�้ำและควำมเร็วน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ณ เวลำจริงอย่ำงต่อเนื่อง 

(real-time water level data) ตั้งแต่จงัหวดัพระนครศรอียธุยำไปจรดปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ เพือ่

จดัท�ำแบบจ�ำลองคณติศำสตร์แม่น�้ำเจ้ำพระยำตั้งแต่ปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำถงึบำงไทร เพื่อใช้

ในกำรคำดกำรณ์ระดับน�้ำตำมสถำนีตรวจวัดระดับน�้ำต่ำงๆ และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำหลำก

ให้สอดคล้องกบัสภำพน�้ำขึ้น-ลงของน�้ำทะเล
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พระราชด�าริ

วันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๓๘  

พ ร ะบำทสม เ ด็ จพ ร ะ เ จ ้ ำ อ ย ู่ หั ว ไ ด ้

พระรำชทำนพระรำชด�ำริ กับ นำยรุ่งเรอืง  

จลุชำต ิอธิบดกีรมชลประทำน พลต�ำรวจเอก  

จ�ำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรม

ต�ำรวจ และนำยจรยิ์ ตุลยำนนท์ อดีต

อธบิดีกรมชลประทำนและกรรมกำรมูลนิธิ

ชัยพัฒนำ ควำมว่ำ “...ให้หน่วยราชการ

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งศึกษาพิจารณาวางโครงการและด�าเนินการปรับปรุงขุดลอก 

พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบในคลองลดัโพธิ์ตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อได้ปรบัปรงุ

แล้วเสรจ็ สามารถลดระยะทางการไหลของน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาช่วงคุง้น�้าที่ไหลผ่าน

พืน้ทีต่�าบลบางกระเจ้า อ�าเภอพระประแดง จากเดิมระยะทางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร 

เหลือประมาณ ๖๐๐ เมตรเท่านั้น การระบายน�า้ที่รวดเรว็นี้ ช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วม

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล...”

โครงกำรคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
ต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
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การด�าเนินงาน

โครงกำรปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ 

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ โดยกรมชลประทำนรบัสนอง

พระรำชด�ำร ิด�ำเนนิกำรปรบัปรงุคลองลดัโพธิ์  

จำกเดมิที่มสีภำพตื้นเขนิมคีวำมกว้ำงเพยีง 

๑๒ เมตร ให้สำมำรถรับปริมำณน�้ำได้

เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ก่อสร้ำงประตรูะบำยน�้ำ

บริเวณต้นคลองด้ำนทิศเหนือขนำดกว้ำง 

๑๔ เมตร จ�ำนวน ๔ บำน ขดุคลองด้ำน

เหนอืประตรูะบำยน�้ำกว้ำง ๖๕ เมตร ควำม

ยำวรวม ๖๐๐ เมตร การปิด-เปิด บาน

ระบาย ในช่วงฤดแูล้งจะปิดบำนเพือ่ป้องกันน�้ำทะเลไหลกลับเข้ำแมน่�้ำเจำ้พระยำ ชว่งฤดนู�้ำ

หลำก เมื่อน�้ำทะเลก�ำลงัขึ้นจะปิดบำน และเมื่อน�้ำทะเลก�ำลงัลงจะเปิดบำนประตู

ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์ตลอดสองฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำตั้งแต่อ�ำเภอบำงไทร จังหวัด

พระนครศรอียธุยำ จนถงึอ�ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร คดิ

เป็นมูลค่ำผลประโยชน์ ที่ได้รบั ๑๖๑.๔ ล้ำนบำท/ปี และประโยชน์

ทำงอ้อมอื่นๆ ทั้งช่วยป้องกนัน�้ำท่วม ลดกำรสูญเสยีทรพัย์สนิ

และเวลำในกำรเดนิทำง ประหยัดค่ำกระแสไฟฟ้ำสบูน�้ำ 

ของระบบป้องกนัน�้ำท่วมเดิม กำรเพิ่มขึ้นของ

มูลค่ำที่ดินที่เคยเกดิน�้ำท่วม รวมถงึลด

ภำระกำรบรหิำรงำนแก้ไขปัญหำ

น�้ำท่วมเฉพำะหน้ำของภำครัฐ 

ได้อกีด้วย
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โครงกำรคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
เพื่อผลิตไฟฟ้ำพลังน�ำ้

พระราชด�าริ

เมื่อวนัที่ ๑๗ พฤศจกิำยน ๒๕๔๙ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั ได้มพีระรำชด�ำริเพิม่เตมิ 

เกีย่วกับพลังน�้าอันมหาศาลที่ระบายผ่านประตูระบายน�้านี้ และความเป็นไปได้ในการน�า

ไปใช้ประโยชน์ ต่อมำ เมื่อวนัที่ ๒๙ มนีำคม ๒๕๕๐ กรมชลประทำนได้ท�ำบนัทกึข้อตกลง 

ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัคณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ในโครงกำร

ศกึษำวเิครำะห์ศกัยภำพของคลองลัดโพธิอั์นเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิด้ำนไฟฟ้ำพลังน�้ำ ร่วม

ศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพของคลองลดัโพธิ์อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรดิ้ำนไฟฟ้ำพลังน�้ำโดย

โครงกำรนี้สืบเนื่องมำจำกโครงกำรปรบัปรงุคลองลดัโพธิ์อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริเพื่อกำร

แก้ไขปัญหำน�้ำท่วมตลอดสองฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

ในกำรนี้ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์รบัหน้ำที่ในกำรศึกษำทบทวนองค์ควำมรู้ที่ 

เกีย่วกับพลังน�้ำ (Hydro Power) ที่จะน�ำมำประยุกต์ใช้กับคลองลัดโพธิ์และโครงกำรชลประทำน

ทั่วประเทศในกำรผลติไฟฟ้ำพลงัน�้ำด้วยควำมเรว็กระแสน�้ำตำมลกัษณะทำงกำยภำพของ 

โครงกำร ฯ ศกึษำวเิครำะห์เพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรประตคูลองลัดโพธิท์ั้งฤดฝูน 

และฤดูแล้งที่เหมำะสมรวมถงึกำรปรบัปรงุคณุภำพน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงด้วย
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ฝนหลวง

ลายพระหตัถ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ที่พระราชทานข้อแนะน�าเทคนคิการท�าฝน ปี ๒๕๓๗

“...เรื่องฝนหลวงนี้เริ ่มตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ แต่ยังไม่ได้ท�าอะไรมากมาย 

เพราะว่าไปภาคอิสานตอนนัน้หน้าแล้ง เดอืนพฤศจิกายน ทีไ่ปมีเมฆมาก อิสาน 

ก็แล้ง...แต่มาเงยดูท้องฟ้า มเีมฆ ท�าไมมเีมฆอย่างนี้จะดงึเมฆนี่ให้ลงมาได้ ก็เคยได้ยิน

เรื่องท�าฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนท�าได้มีหนังสือ เคยอ่านหนังสือท�าได้...”

พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เมื่อวนัที่ ๑๙ มนีาคม ๒๕๒๙ ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน



18

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัทรงประดษิฐ์ภำพต�ำรำฝนหลวงด้วยคอมพวิเตอร์แสดง

ขั้นตอนกรรมวิธกีำรดัดแปรสภำพอำกำศให้เกดิฝนจำกเมฆอุ่นและเมฆเยน็ พระรำชทำนแก่

นกัวชิำกำรฝนหลวงถอืปฏบิตั ิในแนวทำงเดยีวกนั เมื่อวนัที่ ๒๑ มนีำคม ๒๕๔๒

การด�าเนินงาน

โครงกำรฝนหลวง เกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั เสดจ็พระรำชด�ำเนนิ

ไปทรงเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกนัดำร ๑๕ จังหวัด ในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ระหว่ำงวนัที่ ๒ - ๒๐ พฤศจกิำยน ๒๔๙๘ ในวนัจนัทร์ที่ ๑๔ พฤศจกิำยน  ๒๔๙๘ เสดจ็

พระรำชด�ำเนินโดยรถยนต์เดลำเฮย์ ซีดำนสเีขียว จำกจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกำฬสินธุ์ 

ผ่ำนจงัหวดัสกลนครและเทอืกเขำภพูำน ได้ทรงรับทรำบถึงควำมเดอืดร้อนทกุข์ยำกของรำษฎร 

และเกษตรกรที่ขำดแคลนน�้ำอปุโภคบรโิภค และกำรเกษตร 

ต�ำรำฝนหลวง
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จำกปี ๒๔๙๘ เป็นต้นมำ ทรงศึกษำค้นคว้ำ 

และวจิยัทำงเอกสำร ทั้งด้ำนวชิำกำรอุตนุยิมวทิยำ และ

กำรดัดแปรสภำพอำกำศ ซึ่งทรงรอบรู้ และเชี่ยวชำญ 

เป ็นที่ยอมรบัทั้งในและต ่ำงประเทศ จนทรงมั่น 

พระรำชหฤทยั จงึพระรำชทำนแนวคดินี้แก่ หม่อมรำชวงศ์ 

เทพฤทธิ์ เทวกลุ ผู้เชี่ยวชำญในกำรวิจัยประดิษฐ์ทำง

ด้ำนเกษตรวศิวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะนั้น ในปีถดัมำ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด

กระหม่อม ให้หำลู่ทำงที่จะท�ำให้เกดิกำรทดลองปฏบิตัิ

กำรในท้องฟ้ำให้เป็นไปได้   จนถงึปี ๒๕๑๒ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยบนิปรำบศัตรูพืช

กรมกำรข้ำว พร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนในกำรสนอง 

พระรำชประสงค์  หม่อมรำชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกลุ จงึได้

น�ำควำมขึ้นกรำบบังคมทลูพระกรุณำทรงทรำบว่ำ พร้อมที่จะด�ำเนนิกำรตำมพระรำชประสงค์

แล้ว ดังนั้นในปีเดียวกนันั้นเอง ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้ท�ำกำรทดลองปฏิบตัิกำร 

ท�ำฝนหลวงจรงิในท้องฟ้ำเป็นครั้งแรก เมื่อวนัที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๑๒
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ลายพระหตัถ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

โครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน�ำ้ปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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พระราชด�าริ

“...ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน�้าและฝายทดน�้า ในล�าน�้า 

แม่ปาย รวมทั้งล�าน�า้สาขาของน�้าแม่ปาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงน�้าแม่ของ เพื่อจดัหาน�้า 

ให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถท�าการ 

เพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย...”

พระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เมื่อวนัที่ ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๓ 

การด�าเนินการ

ศูนย์บรกิำรและพฒันำลุ่มน�้ำปำยอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(ศูนย์ท่ำโป่งแดง) ได้จดัตั้งขึ้นเพือ่เป็นศนูย์พัฒนำอำชพีและชวีติของชำตพัินธ์ุท้องถิ่นในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน อนุรกัษ์และพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติ และเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงตำมแนว

ชำยแดนแบบประชำชนมสี่วนร่วมกบัหน่วยทหำร ซึ่งมพีื้นที่หมู่บ้ำนหลกัที่รบัผดิชอบกระจำย

ในแถบพื้นที่ซกีตะวนัออกของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้ำนหลกัและ ๓๔ 

หมู่บ้ำนตำมแนวตะเขบ็ชำยแดน (หมู่บ้ำนยำมชำยแดน) โดยศูนย์วจิยัและพฒันำกำรเกษตร

แม่ฮ่องสอน (ศวพ.แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงกบัหน่วยรำชกำรในพื้นที่อกี ๑๑ 

หน่วยงำน ที่ร่วมกนัพัฒนำพื้นที่ของศูนย์ท่ำโป่งแดง เพื่อยกระดับวิถคีวำมเป็นอยู่ของกลุ่ม

ชำตพัินธ์ุท้องถิน่บนที่สูง ให้สงบสุขตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำยกำร

พฒันำศูนย์ฯ ได้ก�ำหนดให้เป็นศูนย์กำรเรยีนรู้กำรพฒันำตำมพระรำชด�ำรขิองประชำชนชำว

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเป็นพพิธิภณัฑ์ธรรมชำตทิี่มชีวีติด้ำนกำรพฒันำทรพัยำกรธรรมชำต ิ

น�้ำ ดนิ ป่ำ และเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน�้ำจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
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โครงกำรอ่ำงเก็บน�ำ้แม่ต�ำ๋อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
ต�ำบลแม่กำ อ�ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ลายพระหตัถ์ บรเิวณที่จะสร้างอ่างเกบ็น�้าห้วยแม่ต�๋า อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา

พระราชด�าริ

เมื่อวนัที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๒๔ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั ได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิ

ไปทอดพระเนตรโครงกำรฝำยทดน�้ำร่องช้ำง และทรงเยีย่มรำษฎร ณ บริเวณฝำยทดน�้ำร่องช้ำง  

ในเขตบ้ำนปิน ต�ำบลบ้ำนปิน อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จงัหวดัพะเยำ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ

เกี่ยวกบังำนชลประทำน สรปุได้ดงันี้



23

“...ควรพจิารณาก่อสร้างอ่างเก็บน�้า อ่างเก็บน�้าแม่ต�๋า อ่างเก็บน�้าร่องสกั และอ่าง

เก็บน�้าแม่ ปืม โดยเร่งด่วน เพื่อจดัหาน�้าให้ราษฎรหมูบ้่านต่างๆ ในเขตอ�าเภอดอกค�าใต้ 

และอ�าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา สามารถท�าการเพาะปลกูได้ตลอดปี และควรพจิารณา

สร้างอ่างเก็บน�า้ขุนแม่ปืมทางบรเิวณต้นน�า้แม่ ปืม เพื่อจดัหาน�า้ให้กับพื้นที่จดัสรรที่จะ

ช่วยราษฎรทีถู่กน�า้ท่วมภายในอ่างเก็บน�้าแม่ ปืม เข้าไปท�ากนิใหม่ต่อไปด้วย...”

การด�าเนินงาน 

แม่ต�๋ำเป็นล�ำน�้ำขนำดเลก็ เกิดจำกตำน�้ำบนดอยในต�ำบลแมก่ำ โดยอยู่ห่ำงทำงทศิใต้

ของอ�ำเภอเมอืง จงัหวดัพะเยำ ซึ่งบริเวณต้นน�้ำเป็นป่ำที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์พอสมควร และล�ำน�้ำ

นี้ไหลลงสู่อ่ำงเกบ็น�้ำแม่ต�๋ำซึ่งเป็นอ่ำงเกบ็น�้ำที่ถูกสร้ำงขึ้นตำมแนวพระรำชด�ำรใินพระบำท

สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั เพือ่ให้ชำวบ้ำนและเกษตรกรได้มนี�้ำไว้ใช้อย่ำงพอเพียง รวมทั้งสำมำรถ

ใช้เป็นแหล่งท�ำมำหำกินไดอี้กดว้ย จำกนั้นก็ไหลผำ่นต�ำบลแมก่ำ ต�ำบลแมต่�๋ำ และไปรวมกับ

แม่น�้ำองิที่ต�ำบลจ�ำป่ำหวำย อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัพะเยำ
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พระราชด�าริ

“...ในท้องทีซ่ึง่มหีนองและบึงนัน้ สามารถเก็บน�้าในฤดนู�า้หลากไว้ได้ ท�าให้มนี�า้ 

ใช้ในยามหน้าแล้งเหมือนอ่างเก็บน�า้ เมื่อหนอง บึงอยู่ในสภาพตืน้เขินอาจใช้การ 

ไม่ได้ดังแต่ก่อน และพื้นที่หลายส่วนถูกครอบครองไปโดยไม่เป็นธรรม ผลสุดท้าย

ความทุกข์ยาก เนื่องจากขาดแคลนน�้าของชุมชนก็เกิดขึ้น...”

ตวัยกึยอื ภาพร่างเค้าโครงพระราชทานโครงการพฒันาลุ่มน�้าก�า่ฯ 

จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ทรงวาดบนเครื่องบนิพระที่นั่ง

• ส่วนหวั หมำยถงึ หนองหำน ต้นก�ำเนดิล�ำน�้ำก�่ำ

• ส่วนที่เป็นกระดูกสนัหลงั หมำยถงึ ล�ำน�้ำก�่ำ

• ข้อที่เป็นปล้องๆ หมำยถงึ อำคำรบงัคบัน�้ำ

• ขอบล�ำตวั หมำยถงึ คลองระบำยน�้ำที่คู่ขนำนไปกบัล�ำน�้ำก�่ำ

• ส่วนหำง หมำยถงึ แม่น�้ำโขง

ความหมายของภาพร่างตัวยึกยือ

โครงกำรพัฒนำลุ่มน�ำ้ก�ำ่อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
จังหวัดสกลนคร-จังหวัดนครพนม
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เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๓๕ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำน 

พระรำชด�ำริให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน�า้ก�่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณ 

สองฝั่งของล�าน�้าก�่าทีมั่กจะประสบปัญหาน�้าท่วมพืน้ที่ท�าการเกษตรในช่วงฤดฝูน  

และขาดแคลนน�้าใช้ส�าหรับท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ต่อมำวันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๔๒ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้พระรำชทำน 

พระรำชด�ำริเพิม่เตมิให้พจิารณาด�าเนนิการก่อสร้างประตรูะบายน�้าเลก็ ๆ  โดยลดขนาด

ความสูงของประตูระบายน�้าลงมาแล้วเจรจากับราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ถูกน�า้ท่วม 

และให้กักเก็บน�้าในร่องน�้าแล้วให้ราษฎรสูบน�้าไปใช้เอง

การด�าเนินงาน

เพื่อช่วยระบำยน�้ำออกจำกบรเิวณพื้นที่ที่น�้ำท่วมสองฝั่งล�ำน�้ำก�่ำในช่วงฤดูฝน และ

เกบ็กกัน�้ำไว้ในล�ำน�้ำเพื่อให้รำษฎรได้ใช้ท�ำกำรเกษตรและอุปโภค-บรโิภคในช่วงฤดูแล้ง  

แบ่งลกัษณะกำรด�ำเนนิงำนออกเป็น ๓ โครงกำร

๑. โครงกำรพฒันำลุ่มน�้ำก�่ำตอนล่ำง จงัหวดันครพนม 

๒. โครงกำรพฒันำลุ่มน�้ำก�่ำ จงัหวดัสกลนคร-จงัหวดันครพนม

๓. โครงกำรขุดลอกหนองน�้ำธรรมชำติ บรเิวณสองฝั่งล�ำน�้ำก�่ำ จังหวัดสกลนคร- 

  จงัหวดันครพนม

๒. โครงกำรพฒันำลุ่มน�้ำก�่ำ จงัหวดัสกลนคร-จงัหวดันครพนม

๓. โครงกำรขุดลอกหนองน�้ำธรรมชำติ บรเิวณสองฝั่งล�ำน�้ำก�่ำ จังหวัดสกลนคร-

  จงัหวดันครพนม
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กังหันน�ำ้ชยัพัฒนำ

พระราชด�าริ

เมื่อวนัที่ ๒๔ ธนัวำคม ๒๕๓๑ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัได้พระรำชทำนรูปแบบ

และพระรำชด�ำร ิในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำเสยี โดยกำรเตมิออกซเิจนในน�้ำ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงห่วงใยในควำมเดือดร้อนเกี่ยวกบัปัญหำน�้ำเน่ำเสีย 

ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินทอดพระเนตรสภำพน�้ำเสยีในพื้นที่หลำยแห่งหลำยครั้ง ทั้งในเขต

กรงุเทพมหำนคร ปรมิณฑล และต่ำงจงัหวดั พร้อมทั้งพระรำชทำนพระรำชด�ำรเิกี่ยวกบักำร

แก้ไขน�้ำเน่ำเสยี ในระยะแรกระหว่ำงปี ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ ทรงแนะน�ำให้ใช้น�้ำที่มคีณุภำพดี

ช่วยบรรเทำน�้ำเสยีและวธิกีรองน�้ำเสยีด้วยผกัตบชวำและพชืน�้ำต่ำงๆ ซึ่งกส็ำมำรถช่วยแก้ไข

ปัญหำได้ผลในระดบัหนึ่ง 
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ต่อมำในช่วงปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมำ สภำพควำมเน่ำเสยีของน�้ำบรเิวณต่ำงๆ มอีตัรำ

แนวโน้มรนุแรงมำกยิ่งขึ้น กำรใช้วิธธีรรมชำติไม่อำจบรรเทำควำมเน่ำเสยีของน�้ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัจงึมพีระรำชด�ำริให้ประดิษฐ์เครื่องกล

เติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตได้เองในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ  

“ไทยท�าไทยใช้” โดยทรงได้แนวทำงจำก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน�้ำเข้ำนำอนัเป็น

ภูมิปัญญำชำวบ้ำนเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบำภำระของรฐับำล

ในกำรบรรเทำน�้ำเน่ำเสยีอกีทำงหนึ่งด้วย    

กำรนี้ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มูลนิธชิัยพฒันำสนับสนุนงบประมำณ เพื่อ

กำรศึกษำและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยด�ำเนินกำรจัดสร้ำงเครื่องมือบ�ำบดัน�้ำเสยีร่วมกบั

กรมชลประทำน ซึ่งได้มกีำรผลติเครื่องกลเตมิอำกำศขึ้นในเวลำต่อมำ และรู้จกักนัแพร่หลำย

ในปัจจบุนัคอื “กังหันน�้าชัยพัฒนา”

ภูมิปัญญ นเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบ ระของรฐับ

ในกำรบรรเทำน�้ำเน่ำเสยีอกีทำงหนึ่งด้วย    

กำรนี้ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มูลนิธชิัยพฒันำสนับสนุนงบประมำณ เพื่อ

กำรศึกษำและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยด�ำเนินกำรจัดสร้ำงเครื่องมือบ�ำบดัน�้ำเสยีร่วมกบั

กรมชลประทำน ซึ่งได้มกีำรผลติเครื่องกลเตมิอำกำศขึ้นในเวลำต่อมำ และรู้จกักนัแพร่หลำย

ในปัจจบุนัคอื “กังหันน�า้“กังหันน�า้“กังหันน�้ ชัยพัฒนา”
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เอกสำรพระรำชทำนแก้ไขปัญหำดินของประเทศ

จำกเอกสำรพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในกำรชี้แนะถงึปัญหำ 

ในพื้นที่ต่ำง ๆ โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ เป็นกำรศกึษำ ค้นคว้ำ ทดลอง สำธิต

เกี่ยวกบักำรพฒันำที่ดินท�ำกนิของรำษฎรให้มีควำมอดุมสมบูรณ์ โดยมีวัตถปุระสงค์หลกั 

ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพกำรผลติของพชืหลำยชนดิ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันรำธิวำส เป็นกำรศกึษำวจิยัดนิพรใุนภำคใต้ ให้สำมำรถ

น�ำมำใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรกรรมมำกที่สุด รวมถึงกำรศกึษำทดลองเกีย่วกับกำรพัฒนำ

อตุสำหกรรมขนำดครอบครวัแบบครบวงจร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่บ้ำนนำนกเค้ำ ต�ำบลห้วยยำง อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร เป็นกำรศกึษำ

ทดลองงำนพฒันำกำรเกษตรสำขำต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมพร้อมกบักำรพฒันำป่ำไม้ 

ด้วยระบบชลประทำนและปลูกพชืเศรษฐกจิ เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้แก่รำษฎรได้น�ำไปปฏิบตัิ 

ในกำรเพิ่มผลผลติและรำยได้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่บริเวณป่ำขนุแม่กวง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นกำรศกึษำ ค้นคว้ำ 

เกี่ยวกบักำรพฒันำพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำร มกีำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง (ไม้เศรษฐกจิ ไม้ผล และไม้ฟืน) 

๓ วธิ ี(โดยกำรใช้น�้ำจำกระบบชลประทำน น�้ำฝน และฝำยเกบ็กกัน�้ำขนำดเลก็ตำมแนวร่อง

หบุเขำซึ่งเรยีกว่ำ Check Dam เพื่อรกัษำควำมชุ่มชื้น) ๔ ประโยชน์ คอื เพิ่มควำมชุ่มชื้นให้แก่

พื้นดนิด้วย รวมถงึกำรพฒันำเกษตรกรรมที่ท�ำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยไม่ท�ำลำยสภำพ

แวดล้อมในลกัษณะต้นทำงคอืป่ำไม้ ระหว่ำงทำง คอืเกษตรกรรมและปลำยทำงคอืประมง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่ต�ำบลสำมพระยำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบรุ ี มุ่งเน้นกำรศึกษำแนวทำง  

วิธีกำรที่จะพฒันำฟื้นฟูสภำพป่ำเสื่อมโทรม โดยพยำยำมหำวิธีกำรให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 

ในกำรปลูกปรบัปรงุและรกัษำสภำพป่ำ ในขณะเดยีวกนัให้มรีำยได้และผลประโยชน์จำกป่ำ

อย่ำงเกื้อกูลด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่ต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบรุ ี มุ่งเน้นในกำรศึกษำค้นคว้ำ 

เพื่อพฒันำปรบัปรงุสภำพแวดล้อมด้ำนประมงชำยฝั ่ง ทั้งป่ำชำยเลนและป่ำบกที่เพิ่ม 

ควำมสมดุลและสร้ำงอำชีพและทรพัยำกรที่ยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถเพิ่มผลผลติและ

พึ่งตนเองได้ในระยะยำว
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แผนภาพพระราชทานระบบการท�านาเกลอืสนิเธาว์ตามแนวพระราชด�าริ

โครงกำรแก้ไขปัญหำดินเค็ม
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ดินเค็ม : ต้องล้างความเค็ม

พระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอย ู่หัว

พระรำชทำนพระรำชด�ำรใินกำรแก ้ไข

ปัญหำดินเค็ม โดยใช้ระบบชลประทำน 

ในกำรล้ำงเกลอืที่ตกค้ำงบรเิวณผวิดินและ

บรเิวณล�ำห้วย เพื่อให้น�้ำในล�ำห้วยเจอืจำง

สำมำรถน�ำมำใช้สอยได้ตำมปกต ิตวัอย่ำง

โครงกำรในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

เช่น โครงกำรแก้ไขปัญหำดินเค็มบรเิวณ 

ห้วยบ่อแดงอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
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อ�ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกำรท�ำนำ

เกลอืบรเิวณล�ำห้วย จึงมีพระรำชด�ำริให้ขุดลอก

ล�าห้วยบ่อแดง พร้อมยกคนัดินให้สงู เพื่อป้องกัน

น�้าเกลือไหลลงสู่ล�าห้วยตกค้าง และเกษตรกร

ที่ประกอบอาชพีท�านาข้าวสามารถใช้น�้าในการ

เพาะปลกูและเลี้ยงสตัว์ได้ ผูป้ระกอบการท�านา

เกลอืทั้งหลายจะต้องจดัพื้นที่ส่วนหนึ่งที่บรเิวณ

ลานตากเกลือ ขุดเป็นสระเก็บน�้าขนาดใหญ่

ส�าหรับรองรับน�า้เค็มที่ปล่อยทิ้งจากลานตาก

เกลอืทั้งหมด เก็บไว้ในสระเพื่อรอการระเหยหรอื

ไหลลงในดินโดยบ่อบาดาลเลก็ๆ ทีขุ่ดข้ึน เพื่อ

ระบายน�้าลงสูช่ั้นดนิเคม็ใต้ดนิที่สบูขึ้นมา ขนาด

ของสระน�้าดงักล่าวจะมขีนาดและความลกึเท่าใด

ต้องก�าหนดให้สมัพนัธ์กับปรมิาณน�้าทิ้งจากลาน

ตากเกลอื และความสามารถของน�า้ในสระที่ไหล

ลงไปใต้ดิน ทั้งนี้ ให้มคีวามสมดลุพอดีกัน โดยไม่

ท�าให้น�้าเคม็ไหลล้นไปยังล�าห้วยข้างๆ อกีต่อไป 
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โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด�ำริ

พระราชด�าริ

“…ถ้าท�าโครงการพัฒนาพื ้นที ่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื ่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดสระบุรี นี้ให้แบ่งพื้นที่ ๑๕ ไร่ ออกมาสัก ๓ ไร่ แล้วขุดสระน�้า  

เก็บกักน�้าไว้ช่วยในการปลกูข้าว จะท�าให้ได้ผลทกุปี ได้ ๔๐ ถัง ซึ่งจะได้ ๑๐ เท่า ของปีที่ 

ได้ผลไม่ดี หรือท�านา ๑๕ ไร่ จะเท่ากับท�านา ๑๒๐ ไร่ ในปีที่ได้ผลผลิตไม่ดี ทฤษฎีนี้

ดูประหลาด แต่มันเป็นจริงอย่างนั้น...”
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โทรสารพระราชทาน เรื่องทฤษฎใีหม่ วนัที่ ๕ มนีาคม ๒๕๓๗

โทรสารพระราชทาน เรื่องทฤษฎใีหม่

วนัที่  ๑ มนีาคม ๒๕๓๗

ปี ๒๕๓๑ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

มีพระรำชด�ำรใิห้พฒันำบริเวณวัดมงคลชัยพฒันำ 

จังหวัดสระบรุ ี เพื่อศึกษำและจัดท�ำเป็นศูนย์สำธิต

กำรเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำงเป็นรปูธรรม สำมำรถ

ให้เกษตรกรน�ำไปประยกุต์ใช้ปฏิบตัิในพื้นที่ของตน 

สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงพออยู่พอกนิ นับเป็น

จดุก�ำเนดิของเกษตรทฤษฎใีหม่แห่งแรก
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ภาพลายพระหตัถ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงร่างโครงการทฤษฎใีหม่ ที่ควรพจิารณาด�าเนนิการใน
ศูนย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

พระราชด�าริ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้มีพระรำชด�ำริให้จัดตั้งโครงกำรศูนย์พฒันำและ 

บริกำรด้ำนกำรเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้วขึ้น ตำมค�ำกรำบบงัคมทูลขอพระรำชทำนของ  

ฯพณฯ นำยไกสอน พมวหิำน ประธำนประเทศแห่งสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 

ซึ่งได้มโีอกำสเยี่ยมชมศูนย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้ฯ จงัหวดัเชยีงใหม่ และศูนย์ศกึษำ

กำรพฒันำภูพำนฯ จงัหวดัสกลนคร จงึมปีระสงค์จะให้มกีำรพฒันำในรูปแบบเดยีวกบัศูนย์

ศกึษำกำรพฒันำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรขิองประเทศไทย

ศูนย์พัฒนำและบริกำรด้ำนกำรเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

การด�าเนินงาน

โครงกำรศูนย ์พฒันำและบรกิำรด ้ำน

กำรเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว ก่อตั้งขึ้นอย่ำงเป็น

ทำงกำรเมื่อเดอืนเมษำยน ๒๕๓๗ นบัเป็นโครงกำร

ในพระรำชด�ำรแิห่งแรกในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว ตั้งอยู่ที่เมอืงนำทรำยทอง นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สปป.ลำว กจิกรรมกำรด�ำเนนิงำนหลกั 
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ได้แก่ ๑) กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน อำท ิไฟฟ้ำ น�้ำประปำ 

ในพื้นที่ ๒) กำรพฒันำแหล่งน�้ำ อำท ิกำรสร้ำงอ่ำงเกบ็น�้ำห้วย

ซอน กำรสร้ำงฝำยห้วยซั้ว ๓) กำรพฒันำที่ดนิ ๔) กำรพฒันำ

ด้ำนวชิำกำรกำรเกษตร ๕) งำนด้ำนกำรปศสุตัว์ ๖) งำนด้ำน

กำรประมง และ ๗) งำนด้ำนกำรพฒันำวชิำกำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลย ี

จำกกำรด�ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ นอกจำกศูนย์ฯ จะประสบ

ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำพืน้ที่ในเขตโครงกำร ช่วยให้ประชำชนมี

รำยได้เพิม่ขึ้นจำกกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรแล้ว โครงกำรศูนย์ฯ  

ยงัได้พฒันำขึ้นเป็นองค์ควำมรู้ด ้ำนกำรเกษตรแก่ท้องถิ่น  

มีกำรจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรทั้งในพื้นที่ 

ใกลเ้คยีงและจำกทกุแขวงใน สปป.ลำว เปน็ที่ยอมรบัทั้งภำครฐั 

และประชำชนว่ำเป็นศูนย์บรกิำรด้ำนกำรเกษตรที่ครบวงจร 

ปัจจุบนัโครงกำรศูนย์ฯ อยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของแผนก

กสิกรรมและป่ำไม้ นครหลวงเวยีงจนัทน์ โดยได้รับกำรสนบัสนนุ

งบประมำณจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สถำนเอกอคัรรำชทูต ณ 

เวยีงจนัทน์ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงกำรทำงคู่ขนำนลอยฟ้ำถนนบรมรำชชนนี

ทำงคูข่นำนลอยฟ้ำถนนบรมรำชชนน ีในปี ๒๕๔๑ มสีภำพกำรจรำจรตดิขดัคบัคั่งเป็น

ประจ�ำทกุวนั บรเิวณสี่แยกอรณุอมรนิทร์และสี่แยกจรญัสนทิวงศ์ เนื่องจำกสะพำนข้ำมแยก

ทั้งสองอยู่ใกล้กันมำก ท�ำให้รถตดิขดัต่อเนื่องเป็นระยะทำงยำว พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั

จงึพระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้สร้ำงทำงคู่ขนำนเชื่อมสองสะพำนเข้ำด้วยกนั อนัเป็นที่มำของ 

“โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี” ช่วยให้ผู้เดินทำงจำกตลิ่งชันมุ่งหน้ำสู่

สะพำนสมเดจ็พระปิ่นเกล้ำได้อย่ำงสะดวกและรวดเรว็ขึ้น

พระราชด�าริ 

“...ให้กรงุเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาเพิ่มอกี ๑ แห่ง เพื่อ

บรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้ารองรบัการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง

ฝ่ังพระนครกับฝ่ังธนบุร ีและเป็นจดุเชื่อมต่อโครงการพระราชด�ารติามแนวจตุรทศิ...”

พระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เมื่อวนัที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘ 
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จำกแนวพระรำชด�ำรไิด้ก่อเกดิสะพำนพระรำมที่ ๘ ขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๑ พระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยู่หวัทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงสะพำนข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำแห่งใหม่ ให้เชื่อม

ต่อจำกทำงคูข่นำนลอยฟ้ำถนนบรมรำชชนน ีบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ ผ่ำนถนนอรุณอมรนิทร์

ข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำไปบรรจบกบัปลำยถนนวิสทุธกิษัตรยิ์ ซึ่งสำมำรถกระจำยปรมิำณรถ

ที่ต้องกำรข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำเข้ำสู่ฝั่งพระนครโดยไม่ต้องฝ่ำกำรจรำจรบนถนนรำชด�ำเนิน 

และไม่ต้องไปเพิ่มควำมแออดัให้แก่เกำะรตันโกสนิทร์ และโครงข่ำยถนนใกล้เคียง และได้

พระรำชทำนนำมว่ำ “สะพานพระราม ๘”

เป็นสะพำนข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำแห่งที่ ๑๓ มีแนวสำยทำงเชื่อมต่อกบัทำงคู่ขนำน

ลอยฟ้ำบรมรำชชนน ีข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำบรเิวณโรงงำนสรุำบำงยี่ขนั เขตบำงพลดั บรรจบ

กบัปลำยถนนวิสทุธกิษัตรยิ์ ใกล้กับธนำคำรแห่งประเทศไทย เขตพระนคร จะช่วยเชื่อม

กำรเดินทำงระหว่ำงฝั่งพระนครกบัฝั่งธนบรุใีห้สะดวกสบำยขึ้น ซึ่งจะช่วยระบำยรถบน

สะพำนสมเดจ็พระปิ่นเกล้ำได้ถงึ ๓๐% และบนสะพำนกรงุธน อกี ๒๐% และยงัสำมำรถ

ลดมลพษิทำงอำกำศบรเิวณในเมือง โดยเริ่มเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๔๕ 

ปัจจุบันส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ 

(ส�ำนักงำน กปร.) ได้มำตั้งส�ำนักงำนบริเวณใกล้สะพำนพระรำม๘ เพื่อสนองพระรำชด�ำริ 

ให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อประชำชนและประเทศชำต ิ



39

๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน
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ด้วยพระมหำกรณุำธคิณุอนัยิ่งใหญ่ที่สมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชนินีำถ ทรงมี

ต่อประชำชนและประเทศชำตมิำตลอดระยะเวลำอนัยำวนำน ทรงตรำกตร�ำบ�ำเพญ็พระรำช

กรณยีกจินำนปักำรทรงตดิตำมเสดจ็พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั เพื่อสนองพระรำชด�ำรใิน

โครงกำรพฒันำต่ำงๆ รวมทั้งได้พระรำชทำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรทิี่กระจำย

อยู่ทั่วทกุภูมภิำคของประเทศ เพื่อประโยชน์สขุของประชำชน ดงันั้นในปี ๒๕๕๙ อนัเป็นปี

มหำมงคลทรงเจรญิพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ ส�ำนักงำน กปร. จึงก�ำหนดจัดโครงกำร

เฉลมิพระเกยีรติ “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ขึ้น ประกอบด้วย ๔ กจิกรรม ดงันี้

กิจกรรมที่ ๑ 

 กำรแสดงนทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” จดัแสดงผล

งำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชนินีำถทรงสร้ำง

ภมูคิุม้กันให้แก่ประชำชนคนไทยใน ๔ มติ ิตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบำท

สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั ประกอบด้วย

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
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มติิสังคม มุง่ให้เกิดสังคมที่มคีวำมสุขสงบ ประชำชนมคีวำมเมตตำเอือ้อำทรช่วยเหลือ

ซึ่งกนัและกนั ไม่ใช่ต่ำงคนต่ำงอยู่ มุ่งให้เกดิควำมสำมคัครี่วมกนั เพื่อให้ทกุคนอยู่ร่วมกนัได้

โดยปรำศจำกกำรเบียดเบียนกัน กำรเอำรัดเอำเปรียบ กำรมุง่ร้ำยท�ำลำยกัน ซึ่งสงัคมที่สุขสงบ

ตำมปรชัญำนี้จะเกดิขึ้นได้เมื่อ “ประเทศชำต”ิ และ “ประชำชน” มคีวำมมั่นคง

มติิเศรษฐกิจ มุง่เนน้ในกำรช่วยเหลอืรำษฎรที่ทกุข์ยำก เพื่อให้รำษฎรมคีวำมเปน็อยู่

ที่ดขีึ้น มอีำชพี มรีำยได้เลี้ยงตนเองและครอบครวั ด้วยทรงตระหนกัดวี่ำควำมยำกจน ควำม

ขำดแคลน คอื ควำมด้อยโอกำสที่จะพฒันำคณุภำพชวีติ จงึมพีระรำชด�ำรใิห้จดัตั้งโครงกำร

ด้ำนกำรพฒันำอำชพีและคณุภำพชวีติไว้มำกมำย เช่น โครงกำรฟำร์มตวัอย่ำง ศลิปำชพี

มิติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหำ

ส�ำคัญที่มักจะเกดิขึ้นในขณะที่ประเทศก�ำลงัพฒันำเศรษฐกจิและควำมเจรญิกำ้วหน้ำ เมื่อ

กำรพัฒนำยิง่รุดหน้ำ ปัญหำคณุภำพสิง่แวดล้อมและภำวะมลพิษยิง่ก่อตวัและทวคีวำมรุนแรง

มำกยิง่ขึ้น เพือ่แก้ไขปัญหำ จงึมพีระรำชด�ำริให้ตั้ง “โครงการป่ารกัน�า้” “โครงการบ้านเลก็

ในป่าใหญ่ตามพระราชด�าริ” เพื่อมุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกบัป่ำได้โดยไม่มกีำรท�ำลำย รวมทั้ง

กำรฟื้นฟูทรพัยำกรธรรมชำตใิห้กลบัมำมคีวำมอดุมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

มิติวัฒนธรรม นับเป็นเวลำยำวนำน ที่ได้ทรงบกุเบิกงำนด้ำนศิลปำชีพสู่รำษฎรใน

ท้องถิน่ชนบททกุหนทกุแห่ง ให้พสกนกิรผู้ยำกไร้ได้มงีำนท�ำ มอีำชพีและรำยได้เสริม ตลอดจน 

สำมำรถฟ้ืนฟูศลิปะที่เกือบจะสูญหำยไปจำกท้องถิน่ให้ได้เป็นศลิปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ 

ของประเทศไทย ตลอดจนงำนด้ำนศลิปะกำรแสดง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสดงโขนซึ่งเป็น

นำฏศลิป์ชั้นสูงที่เก่ำแก่ของไทยให้คงอยู่อย่ำงถำวรสบืไป 
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กิจกรรมที่ ๒ 

จดังำนแถลงข่ำวงำนเฉลมิพระเกยีรต ิ“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” โดยภำยใน

งำนประกอบด้วย กำรถ่ำยทอดเรื่องรำวกำรท�ำงำนสนองพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ 

พระบรมรำชนินีำถ จำกผู้สนองพระรำชด�ำร ิ

กิจกรรมที่ ๓ 

จัดท�ำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบบทเพลงเฉลิมพระเกยีรติ “๘๔ พรรษา ราชิน ี

ศรีแผ่นดิน” จ�ำนวน ๒ เพลง โดยแสดงถงึเรื่องรำวกำรทรงงำนในสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 

พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงเคียงคู่มุ่งมั่นในกำรพระรำชทำนพระรำชด�ำรเิพื่อช่วยเหลอืรำษฎร 

ในด้ำนกำรพฒันำ ด้ำนกำรอนรุกัษ์และฟื้นฟูทรพัยำกรธรรมชำต ิทรพัยำกรชำยฝั่งทะเลและ 

สิง่แวดล้อม สถำนพัีฒนำกำรเกษตรพืน้ที่สูงตำมพระรำชด�ำริ กำรพัฒนำอำชพีและคณุภำพชวีติ  

ตลอดจนด้ำนศิลปำชีพ เพื่อส่งเสรมิงำนด้ำนศิลปหัตถกรรมที่มีอยู่ในวิถไีทยมำแต่ดั้งเดิม 

ให้คงอยู่สบืไป 

กิจกรรมที่ ๔ 

จัดพิมพ์หนังสอื “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” เรยีงร้อยเรื่องรำวด้วยภำพถ่ำย

ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรทิี่ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กบั

ประชำชนจำกแนวพระรำชด�ำรใินสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ จนกระทั่งมี

กำรฟื้นฟูที่ดขีึ้น มพีฒันำกำรที่สมบูรณ์ มคีวำมมั่นคงทั้งวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิ และ

ทรพัยำกรธรรมชำตสิิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยนื
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พระราชกรณียกิจ

วันที่ ๑๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกฎุรำชกุมำร  

พร้อมด้วย พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพชัรกติยิำภำ น�ำขบวนพสกนกิร “Bike for Mom 

ปั่นเพื่อแม่” กจิกรรมปั่นจกัรยำนยิ่งใหญ่ เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรม

รำชนินีำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ ๘๓ พรรษำ ๑๒ สงิหำคม ๒๕๕๘ 

ณ บรเิวณลำนพระรำชวงัดสุติ

กำรจัดงำนเฉลมิพระเกียรติ “Bike for Mom ปั่นเพื ่อแม่” ครั้งนี้ ในพื้นที่

กรงุเทพมหำนครมีระยะทำงไปกลบั ๔๓ กโิลเมตร จุดเริ่มต้นที่กรงุเทพมหำนคร ณ ลำน

พระรำชวังดุสติ หน้ำพระบรมรำชำนุสำวรยี์รชักำลที่ ๕ ไปถงึมุ่งหน้ำสู่จุดหมำยปลำยทำง 

ณ กรมทหำรรำบที่ ๑๑ รกัษำพระองค์ บำงเขน ประชำชนชำวไทยต่ำงร่วมกจิกรรมในครั้งนี้

อย่ำงพร้อมเพรยีงกนัทั่วประเทศ



45

พระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจ
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วันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม

บรมรำชกมุำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัโรงเรยีน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนศรีสวัสดิ์ ต�ำบล
ศรแีก้ว อ�ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร และ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองใหญ่ 
ต�ำบลรงุ อ�ำเภอกนัทรลกัษณ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

วันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำม

บรมรำชกุมำรเีสด็จพระรำชด�ำเนินไปยงั
โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปำกลำ 
ต�ำบลนำโพธิ์กลำง อ�ำเภอโขงเจียม จงัหวัด
อุบลรำชธำน ีโรงเรียนบ้ำนดงนำ ต�ำบลหนำม
แท่ง อ�ำเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลรำชธำน ี
และโรงเรยีนบ้ำนโหง่นขำม ต�ำบลหนำมแท่ง 
อ�ำเภอศรเีมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลรำชธำน ี
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วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรเีสด็จพระรำชด�ำเนิน
ไปยังโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
คลองน้อย ต�ำบลห้วยสตัว์ใหญ่ อ�ำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ โรงเรยีน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนนเรศวรบ้ำนห้วย
โสก ต�ำบลป่ำเด็ง อ�ำเภอแก่งกระจำน 
จงัหวดั และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนโป่งลกึ ต�ำบลห้วยแม่เพรียง อ�ำเภอ 
แก่งกระจำน จงัหวดัเพชรบรุ ี

วันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไป 
ยงัโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน 
ย่ำนซื่อ ต�ำบลหำดขำม อ�ำเภอกุยบุร ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำจ้ำว ต�ำบลเขำจ้ำว 
อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
ท่ำวังหิน ต�ำบลเขำจ้ำว อ�ำเภอปรำณบุร ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
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วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง 
โรงพยำบำลเทพรตันเวชชำนกุลู เฉลมิพระเกยีรต ิ
๖๐ พรรษำ ศูนย์เรียนรู ้กำรพัฒนำอมก๋อย
ตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ต�ำบลอมก๋อม อ�ำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์กำรเรียน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปอหมื้อ ต�ำบลคง 
อ�ำเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปเป็น

ประธำนกำรประชมุวชิำกำร กำรพฒันำเดก็และเยำวชนในถิ่นทรุกนัดำรตำมพระรำชด�ำริ
สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี ในโอกำสฉลองพระชนมำย ุ๕ รอบ 
๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสนิค้ำนำนำชำต ิเฉลมิพระเกยีรต ิ๗ รอบ 
พระชนมพรรษำ ต�ำบลช้ำงเผอืก อ�ำเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ และศูนย์กำรเรยีน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน�้ำบ่อสะเป่ อ�ำเภอปำงมะผ้ำ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
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วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนิน
ไปยังโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน 
บ้ำนปิลอ๊กคี่ หมูท่ี่ ๕ ต�ำบลปิล๊อกคี่ อ�ำเภอ
ทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุร ี และศูนย์
กำรเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลิตี้
ล่ำง หมูท่ี่ ๔ ต�ำบลชะแล อ�ำเภอทองผำภูม ิ
จงัหวดักำญจนบรุี

วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนิน
ไปยงัโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน 
บ้ำนคลองแดง อ�ำเภอแก่งหำงแมว จงัหวดั
จันทบุรี  และโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ อ�ำเภอสอยดำว 
จงัหวดัจนัทบรุ ี
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วันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โครงกำรเลี้ยงแพะแบลค็เบงกอลในพื้นที่โครงกำรพฒันำดอยตงุ (พื้นที่ทรงงำน) อนัเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย บ้ำนนำงบัวผัด ก�ำแพงแก้ว  
เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ต�ำบลเมอืงรอง ต�ำบลแม่กรณ์ อ�ำเภอเมอืงเชยีงรำย จงัหวดัเชยีงรำย 
โครงกำรบ้ำนนี้มรีกัปลกูผกักนิเอง ที่ท�ำกำรผูใ้หญ่บ้ำน หมูท่ี่ ๑๒ บ้ำนสนัทำงหลวง ต�ำบล
จนัจว้ำใต้ อ�ำเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงรำย ศนูย์พฒันำพนัธุพ์ชืจกัรพนัธุเ์พญ็ศริ ิต�ำบลโป่งงำม  
อ�ำเภอแม่สำย และศูนย์วจิยัและพฒันำชำน�้ำมนัและพชืน�้ำมนั  

วันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  

สยำมบรมรำชกมุำร ี เสด็จพระรำชด�ำเนนิ 
ไปยงัโรงเรียนพำนวิทยำคม ต�ำบลเมือง
พำน อ�ำเภอพำน จงัหวดัเชยีงรำย 
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วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม

รำชกุมำรเีสด็จพระรำชด�ำเนินไปยังโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดนสังวำลย์วทิ ๘ หมูท่ี่ ๑๐ บ้ำนจะลอ 
ต�ำบลแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชยีงรำย และโรงเรียนชยำ
ภวิฒันว์ทิยำ (สงฆ์รัฐรำษฎร์อปุถัมภ์) วดัป่ำซำง หมู่
ที่ ๑ ต�ำบลเมอืงพำน อ�ำเภอพำน จงัหวดัเชยีงรำย 

วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไป
ยงัโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนเจ้ำพ่อ
หลวงอปุถมัภ์ ๓ (ช่ำงกลปทมุวนัอนสุรณ์ ๔)  
หมู่ที่ ๑ บ้ำนหินแตก ต�ำบลแม่สลองใน 
อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย และ
โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ�ำรุงที่ 
๑๑๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้ำนโป่งไฮ ต�ำบลแม่สลองใน  
อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชยีงรำย
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วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลมิรำษฎร์บ�ำรงุ หมู่ที่ ๘ บ้ำนห้วยลำด ต�ำบลนำด ี
อ�ำเภอด่ำนซ้ำย จงัหวดัเลย ศนูย์พฒันำปศสุตัว์ด่ำนซ้ำยตำมพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอด่ำนซ้ำย 
จังหวัดเลย และโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหมันขำว ต�ำบลกกสะท้อน อ�ำเภอ
ด่ำนซ้ำย จงัหวดัเลย 

วันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรยีนรำษฎร์ประชำนเุครำะห์ ๕๒ อ�ำเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
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วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรีเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไป
เป็นองค์ประธำนเปิดกำรสมัมนำ “รกัษ์ป่ำ
น่ำน” ณ อำคำรยมิเนเซี่ยมศูนย์เรยีนรู้และ
บริกำรวิชำกำร เครอืข่ำยแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ต�ำบลผำสงิห์ อ�ำเภอเมือง
น่ำน จังหวัดน่ำน และกลุ่มผลิตชำและ 
ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวเชงินเิวศ ศรนีำป่ำน -  
ตำแวน หมู่ที่ ๑ ต�ำบลเรอืง อ�ำเภอเมือง
น่ำน จงัหวดัน่ำน 

วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรเีสด็จพระรำชด�ำเนิน
ไปยงัโรงเรียนพระปริยัตธิรรมนนัทจริม เขต
ศกึษำ แผนกสำมญัศกึษำ วดัห้วยซ้อ ต�ำบล
หมอเมอืง อ�ำเภอแม่จรมิ จงัหวดัน่ำน 

วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไป
ยังอำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และ
ห้องสมดุโรงสข้ีำวพระรำชทำน ต�ำบลศรภีมู ิ
อ�ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน และโรงเรียน
บ้ำนสบปืน หมู่ที่ ๒ ต�ำบลห้วยโก๋น อ�ำเภอ
เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัน่ำน 
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วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองตะเคยีนชยั ต�ำบลทุง่มหำเจรญิ อ�ำเภอวงัน�้ำเยน็ 
จงัหวดัสระแก้ว 

วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนสริิรำษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนสระขำว ต�ำบลละแม อ�ำเภอ
ละแม จงัหวดัชมุพร โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนสวนเพชร หมู่ที่ ๑๕ บ้ำนคลอง
กลำง ต�ำบลละแม อ�ำเภอละแม จังหวัดชุมพร และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน 
บ้ำนควนสำมคัค ีหมู่ที่ ๑๓ บ้ำนควนสำมคัค ีต�ำบลครน อ�ำเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 

วันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนชำยควน (ทุ่งไม้ด้วน ๒) หมู่ที่ ๔ ต�ำบลปำดงัเบซำร์ 
อ�ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ และโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนทุ่งสบำยใจ หมู่ที่ ๖ 
ต�ำบลทุ่งหมอ อ�ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ 



55

วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรยีนบ้ำนท�ำเนยีบ หมูที่ ๖ ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอเมอืงนรำธวิำส จงัหวดันรำธวิำส และ 
สวนพฤกษศำสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษำ ศูนย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทอง 
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลกะลวุอเหนอื อ�ำเภอเมอืงนรำธวิำส จงัหวดันรำธวิำส

วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนลนีำนนท์ หมู่ที่ ๖ ต�ำบลสคุรินิ อ�ำเภอสคุรินิ จงัหวดั

นรำธิวำส โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปำโจแมเรำะ หมูท่ี่ ๘ ต�ำบลแม่หวำด อ�ำเภอ

ธำรโต จงัหวดัยะลำ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนสงัวำลย์วทิ ๔ หมูท่ี่ ๒ บ้ำนวงัไทร  

ต�ำบลแม่หวำด อ�ำเภอธำรโต จงัหวดัยะลำ 

วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนยูงทองรัฐประชำสรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้ำนล�ำปำด ต�ำบล

ควนกำหลง จงัหวดัสตูล 
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วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงเปิด

งำนชมุนมุยวุเกษตรกรระดบัประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ ค่ำยพระรำมหก จงัหวดัเพชรบรุ ี

วันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงเป็น

ประธำนกำรประชุมสำมัญ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระรำชูปถัมภ์ ณ 
อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร
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วันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงเป็น

องค์ประธำนกำรประชมุสมัมนำหญ้ำแฝกนำนำชำตคิรั้งที่ ๖ ณ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยดีำนงั  
เมอืงดำนงั ประเทศเวยีดนำม 

วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรเีสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงปลกู

ถั่วเขยีว ณ แปลงสำธติกำรเกษตร โรงเรยีนนำยร้อยพระจลุจอมเกล้ำ จงัหวดันครนำยก 

วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรเีสด็จพระรำชด�ำเนิน
ไปยังอ่ำงเกบ็น�้ำแม่เสรมิ อ�ำเภอเสริมงำม 
จังหวัดล�ำปำง และศูนย์ศิลปำชีพบ้ำน 
แม่ต�๋ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอ
เสรมิงำม จงัหวดัล�ำปำง 
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วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง 

สวนสำธำรณะเฉลมิพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษำ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัด

นรำธิวำสและศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกุิลทองอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลกะลวุอเหนอื  

อ�ำเภอเมอืงนรำธิวำส จงัหวดันรำธวิำส

วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

ศูนย์พฒันำเดก็เลก็ค่ำยสรินิธร และแปลงนำของเกษตรกร ต�ำบลดอนรกั อ�ำเภอหนองจกิ 

จงัหวดัปัตตำนี

วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง 

เขตรกัษำพนัธุ์สตัว์ป่ำซบัลงักำ ต�ำบลล�ำนำรำยณ์ อ�ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบรุี
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วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรม

รำชกุมำร ี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปยังบ้ำนโคก

ไทรงำม ต�ำบลบ้ำนจำรย์ อ�ำเภอสงัขละ จงัหวดั

สรุนิทร์ อ่ำงเกบ็น�้ำห้วยล�ำพอก บ้ำนหนองไผ่ 

ต�ำบลระแงะ อ�ำเภอศขีรภูม ิจงัหวดัสรุนิทร์ และ

บ้ำนขอนแก่น ต�ำบลหนองฮะ อ�ำเภอส�ำโรงทำบ 

จงัหวดัสรุนิทร์

วันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรม

รำชกุมำรี เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยังโรงเรียนบ้ำน

หนองกำ (ประชำรฐัพทิยำ) หมู่ ๓ บ้ำนหนองกำ 

ต�ำบลรตันบรุ ีอ�ำเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ และ

โครงกำรสำธิตกำรเกษตรแบบผสมผสำน อ�ำเภอ

รตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์
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วันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปยัง

โครงกำรประตูระบำยน�้ำหนองโดน บ้ำน

หนองโดน อ�ำเภอล�ำปลำยมำศ จงัหวดับรุรีมัย์ 

โครงกำรส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษำล�ำนำงรอง 

โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเรจ็รปูที่ ๔ (โนนดนิแดง) 

และศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

ทรพัย์ทรำยทอง อ�ำเภอปะค�ำ จงัหวดับรุรีมัย์

วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัที่ดนิ

ส่วนพระองค์บ้ำนส้มป่อย หมูที่ ๑ ต�ำบลส้มป่อย อ�ำเภอรำษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ และ

โครงกำรฝำยทดแทนน�้ำบ้ำนตรอก (ตอนล่ำง) ต�ำบลตูม อ�ำเภอปรำงค์กู่ จงัหวดัศรสีะเกษ
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กำรตดิตำมกำรด�ำเนินงำนใน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ

วันที ่๒๓ มกรำคม ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำนเปิดงำน ๓๒ ปี ศูนย์ศกึษำกำรพฒันำ

ห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ 

วันที ่๒๑ กมุภำพันธ์ ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี เดินทำงไปติดตำมงำนโครงกำรปลูกหญ้ำแฝก 

ในพื้นที่ลำดชันชุมชนชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง บ้ำนอีมำด-อทีรำย หมู่ที่ ๔ ต�ำบลแก่นมะกรูด 
อ�ำเภอบ้ำนไร่ จงัหวดัอทุยัธำนี

วันที ่๒๐ กมุภำพันธ ์๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี เดินทำงไปติดตำมงำนในพื้นที่เขตรกัษำพันธุ์ 

สตัว์ป่ำห้วยขำแข้ง อ�ำเภอลำนสกั จงัหวดัอทุยัธำน ี
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วันที ่๒๕ มนีำคม ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี เป็นประธำนในพธิเีปิดกำรฝึกอบรม หลักสูตร  

“นกับรหิำรกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร ิ (นบร.) รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อำคำร
ส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร

วันที ่๒๓ เมษำยน ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตรี เป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร

ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พร้อมด้วย นำยพลำกร 
สวุรรณรัฐ องคมนตร ี รองประธำนกรรมกำรบรหิำรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอนัเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ ณ ห้องประชมุ ๒๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

วันท่ี ๒๔ เมษำยน ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี

เป ็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอนัเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำร ิครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๑ อำคำรส�ำนักงำนโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ กรุงเทพมหำนคร 
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วันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
 นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตรี เป็นประธำนกำรประชุมศูนย์ศึกษำกำรพฒันำ 

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรสิญัจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๑) ณ ห้องประชมุ ศูนย์ศกึษำ
กำรพฒันำพกิลุทองอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดันรำธิวำส 

วันที ่๒๖ มถินุำยน ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำนในพธิเีปิดโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำน

สบืสำนพระรำชด�ำร ิ(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำน
โครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร 

วันที ่๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี เป็นประธำนเปิดกำรอบรมหลกัสูตรกำรพัฒนำ 

องค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกจิ 
พอเพยีง (พพร.) รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อำคำรส�ำนักงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร 

วันที ่๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘
 นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำนในพธิเีปิด “โครงกำรปลูกป่ำบกและ

ป่ำต่ำงระดบัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี ในโอกำส
ฉลองพระชนมำย ุ ๕ รอบ วนัที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘” ณ บรเิวณพื้นที่สำธำรณประโยชน์
บ้ำนโป่งมะม่วงหวำน อ�ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ี
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วันที ่๑๔ สงิหำคม ๒๕๕๘
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี เป ็นประธำนในพิธเีป ิดงำนนิทรรศกำร

เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชนินีำถ และเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ วนัที่ ๒ เมษำยน 
๒๕๕๘ และปีดนิสำกล ณ โครงกำรศกึษำวธีิกำรฟื้นฟูดนิเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอนัเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำร ิจงัหวดัรำชบรุี

วันที ่๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำนในพธิเีปิดนทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชนินีำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ ๘๓ 
พรรษำ เทิดไท้องค์รำชินี ณ ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำเขำหินซ้อนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ

วันที ่๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตรี เป็นประธำนปลกูป่ำเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนำง

เจ้ำสริกิติิ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ ๘๓ พรรษำ 
เทดิไท้องค์รำชนิ ีณ ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอชะอ�ำ 
จงัหวดัเพชรบรุ ี
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วันที ่๒๘ กนัยำยน ๒๕๕๘ 
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี

เป็นประธำนในพธิมีอบรำงวัลกำรประกวด 
“เยำวชนอำสำสืบสำนพระรำชด�ำร”ิ ใน
โครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสบืสำนพระ
รำชด�ำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ ณ ห้องประชมุ 
๑๐๑ อำคำรส�ำนักงำนโครงกำรอนัเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร

วันที ่๕ พฤศจิกำยน 2558
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

โครงกำรศูนย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชมุ 
๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร 

วันที ่๖  พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำ 

และรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ 
อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร
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วันที ่๗ - ๘ มกรำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนและมอบสิง่ของพระรำชทำน

ให้แก่รำษฎรในพื้นที่โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำรหิ้วยเมืองงำม 
อ�ำเภอแม่อำย โครงกำรบ้ำนเลก็ในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด�ำรดิอยด�ำ อ�ำเภอเวยีงแหง จงัหวดั
เชยีงใหม่ โครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำรดิอยม่อนล้ำน อ�ำเภอพร้ำว 
และศูนย์บรกิำรกำรพัฒนำและขยำยพนัธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
อ�ำเภอหำงดง จงัหวดัเชยีงใหม่

วันที ่๒๙ - ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี ติดตำมกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรอนุรกัษ์แหล่ง

พันธกุรรมไม้สักและพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน�้ำของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำร ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสถำนสีำธติและถ่ำยทอดกำรเกษตร ป่ำไม้ สิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริบ้ำนแปกแซม ต�ำบลเปียงหลวง อ�ำเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่

วันที ่๕ - ๗ มนีำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พฒันำ 

พนัธุ์พชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิศูนย์วจิยัและพฒันำชำน�้ำมนัและพชืน�้ำมนั อ�ำเภอแม่สำย จงัหวดั
เชียงรำย โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรกัษ์อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
อ�ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย ศูนย์พฒันำโครงกำรหลวงขุนวำง อ�ำเภอแม่วำง  
จงัหวดัเชยีงใหม่ โรงเรยีนบ้ำนกองแขก ต�ำบลกองแขก อ�ำเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ และ
โครงกำรพฒันำป่ำไม้อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรสิวนป่ำสิริกิติ์ที่ ๑ บ้ำนโป่งหลวง ต�ำบล 
กองแขก อ�ำเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่
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วันท่ี ๒๕ - ๒๗ มนีำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี

ติดตำมงำนโครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำห้วยทอน
(ตอนบน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จงัหวดั
หนองคำย โครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำบงึโขงหลง 
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ จงัหวดับงึกำฬ 
โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยโท-ห้วยยำงอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอโคกศรสีพุรรณ 

จังหวัดสกลนคร โครงกำรพฒันำลุ่มน�้ำก�่ำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ จังหวัดสกลนนคร-
นครพนม โครงกำรโรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูปที่ ๓ (เต่ำงอย) และโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยหวด 
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอเต่ำงอย จงัหวดัสกลนคร 

วันที ่๙ - ๑๐ เมษำยน ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สวุรรณรัฐ องคมนตรี ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษำ

ลุ่มน�้ำบำงนรำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลศำลำใหม่ อ�ำเภอตำกใบ จงัหวดันรำธิวำส 
ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำพกิลุทองอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ จังหวัดนรำธิวำส โครงกำร
ปรบัปรงุอ่ำงเกบ็น�้ำโคกยำงอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลสไุหงปำดี อ�ำเภอสไุหงปำด ี 
จังหวัดนรำธิวำส และแปลงนำของเกษตรกรบ้ำนโคกอิฐ-โคกใน ในเขตพื้นที่โครงกำรส่งน�้ำ 
และบ�ำรงุรกัษำลุ่มน�้ำโก-ลกอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดันรำธิวำส 

วันที ่๑๒ - ๑๔ มนีำคม ๒๕๕๘
 นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตรี

ติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำ และกำรบรหิำร
จัดกำรน�้ำในช่วงฤดูแล้งของเขื่อน ๓ แห่ง 
ประกอบด้วย เขื่อนอุบลรัตน์ อ�ำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น เขื่อนล�ำปำว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดกำฬสนิธุ์ และเขื่อนน�้ำอูน  
อ�ำเภอพังโคน จงัหวดัสกลนคร กำรบริหำรจดักำรน�้ำชมุชนตำมแนวพระรำชด�ำร ิพืน้ที่แก่งละว้ำ 
หนองกองแก้ว ต�ำบลศรีบุญเรือง อ�ำเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น สถำนกำรณ์น�้ำในเขื่อนภมูพิล 
จงัหวดัตำก เขื่อนสริกิติิ์ จงัหวดัอตุรดติถ์ เขื่อนแควน้อยบ�ำรงุแดน จงัหวดัพษิณโุลก รวมถงึ 
ร่วมหำแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรน�้ำในลุ่มน�้ำยม ประตรูะบำยน�้ำ และพืน้ที่ส�ำรองน�้ำแม่น�้ำยม 
สำยเก่ำ จงัหวดัสโุขทยั 
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วันท่ี ๒๔ - ๒๕ เมษำยน ๒๕๕๘
 นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำ
ห้วยตำจอูนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จงัหวดั
ศรสีะเกษ โครงกำรเขื่อนล�ำนำงรองอนัเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำร ิ จังหวัดบรุรีมัย์ และ
โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเรจ็รูป อ�ำเภอโนน-
ดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย์ โครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำ
ห้วยพลำญเสอืตอนล่ำง (โครงกำรพฒันำ
พื้นที่เพื่อควำมมั่นคง) อ�ำเภอน�้ำยนื จงัหวดั
อุบลรำชธำน ีโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยพลำญ
เสอืตอนบน และโครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำห้วย
วงัใหญ่ อ�ำเภอน�้ำยนื จงัหวดัอบุลรำชธำน ี

วันที ่๒๗ เมษำยน ๒๕๕๘
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรห้วยโสมงอนัเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอนำด ีจงัหวดัปรำจนีบรุ ี

วันที ่๒๕ - ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฟำร ์ม

ตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนป่ำตำเขียว ต�ำบลบ้ำนกลำง  
อ�ำเภอปะนำแระ จังหวัดปัตตำนี โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ  
พระบรมรำชินีนำถบ้ำนเคียน ต�ำบลพ่อมิ่ง อ�ำเภอปะนำแระ จังหวัดปัตตำนี และโครงกำร
ฟื ้นฟูทรพัยำกรชำยฝั ่งทะเลอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ จังหวัดปัตตำนี และจังหวัด
นรำธิวำส 

วันที ่๓ - ๔ มถินุำยน ๒๕๕๘
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรไม้ดอก

เมืองหนำวอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ บ้ำนปิยะมิตร ๒ ต�ำบลตำเนำะแมแระ อ�ำเภอ
เบตง จังหวัดยะลำ เขื่อนบำงลำง อ�ำเภอบนันังสตำ จังหวัดยะลำ โครงกำรระบบ 
ระบำยน�้ำ ต�ำบลท่ำสำป ต�ำบลพร่อน และต�ำบลยุโป อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัยะลำ โครงกำรพัฒนำ
พื้นที่พรแุฆแฆอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลบำงเก่ำ อ�ำเภอสำยบรุ ีจงัหวดัปัตตำน ีและ
โครงกำรระบบระบำยน�้ำ ต�ำบลท่ำสำป ต�ำบลพร่อน และต�ำบลยุโป อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัยะลำ 
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วันที ่๑๐ - ๑๒ มถุินำยน ๒๕๕๘
นำยพลำกร สุวรรณรฐั องคมนตร ี

เป็นประธำนในพธิปีระสำทอนุปรญิญำ
บตัรแก่ผู้ส�ำเรจ็กำรศึกษำวิทยำลยัชุมชน
ปัตตำน ีณ วทิยำลยัชมุชนปัตตำน ีอ�ำเภอ
เมอืง จงัหวดัปัตตำน ีมหำวทิยำลยัฟำฏอน ี
(มหำวิทยำลัยอิสลำมยะลำ) ต�ำบลเขำตูม 
อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี ป่ำพรโุต๊ะแดง (เขตรกัษำพนัธุ์สตัว์ป่ำเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร)ี โครงกำรฟำร์มตวัอย่ำงในสมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ  
พระบรมรำชนินีำถ บ้ำนโคกปำฆำบอืซำ ต�ำบลกะลวุอเหนอื อ�ำเภอเมอืงนรำธิวำส จงัหวดั
นรำธิวำส โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนโคกโก  
อ�ำเภอสไุหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส และโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชนินีำถ บ้ำนตอหลงั ต�ำบลตนัหยงลมิอ อ�ำเภอระแงะ จงัหวดันรำธิวำส

วันที ่๑๖ - ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘
นำยพลำกร สุวรรณรฐั องคมนตร ี

ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรพฒันำพืน้ที่
โดยรอบวดัญำณสังวรำรำมวรวหิำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอบำงละมงุ จงัหวดั
ชลบุร ี สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำบำงละมุง 
โครงกำรป่ำสริเิจรญิวรรษอนัเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ จงัหวดัชลบุรี กำรบริหำรจดักำร
น�้ำเมอืงจนัทบุรีตำมแนวพระรำชด�ำริ จงัหวดั
จนัทบุรี และโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำคลองหลวง
รัชชโลทรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จงัหวดั
ชลบรุ ี

วันที ่๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สุวรรณรฐั องคมนตร ี

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรวัดทิพย์ 
สคุนธำรำมอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอห้วยกระเจำ จงัหวดักำญจนบรุ ีและโครงกำร
สูบน�้ำจำกคลองท่ำล้อ-อู่ทองเตมิอ่ำงเกบ็น�้ำหนองนำทะเล จงัหวดักำญจนบรุี
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วันที ่๔ สิงหำคม ๒๕๕๘
 นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธำนพธิเีปิดโครงกำร “เครือข่ายสถาบัน

การศึกษาสืบสานพระราชด�าริ” รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำร
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

วันที ่๗ สงิหำคม ๒๕๕๘
 นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีตดิตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรปรบัปรงุเส้นทำง

คมนำคมอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ บ้ำนผำจ-ีจะต-ีป่ำซำงแสนสดุแดน อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 
จงัหวดัเชยีงรำย

วันที ่๑๙ - ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพฒันำพื้นที่ 

บ้ำนเนนิธัมมงัอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จงัหวดันครศรีธรรมรำช โครงกำรศกึษำทดลองกำร 
ปลูกป่ำจำกเพื่อฟื้นฟูนเิวศลุ่มน�้ำปำกพนงั จงัหวดันครศรธีรรมรำช โครงกำรฟื้นฟูและอนรุกัษ์
ป่ำทุ่งทะเลอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำและอนุรกัษ์พนัธุ์ปูป่ำทุ่งทะเล 
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ และโครงกำรอนุรกัษ์พนัธุ์กล้วยไม้รองเท้ำนำรอีนัเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำร ิจงัหวดักระบี่

วันที ่๒๗ สงิหำคม  ๒๕๕๘
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตรี ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรแก้มลงิ 

หนองแท่นแก้วอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ บ้ำนทุ่งดอน ต�ำบลถ�้ำสงิขร อ�ำเภอคีรรีฐันิคม 
จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี
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วันที ่๗ - ๘ กนัยำยน ๒๕๕๘
นำยพลำกร  สุ ว ร รณร ฐั 

องคมนตรี ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรบริหำรจดักำรน�้ำอย่ำงยัง่ยืน
อ่ำงเกบ็น�้ำห้วยคล้ำยอนัเนื่องมำ
จำกพระรำชด�ำร ิ อ�ำเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอดุรธำนี บ้ำนหนองลมุพกุ  
ต�ำบลนำม่วง อ�ำเภอประจกัษ์ศลิปำคม  
จงัหวดัอดุรธำน ีโครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำห้วยอจี้ออนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอโนนสะอำด 
โครงกำรฝำยหนองเดือนห้ำ อ�ำเภอหนองหำน และโครงกำรอ่ำงเกบ็น�้ำฝำยหลวง  
อ�ำเภอไชยวำน จงัหวดัอดุรธำนี

วันท่ี ๗ ตลุำคม ๒๕๕๘
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ี

เดินทำงไปเยี่ยมชุดปฏิบตัิกำรในพื้นที่บ้ำน
ปำงมะหัน และร่วมพธิสี ่งมอบเส้นทำง
คมนำคม (ระยะที่ ๑) จำกบ้ำนจะต ีต�ำบล
เทดิไทย อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชยีงรำย 
และศูนย ์วิจัยและพฒันำชำน�้ำมันและ 
พชืน�้ำมนั อ�ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชยีงรำย

วันที ่๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๘
 นำยพลำกร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 

เป็นประธำนกำรประชมุคณะอนกุรรมกำร
วิชำกำรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพฒันำ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อำคำรส�ำนักงำน
โครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

วันที ่๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๘ 
นำยพลำกร สวุรรณรฐั องคมนตร ีตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรฟำร์มตวัอย่ำง

ตำมแนวพระรำชด�ำร ิต�ำบลสบีวัทอง อ�ำเภอแสวงหำ จงัหวดัอ่ำงทอง
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วันที ่๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
ศำสตรำจำรย์เกยีรตคิณุ นำยแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีเป็นประธำนเปิดกำร

สมัมนำศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง “กำรขับเคลื่อนวิถชีีวิตพอเพยีงสู่กำรพฒันำประเทศ” 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ขยำยผลกำรประยกุต์ใช้ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงระหว่ำงศูนย ์

เรยีนรู้ของ ส�ำนกังำน กปร. จ�ำนวน ๔๗ แห่ง  และส่งเสริมทกัษะเทคนคิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

ระดมควำมคิดและร่วมกนัก�ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ให้มี

ศกัยภำพ พร้อมที่จะขยำยผลกำรขบัเคลือ่นปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกดิควำมเข้มแขง็  

ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิกรงุเทพมหำนคร
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วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๘ เวลำ 

๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชำ  

นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนกรรมกำรพเิศษ 

เพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร ิ เป็นประธำนกำรประชุมคณะ

กรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ (กปร.) ครั้ง

ที่ ๑/๒๕๕๙ พร้อมด้วย นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ี ในฐำนะที่ปรกึษำคณะ

กรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และกรรมกำรและ

ฝ่ำยเลขำนุกำรจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จ�ำนวน ๑๖ หน่วย ประกอบด้วย หม่อมหลวง 

จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ เลขำธิกำร กปร. ในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำร ณ ห้องสเีขียว  

ตกึไทยคู่ฟ้ำ ท�ำเนยีบรฐับำล ด�ำเนนิกำรตำมภำรกจิของ ส�ำนกังำน กปร. ในปีงบประมำณ 

๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำ รวมทั้งเพือ่พิจำรณำให้กำรสนบัสนนุงบประมำณในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.)
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
“๖๐ พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงเจรญิ 
พระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี ๒๕๕๘ ด้วยส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุส�านกังาน กปร. ได้ร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ ภายใต้ชื่อ  
“๖๐ พรรษา ขวญัหล้าประชาไทย” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านพัฒนา 
คณุภาพชวีติ (๒) ด้านอนรุกัษ์และฟื้นฟูป่าชมุชนและปลูกพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงฯ และ 
(๓) ด้านการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และจดัท�าหนงัสอืเฉลมิพระเกยีรตฯิ ซึ่งจะด�าเนนิกจิกรรม
ตลอดทั้งปี ๒๕๕๘ นี้

ด้านพัฒนาคณุภาพชวีติจะเป็นการบูรณาการการด�าเนนิงานส่งเสริมความรู้ด้วยการน�า
เกษตรกรเข้ารบัการฝึกอบรมในศูนย์ศกึษาการพฒันาทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ จดัให้มโีครงการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟูป่าชมุชนและปลูกพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงขึ้นโดยการปลูกพรรณไม้ที่มสีีม่วง และ 
สวนป่าเฉลมิพระเกยีรติฯ ภายในศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่งภายใต้ชื่อ “สวนพฤกษศาสตร์ 
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
“๖๐ พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ครัง้ที่ ๑ ในงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่  
๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายพระราม ๖ จังหวัดเพชรบุรี

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านกังาน กปร.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานต่าง ๆ  จ�านวน ๑๙ หน่วยงาน 
จดังานเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีทรงมพีระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ในวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างวนัที่ ๑๕ - ๑๘ 
มนีาคม ๒๕๕๘ ณ กองก�ากบัการ ๑ กองบงัคบัการฝึกพเิศษ กองบญัชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี

พรรณไม้ม่วงเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารใีนโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” และ “สวนปา่เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

พร้อมจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกพืชอาหารที่เป็นหัวและพืช
สมนุไพรเสรมิในป่า เพื่อเป็นอาหารแก่ชมุชนและส่งเสรมิให้ราษฎรปลูกต้นไม้เพื่อใช้สอยและ
เป็นแหล่งอาหาร เมื่อเหลอืให้น�าออกจ�าหน่ายเป็นรายได้ รวมถงึจะจัดท�าหนังสอืเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ ที่เน้นเกี่ยวกบัพระราชประวตั ิ และพระราชกรณยีกจิการทรงงานภายในศูนย์ศกึษา
การพฒันาฯ ทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาพขณะทรงงาน และผลที่เกดิจากแนว
พระราชด�าร ินอกจากนี้ยงัได้จดัท�าชดุหนงัสอืเฉลมิพระเกยีรตฯิ ประกอบด้วยหนงัสอื ๔ เล่ม 
คอื ๑) หลกัการทรงงาน ๒) โครงการพระราชด�ารใินช่วง ๓ ทศวรรษ ๓) เศรษฐกจิพอเพยีง  
๔) ความเชื่อมโยงการทรงงานระหว่างพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกมุาร ี ทั้งนี้เพ ื่อให ้ประชาชนทั่วไปได ้มีโอกาสร ่วมเฉลิมพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในปี ๒๕๕๘ 
นี้ กบัส�านกังาน กปร. ผ่านกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ดงักล่าวข้างต้นด้วย

ในส่วนของการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ได้จดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ“๖๐ พรรษา
ขวญัหล้าประชาไทย” จ�านวน ๓ ครั้ง ดงันี้
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ครัง้ที่ ๒ ในงำน “๖๐ พรรษำ ขวัญหล้ำประชำไทย” ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๓ เมษำยน 
๒๕๕๘ ณ บริเวณใต้สะพำนพระรำม ๘

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ 
ประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำริ (ส�ำนกังำน กปร.) ร่วมกับ ส�ำนกังำน 
เขตบำงพลดั จดังำนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  
ในโอกำสฉลองพระชนมำย  ุ ๕ รอบ  
๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ภำยใต ้ชื่องำน  

“๖๐ พรรษา ขวญัหล้าประชาไทย” ระหว่ำง
วนัที่ ๒ - ๓ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ บรเิวณ 
ใต้สะพำนพระรำม ๘ บำงพลดั กรงุเทพฯ
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ครัง้ที่ ๓ ในงำน “มหกรรม ทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศำ save the world Expo” 
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ ฮอลล์ ๑๐๗ ศูนย์นิทรรศกำร 
และกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร

วนัที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๕๘ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทนิดัดำมำต ุ 
เสดจ็ไปทรงเป็นองค์ประธำนในพธิเีปิดงำน “มหกรรม ทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา save the 

world Expo” ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.) ได้ร่วมกบั บรษิทั มำร์ค อนิ มเีดยี จ�ำกดั จดังำน “มหกรรม 

ทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา save the world Expo” มำอย่ำงต่อเนื่อง และในปี ๒๕๕๘ นี้ 
ส�ำนักงำน กปร. น�ำนิทรรศกำรเฉลมิพระเกยีรติชุด “รักษ์ป่า รักษ์น�้า รักชีวิตพอเพียง”  
ไปจดัแสดง ระหว่ำงวนัที่ ๑๘ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๘ ณ ฮอลล์ ๑๐๗ ศูนย์นทิรรศกำร และ
กำรประชมุไบเทค บำงนำ กรงุเทพมหำนคร



78

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ 
(RDPB Camp) รุ่นที่ ๕

ส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรพ เิศษเพ ื่ อ

ประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

(ส�ำนกังำน กปร.) ได้จดัโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำน

สืบสำนพระรำชด�ำริ (RDPB Camp) มำอย่ำงต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมเียำวชนเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว

ทั้งสิ้น ๒,๑๐๕ คน โดยในปี ๒๕๕๘ ส�ำนกังำน กปร.  

จัดโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสบืสำนพระรำชด�ำร ิ

(RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ ขึ้น จ�ำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ 

๖ คนื ๗ วนั เพื่อเผยแพร่แนวคดิและทฤษฎดี้ำน

กำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร ิดงันี้
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ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “น�้าคือชีวิต...สร้างได้ด้วยมือเรา”
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน - ๒ 

กรกฎำคม ๒๕๕๘ โดยเรยีนรู้ทั้งภำคทฤษฎ ี

และภำคปฏิบัติ  กำรบริหำรจัดกำรน�้ ำ 

ตำมแนวพระรำชด�ำร ิ ตั้งแต่น�้ำแล้ง น�้ำเสยี  

น�้ำท่วม น�้ำเพือ่กำรเกษตรและอุปโภคบริโภคใน

พื้นที่โครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรภิำค

กลำง และศูนย์ศึกษำกำรพฒันำเขำหินซ้อน 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

โอกำสนี้เยำวชนที่เข้ำค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ รุ่น ๕ นี้ได้น�ำเสนอผลกำรน้อมน�ำ 

แนวพระรำชด�ำรไิปปฏิบตัิในหัวข้อ “เยำวชนอำสำ สืบสำนพระรำชด�ำร”ิ มีเยำวชนที่ 

ได้รบัรำงวลัประกอบด้วย

๑. ทีมชนะเลิศ เยาวชนดีเด่น ได้รบัเงนิรำงวลั ๘,๐๐๐ บำท โล่รำงวลัพร้อมใบ

ประกำศนยีบัตร ได้แก่ ทมี กลาง กลาง จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

โครงการ คิดให้ดี ท�าให้พอ

๒. รางวลัรองชนะเลศิ ได้รับเงนิรำงวลัทมีละ ๕,๐๐๐ บำท พร้อมใบประกำศนยีบัตร 

จ�ำนวน ๒ ทมี ได้แก่

 ๒.๑ ทีม ก้ำนกล้วยสพุรรณ จำกมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภูม ิ

สพุรรณบรุ ีโครงกำรอนรุกัษ์และฟื้นฟูลุ่มแม่น�้ำท่ำจนี เพื่อสร้ำงชวีติแก่ชมุชน

 ๒.๒ ทมี ต้นกล้ำ ทำนตะวนั จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏันครศรธีรรมรำช โครงกำร 

เยำวชนรกัษ์น�้ำ รกัษ์ผนืป่ำ
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๓. รางวัลชมเชย ได้รบัเงินรำงวัลทีมละ ๓,๐๐๐ บำท พร้อมใบประกำศนียบัตร 

จ�ำนวน ๕ ทมี ได้แก่

 ๓.๑ ทีม ACCT รกัษ์หนองหำร จำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต

เฉลมิพระเกยีรต ิโครงกำรปศสุตัว์แบบคอนโดเพื่อกำรบ�ำบดัน�้ำเสยีโดยวธิธีรรมชำตติำมแนว

พระรำชด�ำร ิ

 ๓.๒ ทมี วนัสขุ วยัใส จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัร้อยเอด็ โครงกำรสขุพอดี

 ๓.๓ ทีม eDLTV จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏพบิูลสงครำม โครงกำรสบืสำนกำร

ศกึษำทำงไกลเพื่อน้อง

 ๓.๔ ทีม สงิห์น�้ำตำลอำสำ จำกวิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม โครงกำรปันน�้ำใจ สำนสำยใยพี่สู่น้องตำมรอยวถิพีอเพยีง

  ๓.๕ ทมี เดก็เซรำะกรำว จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏับรุรีมัย์ โครงกำรวรรณกรรม

สร้ำงป่ำ สบืสำนพระรำชด�ำริ

หลงัจำกจบค่ำยเยำวชนรู้งำน

สืบสำนพระรำชด�ำริ รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑ 

แล้ว เยำวชนได้ร่วมคิดร่วมสร้ำงควำม

ร่วมมือในกำรท�ำกจิกรรมอำสำภำยใต้  

โครงการ “ร่วมใจรักษาสิง่แวดล้อม 

บูรณาการท้องถ่ิน สานต่อพระราชด�าร”ิ 

ในพื้นที่ต�ำบลบำงกะจะ อ�ำเภอเมือง 

จงัหวดัจนัทบรุ ี วนัที่ ๓๐ กรกฎำคม - 

วนัที่ ๒ สงิหำคม ๒๕๕๘ ได้รบัควำม

ส�ำเรจ็อย่ำงดยิีง่
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ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “ป่าสร้างน�้า...เพื่อชีวิตพอเพียง” 
ระหว่ำงวนัที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

โดยเรยีนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิในด้ำนกำร
จัดกำรทรพัยำกรป่ำไม้อย่ำงครบวงจร ด้วยกำรปลูก
ป่ำในใจคน และกำรพัฒนำฟื้นฟูป่ำเพื่อสร้ำงน�้ำและ
เพิ่มดิน ส่งผลให้มีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง ในพื้นที่
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริภำคเหนือ และ
ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำร ิจงัหวดัเชยีงใหม่

ในโอกำสนี้ เยำวชนจำกค่ำยเยำวชนรู้งำนสบืสำนพระรำชด�ำรคิรั้งที่ ๒ ได้น�ำเสนอผล
งำนภำยใต้หวัข้อ “เยำวชนอำสำสบืสำนพระรำชด�ำร”ิ ได้รบัรำงวลั ดงันี้ 

๑. ทีมชนะเลิศ เยาวชนดีเด่น ได้รบัเงินรำงวัล ๘,๐๐๐ บำท โล่รำงวัลพร้อม 
ใบประกำศนยีบัตร ได้แก่ ทมี สำสุขสิรินธร จำกวทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จงัหวดัพิษณโุลก  
โครงกำรสวนพชืผกัเกษตรอนิทรยี์และสวนสมนุไพรเศรษฐกจิพอเพยีง

๒. รางวลัรองชนะเลศิ ได้รับเงนิรำงวลัทมีละ ๕,๐๐๐ บำท พร้อมใบประกำศนยีบัตร 
จ�ำนวน ๒ ทมี ได้แก่

 ๒.๑ ทีม รำมฯ รกัษ์ป่ำ จำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ร่วมใจอำสำ สร้ำงฝำย
ถวำยในหลวง

 ๒.๒ ทีม มณีอนิทร์ จำกมหำวิทยำลยัขอนแก่น โครงกำรปลูกป่ำจิตส�ำนึกสู่
เยำวชนรุ่นใหม่สร้ำงเครอืข่ำยนกัอนรุกัษ์

๓. รางวัลชมเชย ได้รบัเงินรำงวัลทีมละ ๓,๐๐๐ บำท พร้อมใบประกำศนียบัตร 
จ�ำนวน ๕ ทมี ได้แก่
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 ๓.๑ ทมี คนของพระรำชำ จำกมหำวทิยำลัยรำชภฏัสรุำษฎร์ธำน ีโครงกำรคณุค่ำ
ของชำวนำไทยกบัหลกัสูตรท้องถิ่น “ย้อนรอยวถิชีำวนำไทย” ฉบบัเดก็และเยำวชน

 ๓.๒ ทมี ลูกเจ้ำพระยำ จำกมหำวทิยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ โครงกำรยุวชนอำสำ
สร้ำงฝำยถวำยในหลวง

 ๓.๓ ทมี inspiration จำกมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ี โครงกำร
ปลูกหญ้ำในป่ำเลน

 ๓.๔ ทมี ต้นกล้ำต้นใหม่ จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัภูเกต็ โครงกำรสำรคดขียำย
พนัธุ์ต้นโกงกำงตำมแนวพระรำชด�ำริ

  ๓.๕ ทมี ตำลโตนด จำกมหำวทิยำลัยรำชภฏัเพชรบุรี โครงกำรเลีย้งสัตว์ ปลูกผกั 
ตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

หลงัจำกจบค่ำยเยำวชนรู้งำนสบืสำนพระรำชด�ำร ิ ครั้งที่ ๒ แล้วเยำวชนได้ร่วมคิด 
ร่วมสร้ำงท�ำงำนเพือ่จติอำสำโดยจดั โครงการปลกูป่าด้วยใจ สร้างสายใยสูท้่องทะแล RDPB ๕.๒ 

ในพื้นที่โรงเรยีนต�ำมะลงัใต้ เกำะต�ำมะลงั อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ระหว่ำงวนัที่ ๒๘ - ๓๑ 
สงิหำคม ๒๕๕๘ ได้รบัควำมส�ำเรจ็เป็นอย่ำงดี

ในวนัที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำนในพิธี 
มอบรางวลัการประกวด “เยาวชนอาสาสบืสานพระราชด�าร”ิ ในโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำน 
สบืสำนพระรำชด�ำร ิ(RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ พร้อมด้วยหม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขำธิกำร 
กปร. นำยชชัชยั ภูวชิยสมัฤทธิ์ ที่ปรกึษำด้ำนกำรประสำนงำนโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่จำก
ส�ำนกังำน กปร. ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
กรุงเทพมหำนคร โดยมเียำวชนจำกสถำบันกำรศกึษำทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑๒ สถำบนั ประกอบ
ด้วย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลงุ มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง วทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณโุลก เข้ำรับรำงวัลกำรประกวดเยำวชน 
อำสำสบืสำนพระรำชด�ำรใินครั้งนี้
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โครงการ
“เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำาริ” รุ่นที่ ๒
ระหว่ำงวันท่ี่ ๔ - ๖ สิงหำคม ๒๕๕๘

ส�ำนักงำน กปร. จัดโครงกำร 

“เครือข่ำยสถำบันกำรศกึษำ

สืบสำนพระรำชด�ำริ” รุ่นที่ ๒ ขึ้น ระหว่ำงวนัที่  

๔ - ๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ ครู อำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำ

ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคญัที่จะท�ำหน้ำที่

ในกำรสบืสำนและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำก

แนวพระรำชด�ำริ กำรด�ำเนินงำน รวมถงึ

ผลส�ำเรจ็จำกโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิที่เป็นประโยชน์ไปสู่ นสิติ นกัศกึษำ และ

ประชำชนทั่วไปได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมและชดัเจนยิ่งขึ้น 
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ในกำรนี้ เมื่อวนัที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรไีด้เป็นประธำน
ในพธิเีปิดโครงกำร “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ ๒” ณ ห้อง
ประชมุ ๑๐๑ อำคำรส�ำนกังำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ โดย มคีณำจำรย์จำก
สถำบนักำรศกึษำทั่วประเทศเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๙๐ คน จำกสถำบนักำรศกึษำ ๕๕ 
สถำบนั ร่วมเดินทำงไปเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรใิน
พืน้ที่ภำคกลำง ประกอบด้วย
 ๑. ศกึษำดงูำนในศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำเขำหนิซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรำ
 ๒. ศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรยีนรู้ตำมพระรำชด�ำร ิ หมู่บ้ำนเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่เย็น
เป็นสขุ ชมุชนบ้ำนซ่อง หมู่ที่ ๑ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ และโรงเรยีนกำสรกสวิทิย์ จงัหวดัสระแก้ว
 ๓. ศึกษำดูงำนโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมแนวพระรำชด�ำร ิ บ้ำนยำงกลำง อ�ำเภอ
แสวงหำ จงัหวดัอ่ำงทอง และศูนย์ศลิปำชพีสบีวัทอง อ�ำเภอแสวงหำ จงัหวดัอ่ำงทอง



ปฏิทิน ๒๕๖๐ - Calendar 2517

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

มกราคม  JANUARY 
 อา	 จ		 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส	
 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

11
88
1515
2222
2929

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

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 

กุมภาพันธ์  FEBRUARY 

        
55
1212
1919
2626

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

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

มีนาคม  MARCH

        
55
1212
1919
2626

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

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30   

เมษายน  APRIL 

              
22
99
1616
2323
3030      

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

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

กรกฎาคม  JULY

              
22
99
1616
2323
3030

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

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

ตุลาคม  OCTOBER 

11
88
1515
2222
2929

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

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

พฤษภาคม  May

    
77
1414
2121
2828

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

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

สิงหาคม  AUGUST

      
66
1313
2020
2727

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

พฤศจิกายน  NOVEMBER 
 อา	 จ		 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส	
 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

        
55
1212
1919
2626

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

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

มิถุนายน  June

          
44
1111
1818
2525

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

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

กันยายน  SEPTEMBER

            
33
1010
1717
2424

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

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30
 31

ธันวาคม  DECEMBER

            
33
1010
1717
2424
3131



จันทร์ อังคาร
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อาทิตย์ พุธ
Wednesday

      ๑	 ๒	
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	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒ ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙ ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	 	 ๒๕	 ๒๖ ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

 

๒๔

๓๑

วนัก่อตั้งศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ

วนัการบนิแห่งชาติ

วนัยทุธหตัถ/ี
วนัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช/

วนักองทพัไทย/
วนักองทพับก

วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช/
วนัโคนมแห่งชาติ

มกราคม ๒๕๕๙ January 2016



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

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29

กุมภาพันธ์  FEBRUARY 

    
77
1414
2121
2828

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

วนัขึ้นปีใหม่

วนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของชาติ วนัครู

วนัเดก็แห่งชาติ

      ๑	 ๒	

	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒ ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙ ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	 	 ๒๕	 ๒๖ ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

 

วนัการบนิแห่งชาติ



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

  ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒ ๑๓	

	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙ ๒๐	

	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖ ๒๗	

	 ๒๘	 ๒๙	 	  

วนัวทิยกุระจายเสยีงแห่งชาติ

วนันกัประดษิฐ์/
วนัเกษตรแห่งชาติ

วนัทหารผ่านศกึ

วนัวาเลนไทน์

วนัมาฆบูชา

วนัอาสารกัษาดนิแดนวนัตรษุจนี

วนัศลิปินแห่งชาติ

กมุภาพนัธ ์๒๕๕๙ February 2016



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

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

มีนาคม  MARCH

      
66
1313
2020
2727

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

  ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒ ๑๓	

	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙ ๒๐	

	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖ ๒๗	

	 ๒๘	 ๒๙	 	  

วนัวทิยกุระจายเสยีงแห่งชาติ วนัสหกรณ์แห่งชาติ

วนัมะเรง็โลก



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

   ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒ 

 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙ 

 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖ 

 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	  

วนัสตรสีากล

วนัสตัว์ป่าและพชืป่าโลก

วนัช้างไทย

วนัอาสาสมคัร 
สาธารณสขุแห่งชาติ

วนัที่ระลกึกองทพัอากาศ

วนักวนีพินธ์สากล วนัอนรุกัษ์น�้าโลก

วนัพระบาทสมเดจ็ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั

มีนาคม ๒๕๕๙ March 2016



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

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
  

เมษายน  APRIL 

            
33
1010
1717
2424

    

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

วนันกัข่าว

   ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒ 

 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙ 

 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖ 

 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	  

วนัสตัว์ป่าและพชืป่าโลก

วนัพระบาทสมเดจ็ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

๓๑	 	

เมษายน ๒๕๕๙ April 2016

วนัจกัรีวนัก่อตั้งศูนย์ศกึษา
การพฒันาห้วยทรายฯ/

วนัเชง็เม้ง

วนัสงกรานต์/
วนัผู้สูงอายแุห่งชาติ

วนัคล้ายวนัสวรรคต
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช



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

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

พฤษภาคม  May

11
88
1515
2222
2929

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

๓๑	 	

วนัอนามยัโลก

วนัข้าราชการพลเรอืน/
วนัออมสนิของไทย

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุาร/ี
วนัอนรุกัษ์มรดกไทย

วนัสงกรานต์/
วนัครอบครวัไทย

วนัสงกรานต์

วนัค้มุครองโลก

วนัราชาภเิษกสมรส



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

พฤษภาคม ๒๕๕๙ May 2016

	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	

	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	

	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	

	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	

	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	 	

วนังดสูบบหุรี่โลก

วนักาชาดสากล วนัพชืมงคล
จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั

วนัแรงงานแห่งชาติ วนัหยดุชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ



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

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

มิถุนายน  June

        
55
1212
1919
2626

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	

	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	

	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	

	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	

	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	 	

วนัพยาบาลสากล

วนัฉตัรมงคล

วนัวสิาขบูชา

วนัอฏัฐมบีูชา



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	

	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	

	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	

	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	

	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 	

มิถุนายน ๒๕๕๙ June 2016

วนัสิ่งแวดล้อมโลก

วนัดื่มนมโลก

วนัสนุทรภู่/
วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก



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

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

กรกฎาคม  JULY

            
33
1010
1717
2424
3131

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	

	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	

	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	

	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	

	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 	

วนัอานนัทมหดิล

วนัเปลี่ยนแปลงการปกครอง



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	 	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

กรกฎาคม ๒๕๕๙ July 2016

๒๔

๓๑

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์
อคัรราชกมุารี

วนัอาสาฬหบูชาวนัร�าลกึสมเดจ็ย่า วนัเข้าพรรษา



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

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

สิงหาคม  AUGUST

    
77
1414
2121
2828

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 	 	 	 	 ๑	 ๒	

	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	

	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	

	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	

	 	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	

วนัสถาปนาลูกเสอืแห่งชาต/ิ
วนัหยดุภาคครึ่งปีธนาคาร

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ

สยามมกฎุราชกมุาร

วนัภาษาไทยแห่งชาติ



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	

	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	

	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	

	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	 	

สิงหาคม ๒๕๕๙ August 2016

วนัรพี วนัก่อตั้งศูนย์ศกึษา
การพฒันาเขาหนิซ้อนฯ

วนัสนัตภิาพไทย วนัสารทจนี



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

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

กันยายน  SEPTEMBER

          
44
1111
1818
2525

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	

	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	

	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	

	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	

	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	 	

วนัสื่อสารแห่งชาติ

วนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนินีาถ/

วนัแม่แห่งชาติ



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 	

 

กันยายน ๒๕๕๙ September 2016

วนัพพิธิภณัฑ์ไทย วนัเยาวชนแห่งชาต/ิ
วนัอนรุกัษ์รกัษาคูคลองแห่งชาติ

วนัสนัตภิาพโลก/
วนัประมงแห่งชาติ

วนัทะเลโลก



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

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

ตุลาคม  OCTOBER 

              
22
99
1616
2323
3030

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 	

 

วนัสบื นาคะเสถยีร

วนัสถาปนา กปร.

วนัศลิป์ พรีะศรี วนัโอโซนสากล/
วนัไหว้พระจนัทร์

วนัมหดิล



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

	 	 	 	 	 	 	 ๑	

	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	

	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	

	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	

	 	 	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	

๓๐	 ๓๑	 	

๒๓ ๒๔

๓๐ ๓๑

ตุลาคม ๒๕๕๙ October 2016

วนัไปรษณยี์โลก

วนัอาหารโลก/
วนัออกพรรษา

วนัเทคโนโลยขีองไทย

วนัปิยมหาราช วนัหยดุชดเชย
วนัปิยมหาราช/

วนัสหประชาชาติ
วนัออมแห่งชาต/ิ

วนัฮาโลวนี



   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

พฤศจิกายน  NOVEMBER 
 อา	 จ		 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส	
 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

      
66
1313
2020
2727

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 	 	 	 	 	 ๑	

	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	

	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	

	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	

	 	 	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	

๓๐	 ๓๑	 	

วนัสารทไทย/
วนัผู้สูงอายสุากล

วนัสงัคมสงเคราะห์แห่งชาต/ิ
วนัพยาบาลแห่งชาต/ิ

วนัทนัตสาธารณสขุแห่งชาติ

วนัต�ารวจ วนัประชาธปิไตย



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ November 2016

	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	

	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	

	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	

	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 	 	

วนักองทพัเรอื

วนัพระบดิาแห่งฝนหลวง/
วนัลอยกระทง

วนัสาธารณสขุแห่งชาติ



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

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

ธันวาคม  DECEMBER

          
44
1111
1818
2525

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	

	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	

	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	 ๑๘	 ๑๙	

	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	 ๒๕	 ๒๖	

	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 	 	

วนัคนพกิารแห่งชาติ

วนัก่อตั้งศูนย์ศกึษาการพฒันาภูพานฯ/
วนัวชริาวธุ/

วนัประถมศกึษาแห่งชาติ



จันทร์ อังคาร
Monday TuesdaySunday

อาทิตย์ พุธ
Wednesday

ธันวาคม ๒๕๕๙ December 2016

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	

  

วนัสิ่งแวดล้อมไทย

วนัก่อตั้งศูนย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ

วนัหยดุชดเชย
วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ

วนัครสิต์มาส วนัคุ้มครองสตัว์ป่าแห่งชาติ วนัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช/
วนัก่อตั้งศูนย์ศกึษาการพฒันา

อ่าวคุ้งกระเบนฯ

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั/

วนัพ่อแห่งชาต/ิ
วนัชาต/ิ

วนัดนิโลก



 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

มกราคม  JANUARY 
 อา	 จ		 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส	
 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

11
88
1515
2222
2929

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ บันทึก
Thursday Friday Saturday Memo

	 	 	 	 	 ๑	 ๒	 ๓	

	 ๔	 ๕	 ๖	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	

	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๓	 ๑๔	 ๑๕	 ๑๖	 ๑๗	

	 ๑๘	 ๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 ๒๓	 ๒๔	

	 ๒๕	 ๒๖	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๑	

  

วนัด�ารงราชานภุาพ/
วนัเอดส์โลก

วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ

วนักฬีาแห่งชาติ

ครสิต์มาสอฟี

วนัหยดุสิ้นปี

วนัคนพกิารสากล



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



บันทึก ............/............... ๒๕๕๙



225
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ประธานกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ(กปร.)
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นายพลากร  สุวรรณรัฐนายอ�าพล  เสนาณรงค์

องคมนตรี
รองประธานกรรมการบรหิาร

โครงการศูนย์ศกึษาการพฒันา 
อนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

องคมนตรี
ที่ปรกึษา กปร. 

ประธานกรรมการบรหิาร 
โครงการศูนย์ศกึษาการพฒันา 
อนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ



228

นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์

นายพิมลศักดิ์  สุวรรณทัต นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ

นายสมพล  พันธุ์มณี นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

นายสุเมธ  ตันติเวชกุล

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.
(เลขาธกิาร กปร. คนที่ ๑)

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.
(เลขาธกิาร กปร. คนที่ ๖)

(เลขาธกิาร กปร. คนที่ ๗)

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.
(เลขาธกิาร กปร. คนที่ ๒)

เหรญัญกิมูลนธิชิยัพฒันา
ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร. (เลขาธกิาร กปร. คนที่ ๓)

ประธาน ป.ป.ช.
(เลขาธกิาร กปร. คนที่ ๔)

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.
(เลขาธกิาร กปร. คนที่ ๕)

คณะที่ปรึกษาส�านักงาน กปร. 
อดีตเลขาธิการ กปร. และที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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คณะที่ปรึกษาส�านักงาน กปร. 
ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

 นายรุ่งเรือง  อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกิจจา  ผลภาษี นายปกรณ์  สัตยวณิช

นายวีระ วงศ์แสงนาค

นายจริย์  ตุลยานนท์

นางสาวศรีนิตย์  บุญทอง นายสี่พร  มณีโชติ

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร. ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร. ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.

ที่ปรกึษาส�านกังาน กปร.
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ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

นายดนุชา  สินธวานนท์
รองเลขาธกิาร กปร.

นายลลิต  ถนอมสิงห์
รองเลขาธกิาร กปร.

นายประสาท  พาศิริ
รองเลขาธกิาร กปร.

นายสมบูรณ์  วงศ์กาด

ที่ปรกึษา
ด้านการพฒันา

ม.ล.จิรพันธุ์  ทวีวงศ์
เลขาธกิาร กปร.

นายปวัตร์  นวะมะรัตน

ที่ปรกึษา
ด้านการประสานงานโครงการ
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ผู้อ�านวยการกอง

นายปวัตร์  นวะมะรัตน
รกัษาการผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๑

นายหทัย วสุนันต์
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๓

นางสุพร ตรีนรินทร์
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๔

นางสาววัชรี วัฒนไกร
ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานเลขาธกิาร

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล
ผู้อ�านวยการ

กองแผนงานและวเิทศสมัพนัธ์
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นางศศิพร ปาณิกบุตร
ผู้อ�านวยการ

กองประชาสมัพนัธ์

นางกมลินี  สุขศรีวงศ์
ผู้อ�านวยการ

กองศกึษาและขยายผลการพฒันา 
ตามแนวพระราชด�าริ

นายจิตพล  สิทธิประณีต
ผู้อ�านวยการ

กองพฒันาทรพัยากรบคุคล
เพื่อขบัเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร
ผู้อ�านวยการ

กองตดิตามประเมนิผล

ผู้อ�านวยการกอง

นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์

ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์

ผูอ้�านวยการกลุม่ประสานงานพื้นที่ ๑๑
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ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์

ผูอ้�านวยการกลุม่ประสานงานพื้นที่ ๑๑

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์

ผูอ้�านวยการกลุม่ประสานงานพื้นที่ ๑๓

นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร

ผูอ้�านวยการกลุม่ประสานงานพื้นที่ ๑๒

กองประสานงานโครงการพืน้ที่ ๑

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒

กองประสานงานโครงการพืน้ที่ ๒

นายวิกรม คัยนันทน์

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๑

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๒

กองประสานงานโครงการพืน้ที่ ๓
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นายภัททะพงศ์ เทียนศรี
ผู้อ�านวยการกลุ่มบรหิารทรพัยากรบคุคล

นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๑

นายเอกชัย เพ็งสว่าง
ผู้อ�านวยการกลุ่มสวสัดกิารและพฒันาคณุภาพชวีติ

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๒

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

กองประสานงานโครงการพืน้ที่ ๔

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศกึษาการพฒันา

ตามแนวพระราชด�าริ

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกจิพอเพยีง

นางพิชญดา หัศภาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ



235

นางสาวศิริลักษณ์ ทัศนารมย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ
ผู้อ�านวยการกลุ่มวเิทศสมัพนัธ์

นางพิชญดา หัศภาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวเสาวลักษณ์ ควรพินิจ
ผู้อ�านวยการกลุ่มตดิตาม

นางสาวจ�าเนียร เพียรไม่คลาย
ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมนิผล

กองติดตามประเมินผล

นางอรอนันต์ วุฒิเสน
ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสมัพนัธ์

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง
ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

กองประชาสัมพันธ์
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นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์
ผู้อ�านวยการกลุ่มนติกิาร

นายวัชระ หัศภาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร

นางประพิณ แก้วทอง
ผู้อ�านวยการกลุ่มบรหิารการเงนิ

การคลงั และพสัดุ

นางสาวสุธัญญา ลีแวง
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสรมิ

และคุ้มครองจรยิธรรม

นางศิริญญา ดิษฐบรรจง
ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ

และบรหิารงานทั่วไป

นางสาวเกษร บุญยกิจสมบัติ
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�านักงานเลขาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจรยิธรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

(สำ�นักง�น กปร.)

หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

องคมนตรี
นายอำาพล  เสนาณรงค์  ๐-๒๒๒๕-๐๐๕๑-๒    

นายพลากร  สุวรรณรัฐ  ๐-๒๒๒๕-๐๐๕๑-๒

ที่ปรึกษาส�านักงาน กปร.
นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕-๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๔  

นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์  ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕-๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๔   

นายพิมลศักดิ์  สุวรรณทัต  ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕-๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๔  

นายจริย์  ตุลยานนท์    ๐-๒๕๘๘-๐๗๗๐ 

นายรุ่งเรือง  อิศรางกรู ณ อยุธยา     

นายกิจจา  ผลภาษี    ๐-๒๒๘๖-๕๐๒๐ ๐๘-๑๘๐๖-๓๗๓๓ 
นายปกรณ์  สัตยวณิช    ๐-๒๔๔๘-๓๖๐๕ ๐๘-๑๘๘๙-๓๘๒๓

นางสาวศรีนิตย์  บุญทอง   ๐-๒๙๘๐-๑๑๗๒ ๐-๒๕๐๓-๖๖๓๙ ๐๘-๑๘๘๙-๓๖๗๑

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ ๓๒๐

นายวีระ  วงศ์แสงนาค    
นายสี่พร  มณีโชติ



238

ผู้บริหารสำานักงาน กปร.
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๓๐๑-๓๑๗

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

นายสมบูรณ์  วงศ์กาด ๓๑๖  ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๐      ๐๘-๑๘๖๗-๐๑๙๖
Mr.Somboon Wongkad

เลขานุการ Secretary

นางสาวสายพิณ สุวรรณโณ ๓๑๗   ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐    ๐๘-๙๑๓๒-๘๗๓๒

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

นายปวัตร์  นวะมะรัตน ๓๑๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๗ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๘ ๐-๒๕๘๙๔๘๓๗ ๐๘-๑๘๕๔-๒๖๑๐

Mr.Pawat Navamaratna

เลขานุการ Secretary

นางสาวดวงนภา  วุฒิธรรมฐาน ๓๑๕

เลขาธิการ Secretary-General

หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ ๓๐๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๖ ๐-๒๕๓๘-๑๙๙๙ ๐๘-๑๘๘๙-๖๘๙๘

M.L.Jirapan Daviongs     

เลขานุการ Secretaries

นางพรพรรณ  สันธิโยธิน ๓๐๒   ๐-๒๘๙๑-๔๗๕๔ ๐๘-๑๖๕๕-๔๓๔๑

รองเลขาธิการ  Deputy Secretary-General

นายดนุชา  สินธวานนท์ ๓๐๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๓ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๔ ๐-๒๕๑๐-๖๑๒๐ ๐๘-๑๘๗๔-๒๙๑๖

Mr. Dnuja Sindhvananda

เลขานุการ Secretary

นางสาวจรรยารัตน์ ชิตามร ๓๐๙    ๐๘-๙๐๓๗-๗๗๕๖

รองเลขาธิการ  Deputy Secretary-General

นายลลิต  ถนอมสิงห์ ๓๐๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๒ ๐-๒๖๕๖-๙๙๙๙ ๐๘-๑๘๘๙-๒๕๑๑

Mr.Lalit  Thanomsing 

เลขานุการ Secretary

นางสาวกมลวรรณ ธาระพุทธ ๓๐๗    ๐๘-๗๖๒๖-๔๖๘๓

รองเลขาธิการ  Deputy Secretary-General

นายประสาท  พาศิริ ๓๐๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๑๐ ๐-๒๕๐๓-๑๗๒๒ ๐๘-๑๘๘๙-๓๖๗๔

Mr.Prasart  Pasiri     

เลขานุการ Secretary

นางสาวกุลกัลยา  หวังตระกูล ๓๐๕    ๐๘-๑๔๙๘-๔๗๑๒

หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ
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กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๑๖ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๑ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๒

ผู้อ�านวยการกอง (รักษาการ)

นายปวัตร์  นวะมะรัตน ๒๑๓    ๐๘-๑๘๕๔-๒๖๑๐

Mr.Pawat Navamaratna

เลขานุการ

นางสาวดวงนภา  วุฒิธรรมฐาน ๒๑๕    

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๑๑

นางสาวทิพย์กมล  ศุภกุลฐิตาพัฒน ์ ๒๑๔    ๐๘-๙๔๕๓-๘๕๙๑

เจ้าหน้าที่

นายณัฏฐชัย นรินร์กรณัฐ ๒๑๔    ๐๙-๐๕๖๕-๕๔๒๖

นายดนัยณัฐ สืบสาย ๒๑๔    ๐๘-๗๖๗๕-๒๙๒๙

นางสาวลักษมี พรสุขสันต์ ๒๑๔    ๐๘-๖๕๗๒-๓๙๙๕

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๑๒

นายอภิศักดิ์  สรวิสูตร ๒๑๕    ๐๘-๑๗๗๓-๐๐๔๒

เจ้าหน้าที่

นางสาววนิดา สราธิคุณ ๒๑๖    ๐๘-๑๒๖๑-๒๘๔๘

นางสาวโสภิตา บุญประสงค์ ๒๑๔    ๐๙-๕๙๕๓-๖๔๘๒

สิทธิพงษ์พานิช

นางหฤทัย ชำานาญไพร ๒๑๖    ๐๘-๔๓๖๑-๓๕๑๐

นายฐาปกรณ์ ธงชัย ๒๑๕     ๐๘-๑๔๕๕-๒๖๙๙

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๑๓

นางสาวณัฐดา ศุภสินสุ์ ๒๑๖    ๐๘-๓๙๓๖-๔๑๙๔

เจ้าหน้าที่

นายวาณิชย์ พฤติพงศ์ ๒๑๖     ๐๘-๗๐๖๔-๑๗๓๖

นางสาวสุภาพร หมั่นหาทรัพย์ ๒๑๔     ๐๘-๑๖๓๖-๑๕๖๓

หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๑๐, ๒๑๑, ๒๑๒ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๘ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๙

ผู้อ�านวยการกอง

นางสุพร  ตรีนรินทร์ ๒๐๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๙  ๐๘-๑๘๐๕-๙๒๖๐

Mrs.Supron Treenarin 

เลขานุการ 

นางบุณยนุช  ใจเย็น ๒๑๑    ๐๘-๖๗๙๓-๘๙๐๓ 

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๒๑

นายนรินทร์  กาญจนฤกษ์ ๒๑๐    ๐๘-๑๖๗๒-๐๕๕๑

เจ้าหน้าที่

นางสาวนงพงา  เล็กภู่ ๒๑๐    ๐๘-๑๙๑๘-๔๐๗๖

นายอิทธิพล  วรนุช ๒๑๑     ๐๘-๘๐๙๒-๓๔๕๗

นายกฤษณพล  มณีชาติ ๒๑๒    ๐๘-๐๓๗๔-๗๗๕๗

นางสาวนพพร  พึ่งสุจริต ๒๑๒    ๐๘-๑๘๑๕-๙๓๓๖

นางสาวจิรยาภรณ์  เครือเล็ก ๒๑๑

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๒๒

นายปริญญวัฒน์  วัชรอาภากร ๒๑๑     ๐๘-๙๔๔๘-๔๙๙๐

เจ้าหน้าที่

นางสาวจุไรรัตน์  อินทร์โต ๒๑๒     ๐๘-๑๓๑๘-๕๔๒๙

นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม ๒๑๐     ๐๘-๑๖๑๖-๑๙๑๐

นายธวัชชัย  ไพรบูรณ์ ๒๑๑     ๐๙-๕๕๑๘-๙๕๖๘

นางสาวสุดารัตน์  ชัยชะนะ ๒๑๐

นางสาวอรัญญา  นาคพรรณ์ ๒๑๐    ๐๘-๔๓๘๓-๘๒๓๗
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๐๖, ๒๐๗, ๒๐๘ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๕  โทรสาร ๐-๒๕๔๔๗-๘๕๒๖

ผู้อ�านวยการกอง

นายหทัย  วสุนันต์ ๒๐๕  ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๖ ๐-๒๕๗๑-๒๙๕๗ ๐๘-๑๕๕๐-๕๕๘๒

Mr.Hatai Vasunant     ๐๖-๑๓๘๕-๙๑๔๒

เลขานุการ

นางจริยารัตน์  เครือเล็ก ๒๐๖    ๐๘-๑๖๘๒-๑๕๓๕

เจ้าหน้าที่

นางสาวจุฑามาศ  จิตมงคล ๒๐๖  

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่  ๓๑

นายวิกรม  คัยนันทน์ ๒๐๖    ๐๘-๙๑๑๔-๔๕๑๓

เจ้าหน้าที่

นายดำารงค์  หินโม ๒๐๘     ๐๘-๖๕๓๘-๗๙๐๒

นางสาวฉัตตริน  บุญเกิด ๒๐๘     ๐๘-๙๘๙๔-๖๗๖๘

นายปราชญ์  เศรษฐพานิช ๒๐๘     ๐๘-๑๕๖๖-๘๗๗๙

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๓๒

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ ๒๐๘    ๐๘-๑๖๓๖-๖๗๔๙

เจ้าหน้าที่

นางพิมพ์นภัส  บุรมย์ชัย ๒๐๗     ๐๘-๑๙๘๙-๓๕๘๗

นางสาวสใบทิพย์  ศรีทองสุข ๒๐๗     ๐๘-๖๗๓๔-๗๑๗๐

นางสาวบุษราพรรณ  อุตระ ๒๐๘    ๐๘-๑๔๐๔-๔๔๒๗

นางสาวสะสม  เส็งเต ๋ ๒๐๗    ๐๘-๑๙๒๓-๒๙๑๙
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๐๒, ๒๐๓, ๒๐๔ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๑ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓

ผู้อ�านวยการกอง    

นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง ๒๐๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๙๘๑๐-๒๘๗๓

Miss Usanee Thoopthong

เลขานุการ Secretary

นางสาวรติรส  อินกลำ่า ๒๐๒ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๒ ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๗๘๔๔-๕๓๙๒

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๔๑

นายตรีวิทย์  วินิชสำาเภาทิพย์ ๒๐๓   ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๙-๐๕๕๔-๙๑๔๒

เจ้าหน้าที่

นายขจรชัย  ฤทธิวงศ์ ๒๐๓   ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๑๔๕๓-๗๔๑๒

นางสาวอังคะนา  ช่อประพันธ์ ๒๐๒   ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๑๐๕๗-๕๗๕๘

นางวิภารัตน์ โอฬาวนิช ๒๐๒  ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๑๙๘๙-๗๗๐๖

นางสาวกมลวรรณ ปัณณกาญจนวงศ ์ ๒๐๓  ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๖๘๘๘-๑๓๗๑

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ ๔๒

นายสุทัศน์  ตั้งพิพัฒน์พงศ ์ ๒๐๔  ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๕๘๓๔-๔๕๑๓

เจ้าหน้าที่

นางสาวรุ่งรัตน์  วงษ์จู ๒๐๔  ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๑๓๘๑-๖๐๗๘

นางสาวศศิธร  อิ่มเนย ๒๐๔  ๐-๒๔๔๗-๘๕๒๓  ๐๘-๑๗๗๙-๗๕๗๐
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๓๑, ๒๓๒, ๒๓๓, ๒๓๔, ๒๓๕, ๒๓๖, ๒๓๗  โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๓

ผู้อ�านวยการกอง

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ๒๓๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๓  ๐๘-๗๑๑๐-๗๓๘๕

Miss Takolwan Kraisorakul 

กลุ่มแผนงาน

ผู้อ�านวยการกลุ่มฯ

นางพิชญดา  หัศภาค ๒๓๒   ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๒  ๐๘-๑๘๖๖-๑๓๐๘

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิศมัย  เครือชารี ๒๓๕    ๐๘-๙๔๙๐-๖๑๔๐

นางสมพร  สุขประเสริฐ ๒๓๔    ๐๘-๙๑๔๓-๓๒๐๗

นางสาวณัฎฐา  ระกำาพล ๒๓๔    -

นางสาวนารี  สุขจิต ๒๓๕    ๐๘-๑๕๖๐-๖๙๖๖

นางสาวคันธรัตน์  คงชาตรี ๒๓๖    ๐๘-๑๔๐๐-๑๒๑๐

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้อ�านวยการกลุ่มฯ

นางศิริลักษณ์  ทัสนารมย์ ๒๓๓     ๐๘-๙๔๔๗-๐๖๐๗

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุภาภรณ์  อานุภาพศรีธาดา ๒๓๖

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มฯ

นางสาวธัญทิตตา  นาครทรรพ ๒๓๑  ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๑  ๐-๒๘๗๒-๙๑๗๗ ๐๙-๕๑๔๙-๙๙๘๒

เจ้าหน้าที่

นางนงพรรณ  โกศลศักดิ์ ๒๓๗     ๐๘-๙๖๙๓-๔๙๕๐

นางสาวอักษราภัค  สำาเภาแก้ว ๒๓๗

นางสาวกุลวลัย  รังสิยาภรณ์รัตน์ ๒๓๗

นางสาวอภิญญา  สินสัตยกูล ๒๓๖

นายภูษณ  พาศิริ ๒๓๖
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๕ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑

ผู้อำานวยการกอง

นายจิตพล  สิทธิประณีต ๑๐๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑  ๐๙-๒๒๗๙-๙๔๓๐

     ๐๘-๙๓๘๕-๐๖๒๖

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๔, ๑๐๖, ๑๐๘ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นายภัททะพงศ์  เทียนศรี ๑๐๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑ ๐-๒๗๓๐-๐๓๔๔ ๐๘-๐๓๐๒-๑๐๕๘

เจ้าหน้าที่

นายชัยสิทธิ์  วิชิตจรูญ ๑๐๖  ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑  ๐๘-๕๑๑๖-๗๕๓๕

นางสาวพิชยา  บุญราศรี ๑๐๖    ๐๘-๙๘๑๑-๙๔๑๑

นางสาวกรรณิการ์  นาคฤทธิ์  ๑๐๗    ๐๘-๙๒๓๑-๒๐๓๑

นางสาวเสาวนีย์  ปัญญะสังข์ ๑๐๗    ๐๘-๙๖๖๕-๘๘๐๐

นายเสกสรร  โกศรี ๑๐๖    ๐๘-๑๕๖๙-๕๙๑๙

กลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๓๔, ๑๐๗, ๑๐๘ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นายเอกชัย  เพ็งสว่าง ๑๓๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑  ๐๙-๘๒๗๑-๒๑๖๕

เจ้าหน้าที่

นายณัฐวุฒิ  อนุเดชากุล ๑๐๗

นางสาวกัญญ์วรา  เทพเสนา ๑๐๘

นางสาวภาวิณี  แสงสุริยวงษ์ ๑๐๘    ๐๘-๗๑๕๕-๖๑๗๒

นางสาวพิชมญช์  เทพอารักษ์ ๑๐๘    ๐๙-๔๒๕๙-๖๖๖๓
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๑๘, ๒๑๙, ๒๒๐ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๕ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๖

ผู้อำานวยการกอง

นางกมลินี  สุขศรีวงศ์ ๒๑๗ ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๖  ๐๘-๑๖๔๒-๘๖๘๗

Mrs.Kamolinee  Suksriwong

เลขานุการ

นางสาวศุภรา  ศรีสิริรัตนากร ๒๑๘    ๐๘-๗๐๘๐-๙๔๕๔

กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางสาวสมลักษณ์  บุนนาค ๒๑๘    ๐๘-๑๖๕๐-๕๐๕๐

เจ้าหน้าที่

นายศิริชัย  รอดทัศนา ๒๒๐

นางสาวอรพรรณ  นาคมงคล ๒๒๐    ๐๘-๖๑๓๖-๒๙๘๙

นางสาวแพรฤดี  ลำาธารทรัพย์ ๒๒๐    ๐๘-๖๗๗๗-๗๒๑๒

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางสาวสุดารัตน์  คุสินธุ์ ๒๒๐   ๐-๒๘๗๙-๑๔๘๘ ๐๘-๙๒๔๕-๖๙๔๐

เจ้าหน้าที่

นางกรกฎ  หอมตระกูล ๒๑๙    ๐๘-๓๙๐๑-๗๔๖๔

นางสาวสุชนา  โรจน์เลิศจรรยา ๒๒๐   ๐-๒๙๓๒-๙๓๕๗ ๐๘-๙๔๕๖-๔๓๕๐

นางสาวจุฎาพร  แซ่หลี ๒๑๙    ๐๘-๕๑๖๙-๓๐๗๕

นางสาววาสนา  ทองตัน ๒๑๙
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖, ๑๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๐ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๐

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๑

ผู้อำานวยการกอง

นางศศิพร  ปาณิกบุตร ๑๑๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๑  ๐๘-๑๑๗๑-๓๙๙๑ 

Mrs.Sasiporn  Panigabutr

เลขานุการ

นางสาวศุภมาศ  หลุงเจริญ ๑๑๕    ๐๘-๒๔๗๘-๓๗๖๙

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางสาวศีต์กร  ตันกำาแหง ๑๒๐     ๐๘-๑๙๓๖-๔๓๑๑

เจ้าหน้าที่

นางวิไล  หมอกอรุณ ๑๑๗     ๐๘-๙๕๒๓-๕๘๒๕

นางกุญชัชญา  ทองคำา ๑๑๘    

นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล  ๑๑๖     ๐๙-๑๔๔๖-๖๑๙๑

นายทวีศักดิ์  แป้นคุ้มญาติ ๑๒๐     ๐๘-๕๙๔๑-๘๓๘๖

นางสาวสุธิดา  พรรณคงษ์ ๑๑๘     ๐๘-๑๖๒๓-๒๕๔๓

นางสาวณัฐฤดี  แสนทวีสุข ๑๑๙     ๐๘-๔๕๔๘-๑๔๔๔

นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร ๑๒๐     ๐๘-๗๘๑๐-๙๘๐๙

นายพลวรรธน์  สายะเสวี ๑๒๐     ๐๘-๖๐๘๗-๕๒๙๒

นายโชคชัย อุ่นใจ ๑๑๙    ๐๘-๙๙๙๐-๐๕๗๐

นางสาวสุชาดา  ศรีจงใจ ๑๑๖     ๐๘-๑๑๐๗-๐๕๗๐

นายธีร์รัฐ  พิริยศรีธนกุล ๑๑๙    ๐๘-๑๔๐๙-๓๙๔๓

นางสาวพัฒน์ธชา  ทองสกุล ๑๑๖    ๐๘-๐๒๐๘-๐๐๒๗

กลุ่มประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางอรอนันต์  วุฒิเสน ๑๑๗     ๐๘-๙๘๘๔-๙๔๘๒

เจ้าหน้าที่

นางสาวอภิญญา  แก้วเปรมกุศล ๑๑๗     ๐๘-๑๘๐๙-๘๑๕๕

นางเบญจรัตน์  อัครพลวงศ์ ๑๑๘    ๐๘-๑๘๐๙-๘๑๕๕

นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี ๑๑๙     ๐๙-๕๙๕๑-๔๕๗๗

นายอลงกรณ์  วิเชียรวรรณ์ ๑๑๖    ๐๙-๔๔๘๔-๘๑๔๕

นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย์ ๑๑๙     ๐๘-๖๔๐๒-๒๘๖๙

นางสาววิชุพร  สายคำาทอน ๑๑๕    ๐๘-๑๔๐๗-๑๔๐๗

นางสาวประทีป  ศรีคำา ๑๑๙    ๐๘-๗๑๗๐-๒๔๓๗
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙, ๒๓๐, ๒๓๑ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๙ 

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๐

ผู้อำานวยการกอง

นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร ๒๒๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๐  ๐๙-๒๒๗๙-๙๔๓๑

Mr.Somsak Permkesorn

เลขานุการ

นางปริยาภัทร  เอี่ยมลือนาม ๒๒๘    ๐๘-๑๙๗๗-๑๑๘๑

กลุ่มติดตาม

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางเสาวลักษณ์  ควรพินิจ ๒๓๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๐ ๐-๒๘๘๒-๘๒๔๐ ๐๘-๗๙๒๐-๔๗๑๓

เจ้าหน้าที่

นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ์ ๒๒๘    ๐๘-๕๐๗๓-๐๐๘๙

นางสาวธัญวรัตน์  วจนะวงศ์วิจิตร ๒๒๘    ๐๘-๗๗๑๗-๑๙๒๕ 

นางสาววัชรินทร์  พลภูงา ๒๒๗    ๐๘-๐๑๘๐-๘๐๙๒

นางสาวนวพร  รัตนสมบัติทวี ๒๒๙

กลุ่มประเมินผล

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางสาวจำาเนียร  เพียรไม่คลาย ๒๓๐ ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๐  ๐๘-๙๕๓๖-๙๐๙๖

เจ้าหน้าที่

นางณัฐกิตติ์  วินิชสำาเภาทิพย์ ๒๒๗    ๐๙-๐๕๔๙-๖๕๙๘

นางสาวกาญจนา  กำาเนิดพันธ์ ๒๒๙    ๐๘-๙๐๖๕-๕๙๕๕

นางสาวศณภัส  จินา ๒๒๙    ๐๘-๑๐๖๑-๓๘๘๓

นางสาวแสงเพ็ญ  คุณภัทรสกุล ๒๒๗    ๐๙-๒๒๖๙-๒๔๖๒ 

นางอรพรรณ  ชินสา ๒๒๙
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ศูนย์สารสนเทศ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๒๔, ๒๒๕ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๗ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๘

ผู้อำานวยการศูนย์ฯ

นายสุวิทย์  ดุลยะนันท์ ๒๒๓    ๐๙-๘๒๕๗-๘๗๒๕

เลขานุการ

นางสาวเหมือนฝัน  จันทร์มณี ๒๒๓     ๐๘-๕๑๓๓-๖๗๙๔

เจ้าหน้าที่

นายสุทัศน์  โพธิศิริกุล ๒๔๒

นายจุฑาพล  ยุคแผน ๒๒๕    ๐๘-๑๙๒๙-๑๐๒๓

นางสาววรกร  พุ่มเรือง ๒๒๔    ๐๘-๙๐๒๙-๑๕๒๓

ว่าที่ ร.อ.พิศาล ศรีตัมภวา ๒๒๕    ๐๘-๖๘๘๐-๖๐๓๙

นางสาวศิริพร  ดอกทุเรียน ๒๒๔    

นางสาวตติยา  ตันวิเชียร ๒๒๒    ๐๘-๑๘๖๖-๔๓๓๒

นายณัฐวิทย์  สมศักดิ์ ๒๒๒    ๐๘-๐๖๙๕-๙๑๗๘ 

งานห้องสมุด

นางสาววิมล  เจือจันทร์ ๑๒๔    ๐๘-๗๙๗๕-๑๗๓๘

นางสาวกนกนก  นันทพล ๑๒๔    ๐๘-๘๐๖๙-๙๐๐๖

หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๓ สายตรง/โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๗

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ ๑๐๓ ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๗    ๐๘-๑๙๘๙-๖๐๗๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รักษาการผู้อำานวยการศูนย์

นายวัชระ  หัศภาค ๑๐๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐   ๐๘-๒๘๙๙-๐๐๔๔

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางสาวสุธัญญา  ลีแวง ๑๑๓ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๗   ๐๘-๙๕๓๒-๒๗๙๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รักษาการผู้อำานวยการศูนย์

นายวัชระ  หัศภาค ๑๐๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐   ๐๘-๒๘๙๙-๐๐๔๔

เจ้าหน้าที่

นายนพปฎล  มกุลกาญจน์ ๑๒๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐   ๐๘-๔๘๙๔-๒๒๒๓

นางสาวจิราภรณ์  ลิสกุลรักษ์ ๑๒๖ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐   ๐๘-๕๙๐๐-๒๕๒๖

นางเฉลิมพร  ขำาหุ่น ๑๓๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐  

นางสาวอุไร  รัตนมณี ๑๒๖  ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐   ๐๘-๖๓๙๒-๕๙๘๘

หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๐, ๑๑๑, ๑๑๒, ๑๑๓ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๔, ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๗-๘, ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๗ 

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๓

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางประพิณ  แก้วทอง ๑๐๙ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๒ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๓ ๐-๒๒๔๔-๐๑๗๘ ๐๘-๑๙๐๕-๓๔๒๖

เจ้าหน้าที่

นางอรสา  สุวรรณประทีป ๑๑๓   ๐-๒๕๐๑-๗๗๒๒ ๐๘-๕๙๑๓-๗๒๒๗

นางสาวมานิดา  พิณบรรเลง ๑๑๑  

นางสาวพันธุ์ทิพย์  เจริญกูล ๑๑๒ 

นางวราภรณ์  แสงสกล ๑๑๒

นางสาวตุ๊กตา  อุนอก ๑๑๐

นางสาวพัชรี  เขื่อนแปด ๑๑๓  

นางสาวทัศนาลักษณ์  หว่างบุญ ๑๑๑  

นางสาวปวริศา  ปกพัฒนกุล ๑๑๐

สำานักงานเลขาธิการ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๔ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๘ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๓

ผู้อำานวยการสำานักฯ

นางสาววัชรี  วัฒนไกร ๑๑๔ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๘ ๐-๒๔๔๗-๘๕๕๓ ๐-๒๙๒๐-๘๔๒๔ ๐๘-๕๔๘๕-๒๔๒๑ 
Miss Watchare Wattanakrai
เลขานุการ
นางสาวจันทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย์ ๑๑๐

กลุ่มช่วยอำานวยการและบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

นางศิริญญา  ดิษฐบรรจง ๑๒๙    ๐-๒๔๓๑-๓๕๕๑ ๐๘-๑๗๕๒-๘๐๕๕

เจ้าหน้าที่

นางสาวกมลวรรณ  ธาระพุทธ ๑๒๑

นางสาวกุลวดี  ปุงบางกะดี่ ๑๒๑

นางสาวศิริพร  สมงาม ๑๒๑      ๐๘-๕๘๔๒-๔๗๖๙

นายสายตา  จุลอักษร ๑๒๒      ๐๘-๙๕๒๓-๕๘๕๒

นางสาวจตุพร  พูลทัศน์ ๑๒๑      ๐๘-๑๒๗๙-๐๒๗๐

นางสาวพรทิพย์  คำาวิชิต ๑๒๑     
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

งานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ สายตรง ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๔

เจ้าหน้าที่

นางสาวณัชญ์วลัช  บรูณะวงศ์สิน ๑๒๒      ๐๘-๗๐๙๗-๒๒๗๒

นายอำานวย  นิลทอง ๑๒๗

นายปกรณ์  ดำาน้อย ๑๒๗

นายอภิเดช  ธรรมรักขิโต ๑๒๗

หมวดสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐

เจ้าหน้าที่

นายสมโภชน์  โพธิ์อินทร์ ๑๓๐

หมวดยานพาหนะ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๒๘ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

เจ้าหน้าที่

นายกิตติพงศ์  พิณบรรเลง ๑๒๘      ๐๘-๖๐๗๙-๙๙๕๖

นายยิ่งยง  อมฤตกวิน ๑๒๘      ๐๖-๑๕๙๐-๔๘๕๓

นายจำารัส  ใจเย็น ๑๒๘      ๐๘-๙๗๐๒-๙๐๔๕

นายทวน  กลิ่นวัน ๑๒๘      ๐๘-๑๑๓๒-๘๖๕๙

นายณัฏฐ์พัฒน์  เสรีชัยตระกูล ๑๒๘      ๐๘-๔๘๒๑-๖๐๘๙

นายสายันต์  พรมนัส ๑๒๘      ๐๘-๑๙๘๙-๙๔๗๒

นายบุญโฮม  บุญคำาภา ๑๒๘      ๐๘-๙๐๖๔-๓๐๑๙

นายจิรวัฒน์  จีระดิษฐ์ ๑๒๘      ๐๘-๑๔๐๑-๙๗๓๐

นายณัฐวุฒิ  ปิ่นแสง ๑๒๘      ๐๘-๗๘๐๒-๙๔๗๔

นายโชคชัย  ปะระทัง ๑๒๘      ๐๙-๗๐๕๘-๑๙๓๕

นายพิริยะ  เตียงเกตุ ๑๒๘      ๐๘-๗๔๙๗-๙๒๔๔

นายอรรถสิทธิ์  พิณบรรเลง ๑๒๘      ๐๘-๗๘๐๖-๕๒๖๘

นายเอกชาติ  วงษ์มา ๑๒๘      ๐๘-๙๗๘๘-๓๖๐๑

นายพัชร์พล  มณฑาถวิล ๑๒๘      ๐๘-๑๙๒๓-๑๖๑๗

นายเจริญชัย  บุญคำาภา ๑๒๘      ๐๙-๔๙๐๗-๒๐๓๙

พนักงานบริการ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐

เจ้าหน้าที่

นางวาสนา  เข็มอินทร์ ๒๔๑    ๐๘-๗๐๑๓-๔๕๑๓

นางอรุณ  แย้มนก ๑๓๒

นางสมทรง  ใจเย็น ๒๒๑

นางอัญชัน  พิพัฒน์พงศ์ ๒๔๑

นางยุพิน  มงคล ๒๒๑

นายพีรพัฒน์  สุขชนะ ๑๒๗

นางสมจิตร  ข้องคาน ๒๔๑
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง

บ้านพักสายตรง โทรสาร มือถือ

กองกิจกรรมพิเศษ

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕-๘

รักษาการผู้อำานวยการกอง

นายลลิต  ถนอมสิงห์ ๒๐๑ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๐   ๐๘-๑๘๘๙-๒๕๑๑

Mr.Lalit Thanomsing 

กลุ่มประสานงานโครงการ

ผู้อำานวยการกลุ่มฯ

เจ้าหน้าที่

นางสาวศิริพันธ์  กาญนจเรขา ๒๓๐  ๐-๒๔๔๗-๘๕๗๙   ๐๘-๑๘๐๘-๓๐๐๖

นายธเนศ  มณีกุล ๒๒๗  ๐-๒๔๔๗-๘๕๗๙    

นางดวงพร  โปสรักขกะ ๒๒๓  ๐-๒๔๔๗-๘๕๗๙

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร ๒๔๕   ๐-๒๔๔๗-๘๕๗๙   ๐๘-๙๗๘๗-๓๒๗๗

นางสาวสุพาณี  ตั้งตระกูลทรัพย์ ๒๑๐  ๐-๒๔๔๗-๘๕๗๘

นางสาวมานิด  นิลทอง ๓๑๔  ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๔
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ชื่อ-สกุล / ชื่อศูนย์การพัฒนาฯ โทรศัพท์ โทรสาร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๐-๕๓๓๘-๙๒๒๘-๙ ๐-๕๓๓๘-๙๒๒๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  จังหวัดสกลนคร  ๐-๔๒๗๔-๗๔๕๘-๙ ๐-๔๒๗๔-๗๔๖๐

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  จังหวัดเพชรบุรี ๐-๓๒๕๙-๓๒๕๒-๓ ๐-๓๒๕๙-๓๒๕๕

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ๐๘-๑๔๑๐-๔๐๔๐ ๐-๓๘๕๕-๔๙๘๒-๓
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จังหวัดจันทบุรี ๐-๓๙๓๘-๘๑๑๖-๘ ๐-๓๙๓๘-๘๘๑๑-๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  จังหวัดนราธิวาส ๐-๗๓๕๔-๒๐๖๒-๓ ๐-๗๓๕๔-๒๐๖๑

สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕-๘ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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โทรศัพท์และที่อยู่    TELEPHONE & ADDRESS

Name Address / E-mail Phone Fax
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โทรศัพท์และที่อยู่    TELEPHONE & ADDRESS

Name Address / E-mail Phone Fax
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โทรศัพท์และที่อยู่    TELEPHONE & ADDRESS

Name Address / E-mail Phone Fax



เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 





หจก. อรุณการพิมพ์ Tel. 0 2282 6033-4  
E-mail : info@aroonkarnpim.co.th www.aroonkarnpim.co.th



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
(ส�ำนักงำน กปร.)

อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที ่๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ์๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐  โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒
http://www.rdpb.go.th

www.facebook.com/RDPB Project

บันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก
http://w

w
w
.rdpb.go.th




